
1. Zasnova SSB radijske postaje

Ob dana�nji ponudbi tovarni�kih
postaj se je najprej pametno vpra�ati,
èe je sploh smiselno graditi SSB/CW
radijsko postajo doma? SSB radijske
postaje so sicer velikoserijski izdelek
za kratkovalovno podroèje do 30
MHz. Za 144MHz in 432MHz je
izbira �e bistveno o�ja in le redki
proizvajalci nudijo izdelke za 1296
MHz ali celo vi�je frekvence.

Veèina radioamaterjev zato upo-
rablja za delo na 1296 MHz osnovno
postajo na ni�ji (med)frekvenci in
sprejemni/oddajni konverter (trans-
verter). Najpogosteje uporabljana
medfrekvenca je 144MHz in dobri
stari IC202 kot osnovna postaja. Ve-
èina dejavnosti na 1296 MHz vkljuè-
no z vsemi tekmovanji se zato odvija
med 1296.100 MHz in 1296.200 MHz
zaradi omejitev osnovne radijske pos-
taje IC202, v posmeh IARU �band-
planu�. Radijski svetilniki v pred-
pisanem (IARU) pasu okoli 1296.900
MHz so iz istega razloga povsem
neuporabni za veèino amaterjev.

Medfrekvenca 144MHz prina�a �e
druge te�ave. Vezja transverterja na-
primer proizvajajo razliène ne�eljene
me�alne produkte na sprejemu in na
oddaji, ker sta si frekvenci 144MHz
in 1296MHz v harmonskem odnosu,
èeprav problem �e zdaleè ni tako hud
kot v transverterjih 144/432MHz.
Najhuj�a omejitev je vdor moènih
postaj na 144MHz neposredno v
medfrekvenco. Pojav gre tudi v ob-
ratni smeri, kar pomeni, da bo ne-
pazljiv operater kljub transverterju v
resnici vzpostavil zvezo na 144MHz...

Nekateri so opisane te�ave re�ili z
vgradnjo drugaènega kristala v trans-
verter, da se 1296.000MHz na primer
preslika v �mirnej�i� del 2m podroèja
okoli 144.700MHz. Resni tekmovalci
uporabljajo medfrekvenco 28MHz,
50MHz ali celo 70MHz za delo na
1296MHz. Obe re�itvi sta dragi, pred-
vsem pa je tovorjenje velike in po�-
re�ne osnovne 144MHz ali KV pos-
taje ter ustreznega izvora napajanja
na vrh hriba res nerodna reè.

Tudi dobri stari IC202 ni brez
napak. Ta radijska postaja se �e 15
let ne izdeluje veè, nove postaje ne
moremo kupiti in vzdr�evanje starih
postaj ni enostavno. Postaje iz druge,
tretje ali kdove katere roke obièajno

dobimo v obupnem stanju predvsem
zaradi �predelav� in �izbolj�av�, ki so
jim jih zadali prej�nji lastniki. Nakup
starega IC202 torej zahteva �e kak�en
mesec potrpe�ljivega dela za sposob-
nega tehnika v dobro opremljeni
delavnici, preden bo tak�na postaja
spet uporabna za delo v tekmovanju.

Gradnja SSB/CW radijske postaje
za 1296MHz je iz opisanih razlogov
povsem smiselna, saj na tr�i�èu ne
dobimo majhne prenosne postaje za
delo v tem frekvenènem pasu. Sam
sem zato veè let tuhtal, kako izdelati
tak�no postajo. Vsaj na prvi pogled je
SSB radijska postaja za 1296MHz
lahko celo bolj komplicirana od
transverterja in osnovne postaje za
ni�jo frekvenco.

Veèina tovarni�kih SSB radijskih
postaj vsebuje modulator in de-
modulator na medfrekvenci, kot je to
prikazano na sliki 1. SSB signal nato
z me�anjem preslikamo na �eljeno
delovno frekvenco v oddajniku ozi-
roma nazaj na medfrekvenco v spre-
jemniku. Obièajna SSB postaja vse-
buje drage sestavne dele (cena SSB
kristalnega sita je danes zrasla �e èez
200 DEM) in zahteva komplicirano
ugla�evanje z ustrezno merilno op-
remo.

SSB radijska postaja za 1296MHz
je v resnici �e bolj komplicirana, ker
delujejo SSB kristalna sita na raz-
meroma nizki medfrekvenci okoli
10MHz, kar pomeni dvojno ali trojno
me�anje navzgor v oddajniku ter v
obratni smeri dvojno ali trojno me-
�anje navzdol v sprejemniku. To-
varni�ke SSB postaje prihranijo nekaj

sestavnih delov, predvsem sit in me-
�alnikov tako, da iste dele uporabljajo
na sprejemu in na oddaji.

Zakljuèek je verjetno jasen: ra-
dijska postaja za 1296MHz z obièajno
medfrekvenco in kristalnimi siti je
predraga in preveè zahtevna tudi za
najbolj zagrizene samograditelje.
Dvojno ali trojno me�anje pomeni
veliko nerodno napravo, polno ok-
lopov in nihajnih krogov. Velika vlo-
�ena sredstva (material in delo) torej
ne opravièujejo cilja, ki ga mogoèe
niti ne bi uspeli doseèi.

Na sreèo draga kristalna sita kot
tudi komplicirana me�anja niso nuj-
no potrebna v SSB radijski postaji.
Samograditelji se zato pogosto odlo-
èijo za SSB postajo z neposrednim
me�anjem, ki je prikazana na sliki 2.
SSB sprejemnik z neposrednim me-
�anjem dose�e veèino potrebnega oja-
èenja v enostavnem nizkofrekvenè-
nem ojaèevalniku, loèljivost (selek-
tivnost) pa tak�en sprejemnik dose�e
z enim ali veè enostavnimi nizko-
prepustnimi RC siti.

Za samograditelje je seveda najbolj
pomembno to, da potrebuje spre-
jemnik (oziroma oddajnik) z nepo-
srednim me�anjem le enostavna LC
visokofrekvenèna pasovna sita, ki v
dobro naèrtovani napravi sploh ne
potrebujejo ugla�evanja. V SSB ra-
dijski postaji visokofrekvenèna sita
slabijo le zelo oddaljene signale na
sprejemu oziroma vi�je harmonske
oddajnika in tako izbolj�ujejo delo-
vanje radijske postaje, niso pa nujno
potrebna kot v sluèaju SSB postaje z
obièajno medfrekvenco.
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Slaba lastnost SSB radijske postaje
z neposrednim me�anjem je razme-
roma nizko slabljenje ne�eljenega
boènega pasu. Oddajnik potrebuje
dva me�alnika, ki delujeta s faznim
zamikom èetrt periode (90 stopinj),
da dobimo SSB signal. Sprejemnik
prav tako potrebuje dva enaka me-
�alnika s faznim zamikom 90 stopinj
(kvadraturni me�alnik), da sprejema
en sam boèni pas. SSB radijska pos-
taja deluje pravilno le v sluèaju, ko
sta me�alnika res enaka in zna�a
fazni zamik natanèno 90 stopinj.

SSB radijska postaja z neposrednim
me�anjem zato zahteva uporabo toè-
nostnih sestavnih delov, se pravi 1%
uporov, 2% kondenzatorjev ter �upa-
rjenih� polprevodnikov v me�alnikih.
�e posebno te�ko je doseèi niz-
kofrekvenèni fazni zamik 90 stopinj v
celotnem frekvenènem pasu 200Hz
do 2600Hz, ki zahteva komplicirano
vezje z veèjim �tevilom operacijskih
ojaèevalnikov in toènostnih uporov
ter kondenzatorjev. Ob vseh opisanih
ukrepih zna�a slabljenje ne�eljenega
boènega pasu komaj 40dB, kar je za
resno delo na kratkih valovih raz-
meroma malo.

Navkljub opisanim te�avam so SSB
radijske postaje z neposrednim me-
�anjem zelo priljubljene med gra-
ditelji QRP kratkovalovnih radijskih
postaj. Na frekvencah nad 30MHz je
te�je doseèi predpisani fazni zamik
90 stopinj. Manj�i naravni �um omo-
goèa sprejemnike z vi�jo ob-
èutljivostjo, kar pomeni uporabo
predojaèevalnika (LNA) pred me�al-
nikom. Predojaèevalnik prinese celo
vrsto novih te�av, od neposredne
detekcije ne�elenih signalov v me-
�alniku do ru�enja simetrije in od-
stopanja faze v me�alniku. UKV SSB
radijska postaja z neposrednim me-
�anjem torej ni veè tako enostavna.

SSB postaja z neposrednim me-
�anjem ima sicer pomembne pred-
nosti pred postajo s kristalnimi siti in
medfrekvenco okoli 10MHz. Pred-
vsem postaja z neposrednim me�a-
njem ne pozna zrcalnih frekvenc, pa
tudi drugih ne�elenih proizvodov me-
�anja je bistveno manj. V pro-
fesionalni (voja�ki) tehniki so se zato
uveljavile radijske postaje z nepo-
srednim me�anjem, ki v nizkofrek-
venènem delu uporabljajo digitalni
signalni procesor (DSP). Procesor
najprej izmeri odstopanja analognega
vhodnega dela (me�alnikov) in potem
natanèno prilagodi sita in fazne za-
mike tako, da popolnoma zadu�i
ne�eleni boèni pas.

Dodatna obdelava signalov v niz-
kofrekvenènem delu sicer omogoèa
tudi nekoliko drugaèno zasnovo SSB
radijske postaje, na primer SSB ra-
dijsko postajo z nièelno medfrek-
venco, ki je prikazana na sliki 3.
Visokofrekvenèni del SSB radijske
postaje z nièelno medfrekvenco je
povsem enak postaji z neposrednim
me�anjem. Razlika je le v tem, da

visokofrekvenèni oscilator ne dela na
frekvenci (zadu�enega) nosilca SSB
oddaje, paè pa sredi prena�anega
pasu (to je 1.4kHz vi�je ali ni�je).

V radijski postaji z nièelno med-
frekvenco se govorni frekvenèni pas
od 200Hz do 2600Hz preslika v dva
pasova od 0Hz do 1200Hz. Nizko-
prepustna sita imajo zato mejno frek-
venco 1200Hz, kar zagotavlja visoko
slabljenje ne�eljenega boènega pasu.
SSB radijska postaja z nièelno med-
frekvenco torej ohranja dobre last-
nosti neposrednega me�anja in hkrati
re�uje problem slabljenja ne�eljenega
boènega pasu.

V SSB radijski postaji z nièelno
medfrekvenco se enosmerna kom-
ponenta preslika na pribli�no 1.4kHz.
V sluèaju izmenièno sklopljenega
medfrekvenènega ojaèevalnika to po-
meni luknjo v prenosnem pasu okoli
frekvence 1.4kHz. Po sreènem nak-
ljuèju ta luknja skoraj toèno sovpada
z luknjo v spektru èlove�kega govora
v frekvenènem pasu od 1200Hz do
1600Hz. Luknja v prenosnem pasu
SSB postaje z nièelno medfrekvenco
torej sploh ni �kodljiva, paè pa
koristna, saj slabi nepotrebne signale
in tako izbolj�uje razmerje koristni
signal/�um!

Tudi radijska postaja z nièelno
medfrekvenco zahteva kvadraturne
me�alnike, vendar so tu zahteve dosti
manj stroge kot pri postaji z ne-
posrednim me�anjem. Odstopanja
ojaèenja in faze se tu ka�ejo le v
popaèenju nizkofrekvenènega signa-
la, kar pomeni, da zado�èajo obièajni
5% upori in 10% kondenzatorji. V
celotnem sprejemniku zato zado�èata
dva trimerja za popravek faze in
ojaèenja, ki ju najbolje nastavimo kar
na uho, da v zvoèniku sli�imo èim
manj popaèen zvok.
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Zaradi manj�ega ojaèenja oddajna
veja obièajno ne zahteva nobenih
nastavitev. V oddajni verigi je treba
paziti le na simetrijo me�alnikov, saj
bo vsakr�na nesimetrija povzroèila
pisk 1.4kHz v zvoèniku sogovornika.
Z uporabo sodobnih sestavnih delov
lahko brez ugla�evanja dose�emo
simetrijo vsaj 30dB, kar pomeni, da
bojo 1.4kHz pisk sli�ale le lokalne
postaje. Piska seveda ne bo nikoli
sli�al sogovornik, ki ima enako
postajo z nièelno medfrekvenco, saj
frekvenca 1.4kHz pade toèno v luk-
njo v prepustnem pasu sprejemnika.

Glede na postajo z neposrednim
me�anjem zahteva SSB postaja z ni-
èelno medfrekvenco dodatno niz-
kofrekvenèno me�anje, bolj toèno
vrtenje kazalca na oddaji in pro-
tivrtenje kazalca na sprejemu s frek-
venco 1.4kHz. Opisano nalogo
enostavno re�imo s cenenimi CMOS
vezji 4051 (analognimi stikali) in
operacijskimi ojaèevalniki. Celotno
vezje se izka�e precej enostavnej�e
od nizkofrekvenènih faznih sukal-
nikov v postaji z neposrednim me-
�anjem, saj ne potrebuje toènostnih
sestavnih delov niti ugla�evanja.

Sprejemnik z nièelno medfrek-
venco sem najprej preizkusil v 23cm
PSK radijski postaji za packet-radio
(glej CQ ZRS 2/96). Ker se je opisana
postaja v praksi odlièno obnesla, sem
se opogumil in izdelal �e podobno
SSB radijsko postajo, seveda najprej
za frekvenèno podroèje 1296MHz.
Medfrekvenèni in nizkofrekvenèni
del postaje sem seveda sku�al izdelati
tako, da bi lahko ista vezja uporabil

tudi na drugih frekvencah, od kratkih
valov do mikrovalov.

2. VCXO in mno�ilne stopnje

Za delo v SSB/CW tekmovanjih na
UKV in mikrovalovnih frekvencah
povsem zado�èa pokrivanje pasu
�irine 200kHz, kar lahko dose�emo s
kristalnim oscilatorjem, ki ga frek-
venèno �vleèemo� z vrtljivim kon-
denzatorjem (VXO) ali varikap diodo
(VCXO). Tak�na tehnièna re�itev
ugla�evanja postaje je enostavna in
zanesljiva, od tovarni�kih postaj pa
sta jo uporabljala edino postaji IC202
in IC402. VXO ali VCXO ima tudi
druge pomembne prednosti, pred-
vsem zelo majhen lastni fazni �um.
Prav zaradi nizkega faznega �uma
danes marsikdo �e vedno tekmuje s
starimi IC202 in IC402, saj so so-
dobne skomplicirane radijske postaje
skoraj neuporabne zaradi veselo
�umeèih PLLjev.

Ugla�evanje radijske postaje z
VCXO-jem je torej tehnièno zelo do-
bra re�itev tudi za SSB/CW radijsko
postajo za 1296MHz. Elektrièni naèrt
VCXOja in mno�ilnih stopenj je pri-
kazan na sliki 4. VCXOji veèinoma
uporabljajo kremenèeve kristale na
osnovni rezonanèni frekvenci, saj je
overtonske rezonance dosti te�je pre-
makniti. V SSB/CW postaji za
1296MHz je zato smiselno uporabiti
kristal za 18.000MHz.

Frekvenco kristala �vleèemo� z va-
rikap diodo MV1404, ki dose�e �e pri
nizkih napetostih (0V do 8V) veliko

spremembo kapacitivnosti. Frekvenè-
ni pomik zavisi tudi od vrednosti
tuljave L1. Ker dobimo na tr�i�èu
kristale za toèno 18.000MHz (zapo-
redna rezonanca), je potrebna vred-
nost L1 razmeroma majhna (okoli
1uH) in je tudi pomik frekvence
majhen. S kondenzatorjem 22pF
vzporedno varikap diodi sem v svoji
postaji nastavil pokrivanje podroèja
od 1296.025MHz do 1296.265MHz,
to je pas 240kHz.

Napetost na varikap diodi je najbolj
smiselno nastavljati s �Helipot� po-
tenciometrom na 10 obratov, ki ga
opremimo z ustreznim gumbom za
�tetje obratov. Tak�en potenciometer
in gumb sicer nista poceni, vendar
omogoèata res zanesljivo ugla�evanje
postaje. Pri pokrivanju 240kHz po-
meni en obrat pribli�no 24kHz (skala
ni povsem linearna) oziroma en
razdelek na skali gumba 480Hz.

Frekvenco VCXOja je treba seveda
pomno�iti z 72, da pridemo do kon-
ène delovne frekvence v pasu
1296MHz. Pri tem opravijo zadnje
podvojevanje frekvence iz 648MHz
na 1296MHz kar sami me�alniki tako
v oddajniku kot v sprejemniku.
VCXOju zato sledijo mno�ilne stop-
nje X3, X3, X2 in X2. Prvo mno�enje
X3 opravi kar isti tranzistor osci-
latorja, saj sta nihajna kroga L2 in L3
ugla�ena na 54MHz.

Oscilatorju sledijo tri podobne
mno�ilne stopnje, ki hkrati ojaèijo
izhodni signal na pribli�no 16mW
(+12dBm) na frekvenci 648MHz.
Prva, potrojevalna stopnja uporablja
sito s samonoseèima tuljavama L4 in
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L5, ostali dve, podvojevalni stopnji
pa sita s �tiskanimi� tuljavami L6, L7,
L8 in L9. Napajanje VCXOja in vseh
mno�ilnih stopenj je stabilizirano na
8V z integriranim vezjem 7808 in
obilno glajeno s �tevilnimi kon-
denzatorji, ker so radijske postaje z
neposrednim me�anjem oziroma ni-
èelno medfrekvenco zelo obèultjive
na kakr�enkoli �um oscilatorja.

VCXO in mno�ilne stopnje so
zgrajeni na enostranski tiskanini z
izmerami 40mmX120mm, ki je pri-
kazana na sliki 5. Tiskanina je iz
enostranskega vitroplasta debeline
komaj 0.8mm, da se zni�ajo parazitne
induktivnosti izvodov sestavnih de-
lov, ki prebadajo tiskanino. Razpo-
reditev sestavnih delov VCXOja in
mno�ilnih stopenj je prikazana na
sliki 6.

Naloga tuljave L1 je natanèna nas-
tavitev frekvenènega podroèja
VCXOja. Pri uporabi �raèunalni�ke-
ga� kristala z zaporedno rezonanco
18.000MHz zna�a vrednost L1
1-1.5uH (7 do 9 ovojev �ice 0.15mm
CuL na podstavku 10.7MHz med-
frekvenènega transformatorja z nepo-
miènim feritnim tulcem v sredini,

nastavljivo feritno kapico in pok-
rovèkom 10mmX10mm). Frekvenca
�raèunalni�kih� kristalov sicer ni
najbolj stabilna, vendar se odstopanje
na 1296MHz giblje v mejah +/-10kHz
v obièajnem razponu temperature,
kar je primerljivo s tovarni�kimi pos-
tajami in transverterji v tem frek-
venènem pasu.

Tuljavi L2 in L3 imata okoli 150nH
in sta naviti na podstavkih TV med-
frekvenènih transformatorjev za
36MHz z nastavljivim feritnim vija-
kom v sredini tulca s �tirimi prekati
in plastièno kapico ter pokrovèkom
10mmX10mm. L2 in L3 imata po 4
ovoje �ice 0.25mm CuL v gornjem
prekatu tulca. Tuljavi L4 in L5 sta
samonoseèi in imata po 4 ovoje �ice
1mm CuL, navite na notranjem pre-
meru 4mm. Konèno, tuljave L6, L7,
L8 in L9 so izdelane na tiskanem
vezju.

VCXO in mno�ilne stopnje pred-
stavljajo edino enoto opisane
SSB/CW radijske postaje, ki potre-
buje ugla�evanje. Mno�ilne stopnje
enostavno uglasimo za najveèjo iz-
hodno moè. Posamezne stopnje
ugla�ujemo tako, da dobimo na bazi

naslednjega tranzistorja minimum
napetosti, ki naj ne prese�e -1V. Na-
petost na bazi seveda merimo preko
ustrezne VF du�ilke ali upora, da ne
motimo delovanja VF vezja. Konèno
nastavimo �e �eljeno frekvenèno
podroèje s tuljavo L1 in zamenjavo
22pF kondenzatorja vzporedno va-
rikap diodi MV1404.

3. SSB/CW kvadraturni modulator

Osnovna naloga SSB/CW kvadra-
turnega modulatorja je preslikava
vhodnih nizkofrekvenènih signalov v
pasu 200Hz do 2600Hz v dva pasova
od 0Hz do 1200Hz, ki krmilita oddaj-
ni me�alnik. SSB/CW kvadraturni mo-
dulator vsebuje �e mikrofonski oja-
èevalnik ter vezje za CW ton. Elek-
trièno vezje je prikazano na sliki 7.

Mikrofonski ojaèevalnik vsebuje
dve ojaèevalni stopnji s tran-
zistorjema BC238 in je prirejen za
dinamièni mikrofon, bolj toèno za
kombiniran mikrofon/zvoènik. Upor
33ohm na vhodu du�i rezonanco
membrane mikrofona, dioda 1N4148
pa �èiti vhodni tranzistor na spre-
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jemu, ko je na mikrofonu/zvoèniku
prisoten izhodni nizkofrekvenèni
signal. Ojaèevalnima stopnjama sledi
�e emitorski sledilnik s �e enim
BC238.

Nosilec telegrafske oddaje se ob-
deluje na povsem enak naèin kot
zvok iz mikrofona. Nizkoprepustno
sito s tranzistorjem BC238 pretvori
pravokotni signal 683Hz v sinus.
Konèno se signal iz mikrofonskega
ojaèevalnika oziroma CW ton zdru-
�ita preko dveh preklopnih diod
1N4148 na trimerju za nastavitev
jakosti krmiljenja modulatorja.

Glavni sestavni del modulatorja je
stikalo 4051, ki se stalno vrti s frek-
venco 1.4kHz (bolj toèno 1365Hz).
Krmilne signale dobi stikalo iz demo-
dulatorja v sprejemniku. Vhodni
nizkofrekvenèni signal se tako iz-
menièno porazdeli med I in Q vejo.
Iz tokov v uporovni mre�i (4 upori
22kohm in 8 uporov 15kohm) sesta-
vijo prvi �tirje operacijski ojaèe-
valniki (prvi MC3403) signala I in Q.
Oba signala nato potujeta skozi aktiv-
ni nizkoprepustni siti, ki odstranita
ne�eljene produkte vrtenja (me�anja).
Zadnja dva operacijska ojaèevalnika
delujeta le kot napetostna sledilnika
za krmiljenje oddajnega me�alnika.

SSB/CW kvadraturni modulator je
izdelan na enostranski tiskanini z
izmerami 40mmX120mm, ki je pri-
kazana na sliki 8. Pripadajoèa raz-
poreditev sestavnih delov je prika-
zana na sliki 9. Zaradi varèevanja s

prostorom je veèina uporov, kon-
denzatorjev in diod vgrajena po-
konèno.

Operacijski ojaèevalniki MC3403
(LM3403 ali uA3403) so zelo podobni
bolj znanemu LM324, razlikujejo se
le v izhodni stopnji. LM324 ima
izhodni ojaèevalnik v C razredu in
zato grdo popaèi NF signale. Z
uporabo MC3403 te te�ave izginejo,
saj ima MC3403 izhodno stopnjo v B
razredu. Zaradi delovanja v B raz-
redu je poraba MC3403 malenkost
veèja. Vezje bi sicer moralo delovati
tudi z drugimi operacijskimi oja-
èevalniki, saj imajo enak razpored
no�ic, le da tega nisem preizkusil.

Vezje SSB/CW kvadraturnega de-
modulatorja ne potrebuje nobenega
ugla�evanja. Trimer za jakost modu-
lacije je namenjen le za preizkus
delovanja celotnega oddajnika. V pra-
vilno delujoèem oddajniku dose�emo
polno moè CW nosilca pri pribli�no
2/3 upornosti tega trimerja.

4. Kvadraturni oddajni me�alnik
za 1296MHz

Naèrt kvadraturnega oddajnega
me�alnika za 1296MHz je prikazan
na sliki 10. Razen dveh me�alnikov,
sofaznega delilnika in kvadraturnega
sklopnika vsebuje enota �e sklopnik
in ojaèevalnik za signal oscilatorja na
648MHz, sita za 648MHz in
1296MHz ter ojaèevalno stopnjo, ki

dvigne moè izhodnega SSB/CW sig-
nala na pribli�no 30mW (+15dBm).
Vsa sita in ostali frekvenèno se-
lektivni sestavni deli so izvedeni kot
mikrotrakasti rezonatorji na dvos-
transkem, 0.8mm debelem vitroplastu
FR4.

Ker potrebujeta sprejemnik in od-
dajnik signal istega oscilatorja, vse-
buje enota kvadraturnega me�alnika
tudi ustrezno preklopno vezje, ki je
izdelano povsem enako kot v PSK
radijski postaji. Veèji del signala iz
enote oscilatorja pravzaprav le potuje
skozi smerni sklopnik (L1) naprej v
enoto sprejemnega kvadraturnega
me�alnika.

Majhen del signala osciatorja (pri-
bli�no 1% moèi) pride preko smer-
nega sklopnika L1/L2 do oja-
èevalnika s tranzistorjem BFP183. Ta
stopnja ima pribli�no 20dB ojaèenja
oziroma pribli�no nadomesti izgube v
sklopniku. Tak�na izvedba preklopa
mogoèe izgleda na prvi pogled kom-
plicirana, vendar zahteva le en sam
aktivni sestavni del (tranzistor
BFP183), ostalo naredijo mikrotra-
kasti vodi na tiskanem vezju.

Nizkoprepustno sito na izhodu
ojaèevalnika z BFP183 (L4, L5 in L6)
du�i predvsem drugi harmonik na
1296MHz, ki nastane v tranzistorju
BFP183. Drugi harmonik bi sicer
poru�il simetrijo me�alnikov, rezultat
pa bi bil 1.4kHz pisk v modulaciji.
Ojaèeni signal 648MHz napaja preko
sofaznega delilnika oba me�alnika.
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V kvadraturnem me�alniku sem
uporabil harmonska me�alnika ravno
zato, ker je v tem vezju zelo enos-
tavno doseèi dobro simetrijo oziroma
dobro du�enje preostalega nosilca
(30-35dB) brez vsakr�nega ugla-
�evanja in brez merilnih in�trumen-
tov. Harmonska me�alnika uporab-
ljata dva èetverèka schottky diod
BAT14-099R, ki so �e v notranjosti
SMD ohi�ja vezane v venec.

Iz izhodnih signalov me�alnikov
konèno sestavimo �eljeni SSB signal
z 90-stopinjskim sklopnikom. Sklop-
niku sledi pasovno sito za 1296MHz
(L21, L22, L23 in L24), ki odstranjuje
ostanek signala na 648MHz in druge
ne�eljene proizvode me�anja daleè
proè od �eljene frekvence. Naj-
moènej�a motnja na 648MHz je pri
tem zadu�ena za veè kot 40dB. Ker je
izhodna moè me�alnika zelo nizka,
okoli 0.1mW (-10dBm) ob upo�te-
vanju izgub v sklopniku in pasovnem
situ za 1296MHz, sledi ojaèevalnik z
integriranim vezjem INA-10386, ki

izhodni signal ojaèa na pribli�no
30mW (+15dBm).

Enota oddajnega me�alnika je iz-
delana na dvostranski tiskanini z iz-
merami 40mmX120mm. Gornja stran
tiskanine je prikazana na sliki 11,
spodnja stran pa ni jedkana, saj delu-
je kot ravnina mase za mikrotrakaste
vode. Tiskanina je izdelana iz 0.8mm
debelega vitroplasta FR4, ki ima na
1.3GHz �e precej�nje visokofrek-
venène izgube. Razporeditev sestav-
nih delov na obeh straneh tiskanine
je prikazana na sliki 12.

Èeprav je veèina mikrotrakastih
vodov izdelanih na tiskanem vezju,
moramo �tiri èetrtvalovne du�ilke L3,
L13, L14 in L25 naviti kot male
tuljavice z �ico 0.25mm CuL. L3 naj
bo èetrtvalovna du�ilka na 648MHz
(12cm �ice), L25 naj bo èetrtvalovna
du�ilka na 1296MHz (7cm �ice), L13
in L14 pa naj bosta nekje vmes (9cm
�ice), saj morata du�iti obe frekvenci.
Oba konca �ice pocinimo v dol�ini
pribli�no 5mm, lakirani ostanek pa

navijemo kot samonoseèo tuljavo na
notranji premer 1mm.

Pri gradnji oddajnega me�alnika
moramo paziti predvsem na pravilno
ozemljitev mikrotrakastih vodov, upo-
rov 56ohm, obeh emitorjev BFP183
ter obeh izvodov mase ojaèevalnika
INA-10386. Mikrotrakaste rezona-
torje ozemljimo s posrebreno bak-
reno �ico premera 0.6mm (notranji
vodnik kabla RG-214), ki jo vtaknemo
v izvrtine premera 1mm na oz-
naèenih mestih ter dobro zacinimo
na obeh straneh tiskanine. Upora
56ohm in oba aktivna sestavna dela
so ozemljeni preko izvrtin premera
3.2mm, ki jih najprej zapremo na
strani ravnine mase s ko�èkom bak-
rene folije, nato pa napolnimo s ci-
nom vse do prikljuèka SMD upora ali
polprevodnika.

Opisani oddajni me�alnik naj ne bi
potreboval nobenega ugla�evanja, èe
so le vsi mikrotrakasti vodi in
polprevodniki pravilno ozemljeni. Na
izhodu moramo doseèi predpisano
moè 30mW pri krmiljenju vezja z
ustreznim signalom lokalnega osci-
latorja ter primernim modulacijskim
signalom. Namesto modulacijskega
signala za preizkus zado�èa �e eno-
smerni tok 2-10mA v enega od obeh
me�alnikov.

5. Visokofrekvenèna glava SSB/CW
postaje za 1296MHz

Naèrt visokofrekvenène glave
SSB/CW postaje za 1296MHz je pri-
kazan na sliki 13. Visokofrekvenèna
glava vsebuje izhodni, moènostni oja-
èevalnik oddajnika, predojaèevalnik
in visokofrekvenèno sito sprejemnika
ter antenski preklopnik s PIN dio-
dama. Tudi visokofrekvenèna glava
je izdelana kot mikrotrakasto vezje
na dvostranskem vitroplastu FR4
debeline 0.8mm in je zelo podobna
visokofrekvenèni glavi PSK postaje.
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Naèrt visokofrekvenène glave znatno
poenostavljajo sodobni polprevod-
niki. V moènostnem ojaèevalniku
oddajnika je uporabljen en sam GaAs
tranzistor CLY5, ki hkrati daje 14dB
ojaèenja in izhodno moè 0.8W
(+29dBm). Za razliko od PSK postaje
deluje CLY5 v linearnem re�imu,
zato je izhodna moè malo manj�a.
Negativno prednapetost si CLY5
ustvari sam ob vi�kih modulacije, kar
potem zadr�i kondenzator 1uF, ki se
le poèasi prazni preko upora
2.2Mohm. CLY5 je sicer nizko-
napetostni tranzistor, ki deluje z
napetostjo ponora komaj 5V, za us-
trezni padec iz 12V napajanja pa
poskrbijo upori v preklopni enoti.

Antenski preklopnik je izdelan z
dvema razliènima PIN diodama
BAR63-03W in BAR80. Polpre-
vodni�ka èipa teh dveh diod sta si
sicer podobna, bistvena je razlika v
ohi�jih. BAR63-03W je vgrajena v
ohi�je z majhno parazitno kapa-
citivnostjo in se uporablja kot za-
poredno visokofrekvenèno stikalo.
Obratno je BAR80 vgrajena v ohi�je z
minimalno parazitno induktivnostjo
in se uporablja kot vzporedno stikalo
(�shunt� dioda). Antenski preklopnik
je izdelan tako, da sta obe stikali
sklenjeni na oddaji. Èetrtvalovni vod
L9 tedaj poskrbi za to, da se kratek
stik iz diode BAR80 preslika v odprte
sponke za oddajnik.

Visokofrekvenèna glava vsebuje
tudi predojaèevalnik in pasovno sito
za sprejemnik. Predojaèevalnik upo-
rablja tranzistor BFP181, ki naj bi
omogoèal ojaèenje okoli 15dB. Za-

menjava BFP181 z INA-03184 se ni
obnesla, ker ima slednji preveè oja-
èenja. Veljalo bi pa preizkusiti no-
vej�e bipolarne tranzistorje, naprimer
BFP405 ali BFP420, ki ob manj�em
�umu dajejo nekoliko veèje ojaèenje.
Pasovno sito (L10, L11, L12 in L13)
mora izloèiti predvsem oddaljene
motnje zelo moènih oddajnikov, da
ne pride do neposredne amplitudne
detekcije oziroma ne�eljenih me�anj
v sprejemnem me�alniku. Pasovno
sito vna�a pribli�no 3dB izgub, ker je
izdelano na navadnem laminatu FR4.

Visokofrekvenèna glava SSB pos-
taje je izdelana na dvostranski tis-
kanini z izmerami 40mmX80mm.
Gornja stran tiskanine je prikazana
na sliki 14, spodnja stran pa ni jed-
kana, saj deluje kot ravnina mase za
mikrotrakaste vode. Tiskanina je iz-
delana iz 0.8mm debelega vitroplasta
FR4. Razporeditev sestavnih delov na
obeh straneh tiskanine je prikazana
na sliki 15.

Razen tiskanih vodov vsebuje viso-
kofrekvenèna glava tudi dve sa-
monoseèi èetrtvalovni du�ilki L5 in
L7 za 1296MHz, ki sta izdelani iz
7cm dolgih ko�èkov �ice 0.25mm
CuL, pocinjenih za 5mm na obeh
koncih, ostanek pa navit na notranji
premer 1mm.

Pri gradnji visokofrekvenène glave
moramo paziti predvsem na pravilno
ozemljitev mikrotrakastih rezona-
torjev in polprevodnikov CLY5,
BAR80 ter BFP181. Mikrotrakaste
rezonatorje ozemljimo podobno kot v
oddajnem me�alniku z �ièkami
premera 0.6mm, polprevodnike pa s

kapljicami cina v ustreznih izvrtinah.
Pri tranzistorju CLY5 moramo dobro
ozemljiti oba prikljuèka izvora, preko
njiju se tranzistor tudi ohlaja. Na
drugi strani tiskanega vezja zato
pricinimo medeninasto plo�èico z
izmerami 15mmX15mmX0.5mm ter
nato zapolnimo s cinom izvrtini pre-
mera 3.2mm in 5mm. Diodo BAR80
ozemljimo skozi izvrtini premera
2.5mm, tranzistor BFP181 pa skozi
izvrtini premera 3.2mm.

Pravilno sestavljena visokofrekven-
èna glava SSB postaje naj ne bi
potrebovala nobenega ugla�evanja.

6. Kvadraturni sprejemni me�alnik
za 1296MHz

Kvadraturni sprejemni me�alnik
SSB postaje za 1296MHz je po na-
logah in naèrtu skoraj povsem enak
kvadraturnemu me�alniku v 23cm
PSK postaji. Naèrt je prikazan na
sliki 16 in se od PSK postaje razlikuje
le v vrednostih nekaterih sestavnih
delov. Sprejemni me�alnik vsebuje
dve pasovni siti za 1296MHz, vi-
sokofrekvenèni ojaèevalnik z inte-
griranim vezjem INA-03184, dva
enaka harmonska me�alnika, ki
delujeta s faznim zamikom 90 stopinj
in dva enaka medfrekvenèna pred-
ojaèevalnika s tranzistorjema BF199.
Tudi sprejemni me�alnik je izdelan
kot mikrotrakasto vezje na dvo-
stranskem vitroplastu FR4 debeline
0.8mm.

Pasovni siti sta povsem enaki situ v
visokofrekvenèni glavi, se pravi
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prepustni pas 100MHz in 3dB izgub
zaradi cenenega vitroplasta FR4. Za
prekrivanje �umnega �tevila me-
�alnikov in izgub v sitih zado�èa
25dB ojaèenja v integriranem vezju
INA-03184.

Kvadraturni sprejemni me�alnik
vsebuje dva harmonska me�alnika, ki
sta po izvedbi povsem enaka me-
�alnikom v oddajniku. Harmonska
me�alnika sta se tu dobro obnesla iz
veè razlogov. Zaradi simetriène ve-
zave diod tak�na me�alnika zelo
dobro du�ita �um lokalnega osci-
latorja in neposredno detekcijo
moènih vhodnih VF signalov. Hkrati
zahtevata signal lokalnega oscilatorja
na polovièni frekvenci, kar pomeni v
postaji z nièelno medfrekvenco ali
neposrednim me�anjem milej�e zah-
teve za oklapljanje posameznih
stopenj.

Kvadraturni sprejemni me�alnik
mora sicer vsebovati dva popolnoma
enaka me�alnika, ki delujeta s faznim
zamikom natanèno èetrt periode
oziroma 90 stopinj. Ker se impedanca
diod v me�alnikih moèno spreminja z
jakostjo signala lokalnega oscilatorja,
morajo biti delilniki naèrtovani tako,
da ohranjajo predpisani fazni zamik
90 stopinj in simetrijo ne glede na
impedanco diod.

V opisanem kvadraturnem I/Q me-
�alniku se oba me�alnika napajata
sofazno s signalom lokalnega osci-
latorja, fazni zamik 90 stopinj pa
vna�a delilinik vhodnega viso-
kofrekvenènega signala (L9, L10, L11
in L12). Oba delilnika sicer vsebujeta
veè uporov, ki zagotavljajo simetrijo
in fazni zamik tudi ob spreminjajoèi
se impedanci me�alnih diod.

Me�alnikoma takoj sledita dva ena-
ka medfrekvenèna predojaèevalnika
s tranzistorjema BF199. Kljub raz-
meroma nizki nièelni medfrekvenci

se v tem vezju BF199 obnesejo bolje
od raznih BC..., ker imajo manj�e
tokovno ojaèenje in so zato bolje
prilagojeni na impedanco me�al-
nikov. SSB sprejemni me�alnik se
razlikuje od PSK vezja edino v du-
�ilkah L19 in L20, ki sta prilagojeni
ni�ji medfrekvenci. Po raèunu bi ti
dve du�ilki morali imeti celo 33mH v
SSB postaji. V izdelano postajo sem
zato vgradil najveèje du�ilke, ki sem
jih imel pri roki, to je (desetkrat
manj�e) 3.3mH.

Du�ilki L19 in L20 sicer pre-
preèujeta, da pride do neposredne
detekcije frekvenèno oddaljenih, toda
moènih signalov kar v med-
frekvenènih ojaèevalnikih BF199.
Tudi PSK postajo se da na ta naèin
izbolj�ati z vgradnjo du�ilk 47uH
namesto prvotnih èetrtvalovnih tul-
javic L19 in L20.

Medfrekvenèna predojaèevalnika
sta name�èena v enoti sprejemnega
me�alnika zato, da se izognemo mot-
njam in �umom. Iz istega razloga
vsebuje SSB radijska postaja loèena
sprejemna in oddajna me�alnika,
èeprav bi en sam kvadraturni me-
�alnik lahko opravljal obe nalogi.
Predojaèevalnika sicer dobita napa-
jalno napetost iz enote medfrek-
venènega ojaèevalnika kar preko
signalnih vodov.

Enota kvadraturnega sprejemnega
me�alnika za 1296MHz je izdelana
na dvostranski tiskanini z izmerami
40mmX120mm. Gornja stran tis-
kanine je prikazana na sliki 17,
spodnja stran pa ni jedkana, saj de-
luje kot ravnina mase za mikro-
trakaste vode. Tiskanina je izdelana
iz 0.8mm debelega vitroplasta FR4.
Razporeditev sestavnih delov na
obeh straneh tiskanine je prikazana
na sliki 18.

Èeprav je veèina mikrotrakastih

vodov izdelanih na na tiskanem vez-
ju, moramo dve èetrtvalovni du�ilki
L15 in L16 naviti kot mali tuljavici z
�ico 0.25mm CuL. Za vsako tuljavico
odre�emo 9cm �ice, oba konca �ice
pocinimo v dol�ini pribli�no 5mm,
lakirani ostanek pa navijemo kot sa-
monoseèo tulavo na notranji premer
1mm.

Pri gradnji kvadraturnega spre-
jemnega me�alnika moramo paziti
predvsem na pravilno ozemljitev mik-
rotrakastih vodov, upora 56ohm v
90-stopinjskem delilniku ter
ojaèevalnika INA-03184. Mikrotra-
kaste rezonatorje ozemljimo s pos-
rebreno bakreno �ico premera 0.6mm
(notranji vodnik kabla RG-214), ki jo
vtaknemo v izvrtine premera 1mm na
oznaèenih mestih ter dobro zacinimo
na obeh straneh tiskanine. Upor
56ohm in ojaèevalnik INA-03184 sta
ozemljena preko izvrtin premera
3.2mm, ki jih najprej zapremo na
strani ravnine mase s ko�èkom
bakrene folije, nato pa napolnimo s
cinom vse do prikljuèka SMD upora
ali polprevodnika.

Opisani kvadraturni sprejemni me-
�alnik naj ne bi poteboval nobenega
ugla�evanja, èe so le vsi mikrotrakasti
vodi in polprevodniki pravilno
ozemljeni. Simetrijo in fazni zamik
me�alnikov najla�je preverimo pri
preizkusu celotnega sprejemnika in
jo lahko do doloèene mere popra-
vimo s trimerjema v medfrek-
venènem ojaèevalniku.

7. SSB kvadraturni medfrekvenèni
ojaèevalnik

Osnovna zamisel sprejemnikov z
neposrednim me�anjem ali z nièelno
medfrekvenco je v tem, da dose�emo
glavnino ojaèenja v enostavnem in
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cenenem nizkofrekvenènem ojaèe-
valniku, ki ne potrebuje ugla�evanja.
Tudi selektivnost tak�nega spre-
jemnika doloèajo preprosta nizko-
prepustna sita, ki prav tako ne
potrebujejo ugla�evanja. Naèrt tak-
�nega ojaèevalnika je zato precej
drugaèen od obièajnih medfrek-
venènih ojaèevalnikov.

Sprejemnik z nièelno medfre-
kvenco seveda potrebuje dvokanalni
ojaèevalnik, saj moramo neodvisno
ojaèevati oba kanala I in Q pred
demodulacijo. Kanala morata biti
èimbolj enaka, zato morata imeti
skupno avtomatsko regulacijo oja-
èenja (ARO), ki zagotavlja, da ostane
razmerje jakosti signalov I in Q nes-
premenjeno.

Naèrt SSB kvadraturnega med-
frekvenènega ojaèevalnika s skupno
ARO je prikazan na sliki 19. Oja-
èevalnik vsebuje dve enaki niz-
koprepustni siti na vhodu. Sitom
sledi dvokanalna ojaèevalna stopnja s
svojo lastno regulacijo ojaèenja
(ARO), ki ji sledi stopnja za popravek
jakosti in faze. Medfrekvenèno verigo
zakljuèi �e en par nizkoprepustnih sit
in �e ena enaka dvokanalna oja-
èevalna stopnja s svojo lastno ARO.

Nizkoprepustni siti na vhodu sta
izdelani kot aktivni siti z emitorskima
sledilnikoma s tranzistorjema BC238.
Enostavno vezje z bipolarnimi tran-
zistorji zagotavlja predvsem znatno
manj�i �um od operacijskih oja-
èevalnikov. Vhodno vezje poskrbi
tudi za dovod enosmerne napajalne
napetosti preko uporov 1.5kohm do
obeh predojaèevalnikov.

Dvokanalne ojaèevalne stopnje so
zelo podobne tistim iz PSK postaje,
èeprav so zahteve SSB postaje znatno
milej�e. Posamezne ojaèevalne stop-
nje so izdelane s tranzistorji BC238.
Vsaka ojaèevalna stopnja vsebuje oja-

èevalni tranzistor, ki mu sledi emi-
torski sledilnik, da prepreèimo ne-
�eljene medsebojne vplive, ko pove-
�emo veè tak�nih stopenj v verigo.

ARO uporablja MOS tranzistorje
kot spremenljive upore na vhodu
ojaèevalnih stopenj. Enakost med I in
Q kanaloma dose�emo tako, da
uporabimo MOS tranzistorje iz istega
integriranega vezja 4049UB. Digi-
talno CMOS vezje 4049UB je v tem
sluèaju uporabljeno na nekoliko neo-
bièajen naèin, sicer pa se preostali
sestavni deli iz vezja 4049UB ob-
na�ajo le kot diode, ki ne motijo
delovanja ARO.

Prvi dvokanalni ojaèevalni stopnji
sledi �e vezje za popravek razmerja
jakosti in faze (trimerja 10kohm in
250kohm). Drugi par nizkoprepustnih
sit je izveden z operacijskima
ojaèevalnikoma (MC3403), saj so tu
signali �e dovolj veliki, da �um
integriranih vezij ne povzroèa veè
te�av. Na koncu sledi druga dvo-
kanalna ojaèevalna stopnja, ki je
povsem enaka prvi tak�ni stopnji.

SSB kvadraturni medfrekvenèni
ojaèevalnik je zgrajen na enostranski
tiskanini z izmerami 50mmX120mm,
ki je prikazana na sliki 20. Pri-
padajoèa razporeditev sestavnih de-
lov je prikazana na sliki 21. Pri izbiri
sestavnih delov moramo paziti na
toènost in kvaliteto vgrajenih delov,
saj je obmoèje mo�nih popravkov
jakosti in faze zelo omejeno. Naèe-
loma sicer zado�èajo 5% upori, 10%
folijski kondenzatorji (nikakor ne
keramièni!) in obièajni tranzistorji
BC238B, saj se tolerance posameznih
sestavnih delov najpogosteje ugodno
od�tejejo med sabo. Veèina uporov,
kondenzatorjev in diod je tudi tu
vgrajena pokonèno zaradi varèevanja
s prostorom.

Pri sestavljeni enoti najprej pos-

tavimo oba trimerja v srednji polo�aj.
Nato prikljuèmo napajanje, pre-
verimo enosmerne napetosti ter
preizkusimo delovanje obeh kanalov.
Trimerje za jakost (10kohm) in fazo
(250kohm) uporabimo �ele takrat, ko
preizkusimo celoten sprejemnik.

8. SSB kvadraturni demodulator in
NF ojaèevalnik

Osnovna naloga SSB kvadra-
turnega demodulatorja je preslikava
obeh I in Q signalov (pas 0Hz do
1200Hz) nazaj v izvorni frekvenèni
pas govora od 200Hz do 2600Hz.
Enota vsebuje �e nizkofrekvenèni oja-
èevalnik in oscilator za takt, ki dovaja
vse potrebne frekvence: 5461Hz,
2731Hz, 1365Hz in 683Hz. Elektrièno
vezje je prikazano na sliki 22.

SSB kvadraturni demodulator
vsebuje �tiri operacijske ojaèevalnike
(MC3403), ki iz signalov I in Q
naredijo 8-fazni sistem s pomoèjo
uporovne mre�e, povsem enake tisti
v modulatorju oddajnika. Demodu-
lacijo signala opravi stikalo 4051, ki
se vrti s frekvenco 1365Hz. Stikalo
tako poskrbi za protivrtenje kazalca
signala s frekvenco 1365Hz, z
drugimi besedami natanèno obratno
operacijo od tiste, ki jo je opravil
kvadraturni modulator v oddajniku.

Ne�eljene produkte protivrtenja
kazalca (me�anja frekvenc) odstrani
aktivno nizkoprepustno sito s tran-
zistorjem BC238. Demodulirani
nizkofrekvenèni signal gre preko
100kohm potenciometra za glasnost
na NF ojaèevalnik. Integrirano vezje
LM386 je zanimivo predvsem zaradi
majhne porabe in majhnega �tevila
zunanjih sestavnih delov.

Takte za vrtenje stikal 4051 v mo-
dulatorju oddajnika in v demo-
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dulatorju sprejemnika dobimo iz
binarnega �tevca 4029. �tevec 4029
razpolaga z vhodom �tetje nap-
rej/nazaj, kar v tem sluèaju pomeni
izbiro boènega pasu, se pravi USB ali
LSB. Vhod naprej/nazaj je �e po-
vezan preko upora 100kohm na lo-
gièno enico (USB) in ga preko stikala
lahko sklenemo na maso (LSB).

Preklopa USB/LSB sicer ne pot-
rebujemo za obièajno SSB delo na
1296MHz. Preklop USB/LSB je
potreben le za delo preko satelitov,
linearnih pretvornikov ali pri uporabi
transverterjev za druga frekvenèna
podroèja. Pri delu v telegrafiji se je
vèasih mo�no izogniti motnjam z za-
menjavo boènega pasu v spre-
jemniku. Boèni pas lahko sicer
zamenjamo tudi tako, da zamenjamo
med sabo I in Q kanala. Pri gradnji
postaje moramo zato preveriti, da
delata sprejemnik in oddajnik hkrati
na istem boènem pasu!

�tevec 4029 potrebuje vhodni takt
okoli 11kHz. Zahteve po stabilnosti
tega takta sicer niso hude in bi
zado�èal celo RC oscilator. Opisana
radijska postaja uporablja kristalni
oscilator predvsem zato, da se izo-
gnemo ugla�evanju. Razen tega bojo
v tem sluèaju vse postaje imele
natanèno isto frekvenco, kar pomeni
zmanj�anje motilnih pojavov.

Kristalni oscilator uporablja kristal
za uro, ki dela na zelo nizki frekvenci
komaj 32768Hz. Dvojni flip-flop 4013
deli frekvenco kristala s 3, kar daje
takt 10923Hz za krmiljenje binarnega
�tevca 4029. Frekvenca vrtenja stikal
4051 zna�a tako 1365Hz, kar se dob-
ro pokriva z �luknjo� v frekvenènem
spektru èlove�kega govora. Iz istega
izvora (izhod Q4 vezja 4029) prihaja
tudi CW ton 683Hz, ker so v tem
sluèaju ne�eljeni produkti me�anja v
oddajniku najmanj�i.

SSB kvadraturni demodulator in
NF ojaèevalnik sta zgrajena na
enostranski tiskanini z izmerami
40mmX120mm, ki je prikazana na
sliki 23. Pripadajoèa razporeditev
sestavnih delov je prikazana na sliki
24. Zaradi varèevanja s prostorom je
tudi tu veèina uporov, konden-
zatorjev, diod in kristal za 32768Hz
vgrajenih pokonèno.

Pri izbiri sestavnih delov moramo
paziti na razliène izvedbe vezij
dru�ine 40xx. �e posebno pridejo te
razlike do izraza takrat, ko vezja
uporabljamo v linearnem re�imu,
naprimer v kristalnem oscilatorju.
Opisani kristalni oscilator zahteva
vgradnjo vezja 4011UB. V sluèaju
vgradnje vezja 4011B je treba dodati

kondenzator 560pF, ki sicer ni
predviden na tiskanem vezju.

Delovanje oscilatorja preverimo
tako, da na izhod 683Hz prikljuèimo
slu�alko. Èe pisk ni povsem èist,
frekvenca ni prava oziroma pres-
kakuje pri spreminjanju napajalne
napetosti, bo treba dodati kon-
denzator 560pF. Vezje sicer deluje
povsem pravilno tudi s 4001UB, kljub
razlièni logièni funkciji.

9. SSB/CW preklopi RX/TX

SSB/CW radijska postaja potrebuje
veè razliènih preklopov. Na sreèo
zahteva sprejem SSB govora in
telegrafije na sluh povsem enak
sprejemnik, torej vsaj sprejemnika ni
treba preklapljati v razliène naèine.
Oddajnik seveda zahteva drugaèna
vezja za oddajo SSB govora in CW
tipkanja.

Preklop sprejem/oddaja upravljamo
v SSB naèinu preko PTT
(push-to-talk) tipke na mikrofonu. V
telegrafiji pa imamo pri veèini postaj
dva razlièna preklopa: preklop spre-
jem/oddaja in samo tipkanje oddaj-
nika. Ta dva preklopa sta bila ver-
jetno nujno potrebna v starih pos-
tajah s �tevilnimi mehanskimi releji,
ki so bili prepoèasni, da bi lahko
sledili tipkanju oddajnika.

V sodobni radijski postaji seveda ni
prostora za mehanske releje. Relejev
ni smiselno uporabljati tudi zato, ker
so najpogostej�i izvor napak v
radijskih postajah. Sodobne radijske
postaje vsebujejo antenski preklopnik
s PIN diodami tudi za moèi v razredu
kilovatov in tranzistorske preklop-
nike napajanja. Preklop spre-

jem/oddaja in nazaj lahko traja manj
kot milisekundo, kar pomeni, da s
pritiskom telegrafske tipke hkrati
vkljuèimo oddajnik. Ko tipko od-
pustimo, je radijska postaja �e na
sprejemu, se pravi �BK� naèin delo-
vanja.

Elektrièna vezava SSB/CW prek-
lopov RX/TX je prikazana na sliki 25.
V opisani radijski postaji dobiva
veèina enot stalno napajanje +12V:
VCXO in mno�ilne stopnje, me�alnik,
medfrekvenca in demodulator spre-
jemnika ter modulator oddajnika. Pri
preklopu na oddajo, to je pritisku
PTT ali CW tipke ali obeh se iz-
kljuèijo visokofrekvenène stopnje
sprejemnika (+12VRX) ter se vkljuèijo
visokofrekvenène stopnje oddajnika
(+12VTX in +5VTX).

Pri SSB oddaji se izkljuèi tudi niz-
kofrekvenèni ojaèevalnik (+12VNF),
da ne moti mikrofonskega oja-
èevalnika (+12VSSB). Pri telegrafski
oddaji pa ostane nizkofrekvenèni
ojaèevalnik vkljuèen, da v zvoèniku
poslu�amo lastno tipkanje. Napajanje
+12VCW poskrbi le zato, da privede
signal 683Hz na vhod modulatorja
oddajnika.

Preklopi napajanj +12VNF, +12V
SSB, +12VCW in +12VRX so izvedeni
s PNP tranzistorji BC327. Le preklop
+12VTX zahteva moènej�i tranzistor
BD138. Izhodna stopnja oddajnika se
napaja preko za�èitnega upora s spre-
menljivo napetostjo do +5.6V. Ker se
na za�èitnem uporu tro�i precej�nja
moè, je sestavljen iz 8 uporov 33ohm
1/2W. Za�èitni upori so vgrajeni na
tiskanino preklopov, da ne segrevajo
izhodne stopnje oddajnika.

Preklopna enota vsebuje tudi vezje
za krmiljenje merilnega in�trumenta

34

BEACON - 99 RTV KLUB MURSKA SOBOTA



na prednji plo�èi postaje. V radijsko
postajo je smiselno vgraditi merilni
in�trument z vrtljivo tuljavico ob-
èutljivosti okoli 300uA, saj so ledike
pri moèni sonèni svetlobi povsem
nevidne. Tudi S-meter smatram za
nepotreben okrasek v tekmovalni
postaji. Pri delu na prostem je dosti
bolj pomembna napetost baterije,

zato in�trument na sprejemu meri
napajalno napetost. Zener dioda 8V2
raztegne skalo voltmetra v obmoèju
od 9V do 15V.

Na oddaji meri in�trument napa-
jalno napetost izhodne stopnje. Brez
krmiljenja zna�a padec napetosti
preko izhodnega tranzistorja CLY5
komaj 0.5V do 1V. Napetost naraste

na polno vrednost 5.6V, omejeno z
zener diodo, �ele pri polnem viso-
kofrekvenènem krmiljenju. Preko
merjenja napajalne napetosti izhodne
stopnje tako preverimo jakost na�e
modulacije oziroma ocenimo iz-
hodno moè oddajnika.

Veèina sestavnih delov SSB/CW
preklopov RX/TX je name�èenih na
tiskanini z izmerami 30mmX80mm,
ki je prikazana na sliki 26. Le za�-
èitna dioda 1N5401 in elektrolit
470uF sta vgrajena neposredno na
vtiènico za napajalno napetost 12V.
Razporeditev sestavnih delov na
tiskanini je prikazana na sliki 27.
Tudi tu so upori in diode vgrajeni
pokonèno zaradi varèevanja s pros-
torom.

V preklopni enoti je treba nastaviti
le trimer za obèutljivost merilnika na
prednji plo�èi radijske postaje. Tri-
mer nastavimo tako, da dobimo polni
odklon in�trumenta pri popolnoma
izkrmiljenem oddajniku.

10. Sestavljanje in preizkus SSB
postaje za 1296MHz

Opisana SSB postaja za 1296MHz
uporablja veè razliènih SMD ses-
tavnih delov. Najmanj te�av je z
upori, saj so vsi SMD upori obièajno
uporabni na zelo visokih frekvencah
preko 10GHz. Povsem obraten sluèaj
so kondenzatorji: veèslojni SMD
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kondenzatorji so obièajno neprimerni
za visoke frekvence. V opisani postaji
sem se zato omejil na eno samo
razmeroma nizko vrednost: 47pF.
Namesto 4.7uF SMD tantalov lahko
brez te�av vgradimo tudi bolj
obièajne �kapljice�.

SSB postaja za 1296MHz uporablja
iste visokofrekvenène SMD pol-
prevodnike kot PSK postaja za 23cm.
Ker marsikdo teh novih sestavnih
delov ne pozna, najprej ponavljam
dopolnjen opis ohi�ij teh sestavnih
delov na sliki 28. Pozor na toène
oznake sestavnih delov in na oznake
na ohi�jih, ki so v veèini sluèajev
povsem razliène.

Ker so ohi�ja SMD polprevodnikov
zelo majhna, je nanje nemogoèe
natiskati celotno tipsko oznako. Zato
proizvajalci teh sestavnih delov oz-
naèujejo svoje izdelke z dvo-
èrkovnimi ali troèrkovnimi kodami.
Edina izjema je tranzistor CLY5, ki je
zadosti velik, da na njegovem ohi�ju
stoji celotna oznaka �CLY5". Pri
nakupu SMD sestavnih delov torej
nujno potrebujemo sliko 28, da pre-
verimo, kaj nam sploh trgovec
ponuja!

Resen trgovec nam bo SMD
sestavne dele ponudil v originalnem
pakiranju, se pravi na èrnem anti-
statiènem filmskem traku s predalèki,
v katerih so shranjene drobcene
diodice in tranzistorji. Predalèki v
traku so prekriti s prozorno folijo,
skozi katero lahko z lupo opazujemo
vsebino, preèitamo napis in pri-
merjamo s tistim, kar je napisano na
sliki 28.

�tiri visokofrekvenène enote
SSB/CW postaje za 1296MHz so
vgrajene v oklopljena ohi�ja iz mede-
ninaste ploèevine debeline 0.4mm.
Posamezna tiskana vezja so za-
cinjena v okvir iz medeninaste
ploèevine, na katerega se natakne
medeninast pokrov, kot je to pri-
kazano na sliki 29. Ohi�je posamiène
enote se potem pritrdi s �tirimi
samoreznimi vijaki za ploèevino na
nosilno plo�èo celotne postaje.

Enota VCXO in mno�ilne stopnje je
izdelana na enostranski tiskanini in
zato potrebuje dodaten, spodnji pok-
rov, da ne seva drugega harmonika
648MHz in ne poru�i simetrije
me�alnikov. Uho integriranega vezja
7808 je zaradi bolj�ega hlajenja
prispajkano kar na steno �katlice.

Ostale tri enote, sprejemni in od-
dajni me�alnik ter visokofrekvenèna
glava, so izdelane na dvostranski
tiskanini. Spodnja stran tiskanine je
hkrati masa mikrotrakastih vodov in

spodnji oklop �katlice. Seveda lahko
dose�emo uèinkovito oklapljanje po-
samiènih enot le s primerno izvedbo
vseh elektriènih povezav. Napajanje
in modulacijska signala oddajnika so
napeljani skozi kondenzatorje skoz-
nike (okoli 1nF) v kraj�ih stranicah
medeninastih �katlic.

Signalne povezave so izvedene s
tankimi teflonskimi koaksialnimi
kabelèki (RG-188 ipd), katerih oklop
mora biti dobro zacinjen na
medeninasto ploèevino pri vstopu v
�katlico. Dol�ine kabelèkov niso
predpisane z izjemo povezave med
izhodom oddajnega me�alnika in
vhodom izhodne stopnje oddajnika,
ki mora biti dolga natanèno 12.5cm,
merjeno od ene do druge mede-
ninaste stene.

Celotna radijska postaja je vgrajena
v aluminijasto ohi�je z notranjimi
izmerami 60mm (vi�ina) X 180mm
(�irina) X 180mm (globina). Ohi�je je
po vi�ini razdeljeno z osrednjo no-
silno plo�èo iz aluminijeve ploèevine
debeline 1mm na dva prekata. Ohi�je
se zapre z dvema �U� pokrovoma
zgoraj in spodaj, ki ju pritrdimo s
samoreznimi vijaki za ploèevino.

V gornjem prekatu vi�ine 32mm so
name�èene �tiri visokofrekvenène
enote v medeninastih �katlicah. V
spodnjem prekatu vi�ine 27mm so
name�èene �tiri nizkofrekvenène tis-
kanine, ki ne potrebujejo posebnega
oklapljanja. Vsi elektrièni prikljuèki,
potenciometri, stikala in merilni
in�trument so name�èeni na prednji
plo�èi, kot je to prikazano na sliki 30.

Vgradnja zvoènika v ohi�je postaje
ni smiselna, ker so visokofrekvenène
enote precej obèutljive na mikro-
fonijo. Vezja so sicer naèrtovana
tako, da lahko mikrofonski vhod
preprosto ve�emo vzporedno z
izhodom za zvoènik in uporabimo
zvoènik v roèni mikrotelefonski kom-
binaciji tudi kot mikrofon. PTT tipka
kot tudi CW tipka sta preprosti
stikali, ki se skleneta na maso.

Preizkus postaje zaènemo z ugla-
�evanjem VCXOja in mno�ilnih
stopenj. VCXO nastavimo tako, da
pokrijemo �eljeno podroèje. Mno-
�ilne stopnje nastavimo za najveèji
signal tako, da merimo napetosti na
bazah mno�ilnih tranzistorjev preko
primerne VF du�ilke. Maksimum na
konèni frekvenci 648MHz poi�èemo
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tako, da na izhod enega od spre-
jemnih me�alnikov prikljuèimo ohm-
meter (�Unimer� na podroèju
ohmX10) in uglasimo trimerja v
zadnji mno�ilni stopnji za najmanj�o
upornost.

Ker ostale stopnje sprejemnika ne
potrebujejo ugla�evanja, bi moral
sprejemnik za silo delati. Pri spre-
jemniku preverimo najprej ojaèenje:
izhodni �um mora jasno upasti, ko
odklopimo napajanje prvi VF oja-
èevalni stopnji (BFP181 v viso-
kofrekvenèni glavi). Èe odklopimo
sprejemni me�alnik in medfrek-
venèna predojaèevalnika, �um popol-
noma izgine.

Nato postajo uglasimo na primerno
�ibek nemoduliran nosilec (radijski
svetilnik ali �e en enak VCXO z
mno�ilci v sosednji sobi) in natanèno
poslu�amo demodulirani zvok. Razen
obièajnega piska bo dober operater
sli�al v ozadju �e zrcalni pisk, ki se
mu z ugla�evanjem spreminja frek-
venca v obratni smeri. Ta pisk v

ozadju poskusimo èimbolj zadu�iti s
trimerjema v medfrekvenènem oja-
èevalniku.

Pri oddajniku opazujemo potek
izhodne moèi pri vrtenju trimerja v
modulatorju. Pri pritisnjeni CW tipki
bi morali doseèi polno izhodno moè z
drsnikom na pribli�no 2/3 upornosti.
Delovna napetost izhodne stopnje
oddajnika mora tedaj narasti na
polno vrednost, ki jo dovoljuje zener
dioda 5V6. Izhodna moè oddajnika
mora upasti za popolnoma enako
vrednost, èe prikljuèimo samo I
oziroma samo Q modulacijo.

Konèno preverimo SSB modulacijo
v radijski zvezi z neko drugo postajo
na 1296MHz. Na ta naèin ugotovimo,
ali smo zadeli pravi boèni pas (USB
ali LSB), saj je I in Q signale kaj
lahko zame�ati med sabo v o�ièenju
postaje. Boèni pas sprejemnika lahko
preverimo sami, ko sprejemnik
ugla�ujemo na nemoduliran nosilec
(radijski svetilnik ipd).

Poraba opisane SSB/CW radijske

postaje zna�a pri nazivni napajalni
napetosti 12.6V okoli 105mA pri
razmeroma tihem sprejemu. Pri CW
oddaji naraste poraba na 650mA pri
izhodni moèi 860mW. Pri SSB oddaji
je poraba �e veèja in dose�e mak-
simum 870mA v pavzah modulacije,
v vi�kih pa je enaka CW porabi
650mA. Poraba opisanega oddajnika
je torej obratno sorazmerna izhodni
moèi zaradi naèina napajanja iz-
hodnega tranzistorja preko za�-
èitnega upora.

Sprejemnik se je izkazal pribli�no
enako obèutljiv kot stari transverter,
tako na koristne signale kot tudi na
motnje radarjev in moènih signalov
bli�njih tekmovalcev v istem frek-
venènem podroèju. �umno �tevilo
sprejemnika bi sicer lahko izbolj�ali z
vgradjo polprevodnika z veèjim
ojaèenjem od BFP181, a na ta naèin
se poveèa tudi obèutljivost na motnje
radarjev. �e najprimernej�i bi bil
zunanji predojaèevalnik, ki ga glede
na pogoje vkljuèimo ali izkljuèimo.
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1. Razvoj radijskih postaj z nièelno
medfrekvenco

Vsaka novotarija zahteva doloèen
èas, da se jo nauèimo uporabljati ter
spoznamo njene dobre in slabe stra-
ni. SSB radijska postaja za 1296MHz
z nièelno medfrekvenco, ki sem jo
opisal v CQ ZRS 2/97, se je izgleda
kar obnesla: v majskem
VHF/UHF/SHF tekmovanju so jo
uporabljali �e trije udele�enci. Èep-
rav opisana SSB radijska postaja za
1296MHz ni povsem brez napak, je
sama po sebi umevna �elja izdelati
podobno radijsko postajo tudi za
druga frekvenèna podroèja.

V tem èlanku bom zato opisal
izvedbo podobne SSB/CW radijske
postaje z nièelno medfrekvenco za
podroèje 2304MHz (oziroma 2320
MHz). Ker sta frekvenèni podroèji
1296MHz in 2304MHz razmeroma
blizu, je tehnika gradnje obeh postaj
podobna. Tudi visokofrekvenèni del
radijske postaje za 2304MHz je
izdelan v obliki mikrotrakastih vezij
na dvostranskem vitroplastu debeline
0.8mm in uporablja podobna vezja
ter veèinoma iste polprevodnike kot
postaja za 1296MHz.

V tem èlanku bom opisal tudi
izbolj�ave nièelne medfrekvence in
nizkofrekvenènega dela postaje, ki se
nana�ajo na obe inaèici postaje: za

1296MHz in za 2304MHz, saj je ta
del povsem enak v obeh postajah. V
nièelni medfrekvenci oddajnika in
sprejemnika je predvsem smiselno
izbolj�ati nizkoprepustna sita s pre-
prosto zamenjavo vrednosti konden-
zatorjev. Na koncu bom natanèno
opisal �e gradnjo primernega ohi�ja
za radijsko postajo, saj ravno tu ve-
èina graditeljev poène hude napake.

2. Predelani VCXO in mno�ilne
stopnje

Zasnova SSB/CW radijske postaje
za 2304MHz je skoraj povsem enaka
postaji za 1296MHz. Razlièna frek-
venca delovanja seveda zahteva
drugaèen lokalni oscilator. Tudi
postaja za 2304MHz uporablja VCXO
kot izvor signala, ki krmili verigo
mno�ilnih stopenj do konène
frekvence 1152MHz, kar zahtevajo
harmonski me�alniki v sprejemniku
in oddajniku.

Frekvenco 1152MHz dobimo v
dveh korakih. V postaji za 2304MHz
je uporabljeno povsem enako vezje
VCXOja in mno�ilnih stopenj, ki pa
je ugla�eno nekoliko ni�je na 576
MHz (namesto 648MHz.) Zadnja po-
dvojevalna stopnja 576MHz>1152MHz
je vgrajena, zaradi drugaène tehnike
gradnje (mikrotrakasto vezje), kar v

oddajni oziroma sprejemni me�alnik.
Predelani VCXO in mno�ilne

stopnje za 13cm SSB/CW postajo so
prikazani na sliki 1. Tudi postaja za
2304MHz uporablja VCXO s kris-
talom za 18.000MHz, ki mu s po-
moèjo tuljave L1 in varikap diode
MV1404 malenkostno premikamo
frekvenco. Ker potrebujemo na
2304MHz relativno o�je podroèje po-
krivanja, je kondenzator vzporedno
varikap diodi MV1404 poveèan na
56pF.

Nihajna kroga za VCXOjem s
tuljavama L2 in L3 sta ugla�ena na
èetrti harmonik kristala 72MHz. Pri
nespremenjenih vrednostih tuljav L2
in L3 je treba zato zmanj�ati
vzporedna kondenzatorja na 27pF.
Preostale tri mno�ilne stopnje
delujejo kot podvojevalne stopnje na
144MHz, 288MHz in 576MHz, kar
lahko brez predelav dose�emo z ugla-
�evanjem vzporednih trimer kon-
denzatorjev.

V radijski postaji za 2304MHz sledi
�e ena mno�ilna stopnja na
1152MHz, zato je potrebna jakost
signala na 576MHz nekoliko ni�ja.
Na 576MHz zado�èa 10mW
(+10dBm), zato so vrednosti uporov v
napajanju mno�ilnih stopenj pove-
èane na 330ohm, �e enkrat 330ohm
in 220ohm. Predelani VCXO in
mno�ilne stopnje so sicer izdelani na

39

RTV KLUB MURSKA SOBOTA BEACON - 99

SSB/CW RTX za 2304 MHz z nièelno medfrekvenco
Matja� Vidmar - S53MV



povsem enakem tiskanem vezju kot v
postaji za 1296MHz, zato tu ne bom
�e enkrat objavljal tiskanine in
razporeditve sestavnih delov.

V frekvenènem pasu 2300-2450
MHz predstavlja dodatno te�avo iz-
bira podroèja za ozkopasovne naèine
dela. Prvi radioamaterski poskusi so
potekali na 2304MHz zaradi ugodnih
razmerij mno�enja frekvenc z ni�jih
podroèij. Tudi danes veèina ra-
dioamaterjev �e vedno uporablja pas
okoli 2304MHz za SSB/CW delo.

�al so nem�kim radioamaterjem �e
pred leti odvzeli prvih 20MHz.
Nem�ki SSB transverterji za 13cm so
danes vsi ugla�eni na 2320MHz, kar
pomeni, da bomo verjetno morali
vzpostaviti zvezo z Avstrijci, Mad-
�ari, Èehi in Hrvati na 2320MHz,
èeprav je v teh dr�avah radio-
amaterjem dovoljeno delo tudi na
2304MHz. Po drugi strani v nekaterih
dr�avah (ZDA, Italija) radioamater-
jem ni dovoljena uporaba 2320MHz,
zato so ostali v okolici 2304MHz.

Konèno je na Japonskem radio-
amaterjem dodeljen le ISM pas
2400-2450MHz, zato Japonci upo-
rabljajo odsek okoli 2424MHz za
ozkopasovno SSB/CW delo na 13cm.
Japonski transverterji in radijske
postaje za 13cm so zato pri nas skoraj
neuporabni. Izjema je delo preko
radioamaterskih satelitov, ki po pre-
nehanju delovanja AO-13 in v dol-
gem èakanju na naslednika
AMSAT-P3D ni ravno najbolj za-
nimivo.

Pri nas kot tudi v veèini civi-
liziranih evropskih dr�av je radio-
amaterjem �e vedno na voljo celoten
frekvenèni pas 2300-2450MHz in
moramo radioamaterji paziti le na to,
da ne motimo primarnih uporab-
nikov, pri nas mobilnih RTV zvez
(TV prenosi s prireditev in podobno).
Za resnej�e delo v tekmovanjih se
moramo seveda opremiti z obemi
podpodroèji: 2304MHz in 2320MHz.

Za menjavo podroèja 2304/2320 ne
moremo preprosto zamenjati kristala
v oscilatorju. Veriga mno�ilnih sto-
penj je precej ozko ugla�ena, kristala
za 2304MHz (18.000MHz) in za
2320MHz (18.125MHz) pa zahtevata
tudi drugaèno nastavitev L1 oziroma
drugaèen kondenzator vzporedno z
varikap diodo MV1404. Zato je edino
smiselno izdelati dva loèena modula
z VCXOjem in mno�ilni stopnjami.

Mikrotrakasta visokofrekvenèna
vezja sicer omogoèajo delovanje na
2304MHz in na 2320MHz brez ug-
la�evanja. Najbolj�a re�itev sta se-
veda dve loèeni radijski postaji

posebej za 2304MHz in posebej za
2320MHz. Za delo v satelitskem pasu
nad 2400MHz so potrebne tudi manj-
�e spremembe (kraj�anje) mikro-
trakastih rezonatorjev v visokofrek-
venènem delu postaje.

Za pas 2304MHz potrebujemo kris-
tal za 18.000MHz. Kristal za to frek-
venco dobimo kot cenen "raèunal-
ni�ki" kristal, zato se splaèa kupiti
veè kosov in izbrati tistega, ki se mu
frekvenca s temperaturo najmanj
spreminja. 2304MHz dose�emo z
manj�o predelavo mno�ilnih stopenj
(X3, X3, X2 in X2) tudi s cenenim
"raèunalni�kim" kristalom za 16.000
MHz.

Te�je je najti kristal za 18.125MHz
ali 16.111MHz, da bi dosegli
2320MHz. Na tr�i�èu lahko sicer
kupimo kristal za 90.667MHz, ki se
uporablja v nem�kih transverterjih
144/2320MHz. Kristal za 90.667MHz
dela na petem overtonu, zato naj bi
bila njegova osnovna frekvenca okoli
18.133MHz. V mojem prototipu pos-
taje za 2320MHz se je osnovna
frekvenca tak�nega kristala izkazala
celo ni�ja od 18.125MHz, zato sem
moral v postaji za 2320MHz tuljavo
L1 zamenjati s trimer konden-
zatorjem.

2320MHz lahko sicer dose�emo z
"raèunalni�kim" kristalom za 14.500
MHz, vendar je prvo mno�enje X5 na
72.5MHz �e nerodno visoko in
nihajna kroga L2 in L3 povsem ne
zadu�ita ne�eljenih signalov na
èetrtem (58MHz) in �estem (87MHz)
harmoniku. Konèno lahko uporabimo
za delo v satelitskem pasu okoli
2400MHz "raèunalni�ki" kristal za
12.500MHz (25.000MHz) z mno�enji
X4 (X2), X3, X2 in X2 do frekvence
600MHz.

3. Izbolj�ani SSB/CW kvadraturni
modulator

V SSB/CW kvadraturnem modu-
latorju je predvsem smiselno
izbolj�ati nizkoprepustna sita, saj v
izvornem naèrtu niso bila najbolje
naèrtovana. Enostaven program za
simulacijo Sallen-Key sita na ra-
èunalniku je pokazal rezultat na sliki
2. Frekvenèni odziv izvornega sita s
tremi enakimi kondenzatorji 6.8nF
strmo pada s frekvenco v �eljenem
prepustnem pasu do 1.2kHz, na vi�jih
frekvencah pa se upadanje upoèasni.

Sallen-Key sito sicer omogoèa na-
èrtovalcu veè stopenj svobode, zato
lahko s primerno izbiro vrednosti
kondenzatorjev in uporov dose�emo
veliko ugodnej�i odziv sita. Predelano
sito s tremi enakimi upori 15kohm in
kondenzatorji 3.3nF, 22nF in 3.3nF
ima skoraj "plo�èat" odziv v pasu do
1kHz in poveèano slabljenje ne-
�eljenih frekvenc nad 1.2kHz.

Naèrt izbolj�anega SSB/CW kva-
draturnega modulatorja je prikazan
na sliki 3. Spremembe se nana�ajo v
glavnem na obe nizkoprepustni siti na
izhodu. Nova sita omogo�ajo manj po-
paèeno modulacijo in manj�e motnje
drugim postajam izven SSB pre-
nosnega pasu. Izbolj�ava sit omogoèa
tudi bolj�e izkrmiljenje izhodne
stopnje oddajnika: v SSB postaji za
1296MHz se je moè oddajnika
poveèala iz 0.86W na 1.1W po
predelavi sit v modulatorju!

Pozor! Nizkoprepustno sito za CW
ton ostane tak�no, kot je bilo v iz-
vorniku, se pravi trije upori 15kohm
in trije kondenzatorji 8.2nF, saj so tu
zahteve vezja drugaène.

Izbolj�ani SSB/CW kvadraturni mo-
dulator vsebuje �e eno majhno, a po-
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membno spremembo. Za�èitna dioda
na bazi prvega mikrofonskega
ojaèevalnika se je izkazala odlièen
izvor visokofrekvenènih motenj, ko je
na mikrofonskem vhodu prisoten
signal iz zvoènika. V prototipu sem
resda uporabil diode 1N4151, ki so �e
hitrej�e od 1N4148. Re�itev je v za-
menjavi te diode s poèasno usmer-
ni�ko diodo 1N4007, ki prav gotovo
ne more proizvajati motenj na frek-
vencah nad 1GHz.

Ker spremembe vrednosti uporov in
kondenzatorjev ter zamenjava diode
ne zahtevajo sprememb tiskanega
vezja, ostaneta tiskanina in razpo-
reditev sestavnih delov modulatorja
povsem enaka kot v objavljenem
opisu SSB postaje za 1296MHz.

4. Kvadraturni oddajni me�alnik za
2304MHz

Naèrt kvadraturnega oddajnega
me�alnika za 2304MHz je prikazan
na sliki 4. Razen dveh me�alnikov,
sofaznega delilnika in kvadraturnega
sklopnika vsebuje enota �e sklopnik

in ojaèevalnik za signal oscilatorja na
576MHz, podvojevalno stopnjo od-
dajnika na 1152MHz ter ojaèevalno
stopnjo, ki dvigne moè izhodnega
SSB/CW signala na pribli�no 10mW
(+10dBm). Vsa sita in ostali frek-
venèno selektivni sestavni deli so
izvedeni kot mikrotrakasti rezonatorji
na dvostranskem, 0.8mm debelem
vitroplastu FR4.

Sprejemnik in oddajnik SSB
postaje za 2304MHz potrebujeta isti
signal lokalnega oscilatorja na
1152MHz, vendar vsebujeta vsak
svojo loèeno podvojevalno stopnjo
576/1152MHz. Preklop signala lo-
kalnega oscilatorja je izveden na
576MHz s smernim sklopnikom po-
dobno kot v SSB postaji za 1296MHz.
Enota oddajnega me�alnika zato
vsebuje -20dB sklopnik za 576MHz,
ojaèevalnik za 576MHz s tran-
zistorjem BFP183 in podvojevalno
stopnjo na 1152MHz s tranzistorjem
BFP196. Signal na 1152MHz oèisti
pasovno sito (L6, L7, L8 in L9) za
napajanje obeh me�alnikov preko
sofaznega delilnika L10/L11.

V kvadraturnem me�alniku sem

uporabil harmonska me�alnika ravno
zato, ker je v tem vezju zelo enos-
tavno doseèi dobro simetrijo oziroma
dobro du�enje preostalega nosilca na
2304MHz (25-30dB) brez vsakr�nega
ugla�evanja in brez merilnih in�-
trumentov. Harmonska me�alnika
uporabljata dva èetverèka schottky
diod BAT14-099R, ki so �e v not-
ranjosti SMD ohi�ja vezane v venec.

Iz izhodnih signalov me�alnikov
konèno sestavimo �eljeni SSB signal
z 90-stopinjskim sklopnikom. Sklop-
niku sledi pasovno sito za 2304MHz
(L24, L25, L26 in L27), ki odstranjuje
ostanek signala na 1152MHz in
druge ne�eljene proizvode me�anja
daleè proè od �eljene frekvence.
Najmoènej�a motnja na 1152MHz je
pri tem zadu�ena za veè kot 30dB.
Ker je izhodna moè me�alnika zelo
nizka, okoli 0.1mW (-10dBm) ob
upo�tevanju izgub v sklopniku in
pasovnem situ za 2304MHz, sledi
ojaèevalnik z integriranim vezjem
INA-10386, ki izhodni signal ojaèa na
pribli�no 10mW (+10dBm).

Enota oddajnega me�alnika je
izdelana na dvostranski tiskanini z
izmerami 40mmX120mm. Gornja
stran tiskanine je prikazana na sliki
5, spodnja stran pa ni jedkana, saj
deluje kot ravnina mase za mik-
rotrakaste vode. Tiskanina je izde-
lana iz 0.8mm debelega vitroplasta
FR4, ki ima na 2.3GHz �e precej�nje
visokofrekvenène izgube. Razporedi-
tev sestavnih delov na obeh straneh
tiskanine je prikazana na sliki 6.

Èeprav je veèina mikrotrakastih
vodov izdelanih na na tiskanem vez-
ju, moramo �tiri èetrtvalovne du�ilke
L3, L16, L17 in L28 naviti kot male
tuljavice z �ico 0.25mm CuL. L3 naj
bo èetrtvalovna du�ilka na 1152MHz
(7cm �ice), L28 naj bo èetrtvalovna
du�ilka na 2304MHz (4cm �ice), L16
in L17 pa naj bosta nekje vmes
(5.5cm �ice), saj morata du�iti obe
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frekvenci. Oba konca �ice pocinimo v
dol�ini pribli�no 5mm, lakirani
ostanek pa navijemo kot samonoseèo
tuljavo na notranji premer 1mm.

Tuljava L5 je tovarni�ko izdelana
izdelana du�ilka za 1uH na feritnem
jedru v obliki upora 1/4W. Feritno
jedro je potrebno za du�enje
samooscilacij mno�ilne stopnje. V
skrajnem sluèajo lahko to du�ilko
zamenjamo z VK200.

Pri gradnji oddajnega me�alnika
moramo paziti predvsem na pravilno
ozemljitev mikrotrakastih vodov,
SMD uporov, obeh emitorjev BFP183
in BFP196 ter obeh izvodov mase
ojaèevalnika INA-10386. Mikrotraka-
ste rezonatorje ozemljimo s posre-
breno bakreno �ico premera 0.6mm
(notranji vodnik kabla RG-214), ki jo
vtaknemo v izvrtine premera 1mm na
oznaèenih mestih ter dobro zacinimo
na obeh straneh tiskanine. SMD
upori in aktivni sestavni deli so
ozemljeni preko izvrtin premera
3.2mm, ki jih najprej zapremo na
strani ravnine mase s ko�èkom
bakrene folije, nato pa napolnimo s
cinom vse do prikljuèka SMD upora
ali polprevodnika.

Opisani oddajni me�alnik naj ne bi
potreboval nobenega ugla�evanja, èe
so le vsi mikrotrakasti vodi in
polprevodniki pravilno ozemljeni. Na
izhodu moramo doseèi predpisano
moè 10mW pri krmiljenju vezja z
ustreznim signalom lokalnega osci-
latorja ter primernim modulacijskim
signalom. Namesto modulacijskega
signala za preizkus zado�èa �e
enosmerni tok 2-10mA v enega od

obeh me�alnikov.
Pri predelavi radijske postaje za

frekvence nad 2350MHz je potrebno
uglasiti (skraj�ati) rezonatorja L7 in
L8, po potrebi pa tudi L25 in L26. Pri
ugla�evanju zadnje mno�ilne stopnje
v enoti VCXOja lahko izkoristimo
usmerni�ki pojav v tranzistorju
BFP196 in nihajne kroge na 576MHz
uglasimo za najni�jo enosmerno
napetost na kolektorju BFP196.

5. Visokofrekvenèna glava SSB/CW
postaje za 2304MHz

Naèrt visokofrekvenène glave
SSB/CW postaje za 2304MHz je
prikazan na sliki 7. Visokofrekvenèna
glava vsebuje izhodni, moènostni oja-
èevalnik oddajnika, predojaèevalnik
in visokofrekvenèno sito sprejemnika
ter antenski preklopnik s PIN
diodama. Tudi visokofrekvenèna gla-
va je izdelana kot mikrotrakasto vezje
na dvostranskem vitroplastu FR4
debeline 0.8mm in bi bila uporabna
tudi v PSK radijski postaji.

Ker je izhodna moè ojaèevalnika
INA-10386 nekoliko prenizka za po-
polno izkrmiljenje izhodnega tran-
zistorja CLY2, vsebuje visoko-
frekvenèna glava �e dodatno krmilno
stopnjo oddajnika s tranzistorjem
BFP183. INA-10386 v oddajnem me-
�alniku lahko zato deluje z zni�anim
tokom napajanja, dodatno ojaèenje
BFP183 pa pokrije tudi izgube v
pasovnem situ (L1, L2, L3 in L4).

Negativno prednapetost na vratih si
CLY2 ustvari sam ob vi�kih mo-

dulacije, kar potem zadr�i konden-
zator 1uF, ki se le poèasi prazni
preko upora 2.2Mohm. CLY2 je sicer
nizkonapetostni tranzistor, ki deluje z
napetostjo ponora komaj 5V, za
ustrezni padec iz 12V napajanja pa
poskrbijo upori v preklopni enoti.
CLY2 daje v tem vezju 450-550mW
izhodne moèi na 2304MHz.

Antenski preklopnik je izdelan z
dvema razliènima PIN diodama
BAR63-03W in BAR80. Antenski
preklopnik je izdelan tako, da sta obe
stikali sklenjeni na oddaji. Èetrt-
valovni vod L14 tedaj poskrbi za to,
da se kratek stik iz diode BAR80
preslika v odprte sponke za oddajnik.

Visokofrekvenèna glava vsebuje
tudi dvostopenjski predojaèevalnik in
pasovno sito za sprejemnik. Pred-
ojaèevalnik vsebuje HEMT
ATF-35376 v prvi stopnji in bipolarni
tranzistor BFP181, kar daje skupaj z
izgubami v situ ojaèenje okoli 23dB.
V podroèju 2304MHz so zahteve za
dinamiko sprejemnika manj ostre kot
na 1296MHz, saj tu ni moènih mo-
tilcev (radarjev) in tudi moèi radio-
amaterskih oddajnikov so ni�je kot
na 1296MHz. Ojaèenje predojaèe-
valnika je zato lahko ustrezno vi�je,
da celoten sprejemnik dose�e ugodno
�umno �tevilo.

ATF-35376 dela pri nizki napajalni
napetosti komaj 1.2V. Napajalno
napetost omejuje rdeèa LED, ki je v
tem vezju uporabljena kot zener
dioda za 2V. Prednost ledike je v tem,
da za razliko od prave zener diode
ne proizvaja �uma. Glede na od-
stopanja Idss tranzistorja ATF-35376
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je vèasih potrebno zmanj�ati upore v
napajanju.

Visokofrekvenèna glava SSB
postaje za 2304MHz je izdelana na
dvostranski tiskanini z izmerami
40mmX80mm. Gornja stran tiskanine
je prikazana na sliki 8, spodnja stran
pa ni jedkana, saj deluje kot ravnina
mase za mikrotrakaste vode. Tiska-
nina je izdelana iz 0.8mm debelega
vitroplasta FR4. Razporeditev ses-
tavnih delov na obeh straneh tis-
kanine je prikazana na sliki 9.

Razen tiskanih vodov vsebuje
visokofrekvenèna glava tudi �tiri
samonoseèe èetrtvalovne du�ilke L6,
L9, L11 in L16 za 2304MHz, ki so
izdelane iz 4cm dolgih ko�èkov �ice
0.25mm CuL, pocinjenih za 5mm na
obeh koncih, ostanek pa navit na
notranji premer 1mm.

Pri gradnji visokofrekvenène glave
moramo paziti predvsem na pravilno
ozemljitev mikrotrakastih rezonator-
jev in polprevodnikov BFP183, CLY2,
BAR80, ATF-35376 ter BFP181.
Mikrotrakaste rezonatorje ozemljimo

podobno kot v oddajnem me�alniku
�ièkami premera 0.6mm, polprevod-
nike pa s kapljicami cina v ustreznih
izvrtinah. Pri vseh polprevodnikih
moramo dobro ozemljiti oba pri-
kljuèka mase, izhodni tranzistor
CLY2 se preko njiju tudi ohlaja.
Izhodni tranzistor CLY2 in diodo
BAR80 ozemljimo skozi izvrtine
premera 2mm, tranzistorje BFP183,
ATF-35376, BFP181 in SMD upor
3.9kohm pa skozi izvrtine premera
3.2mm.

Pravilno sestavljena visokofrek-
venèna glava SSB postaje naj ne bi
potrebovala nobenega ugla�evanja.
Postaja za 2304MHz je seveda �e bolj
obèutljiva na pravilno povezavo an-
tenskega kabla in vgradnjo primerne
antenske vtiènice, zato lahko iz
oddajnika izvleèemo zadnji milivat
(je to potrebno?) z dodajanjem ko�-
èkov barkene folije na izhodne
mikrotrakaste vode.

6. Kvadraturni sprejemni me�alnik
za 2304MHz

Kvadraturni sprejemni me�alnik
SSB postaje za 2304MHz je po na-
logah in naèrtu skoraj povsem enak
kvadraturnemu me�alniku v SSB pos-
taji za 1296MHz. Naèrt je prikazan
na sliki 10 in se od postaje za
1296MHz razlikuje le v dodatni mno-
�ilni stopnji 576/1152MHz. Spre-
jemni me�alnik vsebuje dve pasovni
siti za 2304MHz, visokofrekvenèni
ojaèevalnik z integriranim vezjem
INA-03184, dva enaka harmonska
me�alnika, ki delujeta s faznim zami-
kom 90 stopinj, podvojevalno stopnjo
za 1152MHz in dva enaka med-
frekvenèna predojaèevalnika s tran-
zistorjema BF199. Tudi sprejemni
me�alnik za 2304MHz je izdelan kot
mikrotrakasto vezje na dvostranskem
vitroplastu FR4 debeline 0.8mm.

Pasovni siti imata prepustni pas
okoli 200MHz ter vna�ata slabljenje
3.5dB za vsako sito. Skupno torej
7dB, kar pokrije integrirano vezje
INA-03184, ki ima na frekvenci 2.3
GHz okoli 25dB ojaèenja, kar pokrije
tudi �um harmonskih me�alnikov.
Harmonska me�alnika zahtevata sig-
nal lokalnega oscilatorja na 1152
MHz. Signal 576MHz iz enote
VCOXja krmili podvojevalno stopnjo
sprejemnika s tranzistorjem BFP196.
Izhodni signal 1152MHz oèisti
pasovno sito (L25, L26, L27 in L28).
Nizko sito na vhodu (L30, L31, L32
in L33) pa prepreèuje ne�eljene
povratne vplive.

Harmonska me�alnika sta enaka
kot v oddajniku in vsebujeta dva
diodna èetverèka BAT14-099R. Tudi
v sprejemnem kvadraturnem me�al-
niku se oba me�alnika napajata so-
fazno (L23 in L24) s signalom
lokalnega oscilatorja 1152MHz. Fazni
zamik 90 stopinj vna�a delilinik
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vhodnega visokofrekvenènega signa-
la (L9, L10, L11 in L12). Oba
delilnika sicer vsebujeta veè uporov,
ki ki zagotavljajo simetrijo in fazni
zamik tudi ob spreminjajoèi se im-
pedanci me�alnih diod.

Me�alnikoma takoj sledita dva ena-
ka medfrekvenèna predojaèevalnika
s tranzistorjema BF199, ki sta povsem
enaka tistim v postaji za 1296MHz.
Tudi tu imata du�ilki L19 in L20
3.3mH, torej desetkrat manj od ra-
èunske vrednosti 33mH. Medfrek-
venèna predojaèevalnika sta name�-
èena v enoti sprejemnega me�alnika
zato, da se izognemo motnjam in
�umom. Iz istega razloga vsebuje SSB
radijska postaja loèena sprejemna in
oddajna me�alnika, èeprav bi en sam
kvadraturni me�alnik lahko opravljal
obe nalogi. Predojaèevalnika sicer
dobita napajalno napetost iz enote
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medfrekvenènega ojaèevalnika kar
preko signalnih vodov.

Enota kvadraturnega sprejemnega
me�alnika za 2304MHz je izdelana
na dvostranski tiskanini z izmerami
40mmX120mm. Gornja stran tiska-
nine je prikazana na sliki 11, spodnja
stran pa ni jedkana, saj deluje kot
ravnina mase za mikrotrakaste vode.
Tiskanina je izdelana iz 0.8mm debe-
lega vitroplasta FR4. Razporeditev
sestavnih delov na obeh straneh
tiskanine je prikazana na sliki 12.

Èeprav je veèina mikrotrakastih vo-
dov izdelanih na na tiskanem vezju,
moramo dve èetrtvalovni du�ilki L15
in L16 naviti kot mali tuljavici z �ico
0.25mm CuL. Za vsako tuljavico
odre�emo 5.5cm �ice, oba konca �ice
pocinimo v dol�ini pribli�no 5mm,
lakirani ostanek pa navijemo kot sa-
monoseèo tuljavo na notranji premer
1mm.

Tuljava L29 je tovarni�ko izdelana
izdelana du�ilka za 1uH na feritnem
jedru v obliki upora 1/4W. Feritno
jedro je potrebno za du�enje sa-
mooscilacij mno�ilne stopnje. V
skrajnem sluèajo lahko to du�ilko
zamenjamo z VK200.

Pri gradnji kvadraturnega spre-
jemnega me�alnika moramo paziti
predvsem na pravilno ozemljitev mik-
rotrakastih vodov, uporov 51ohm in
1.5kohm, ojaèevalnika INA-03184 ter

tranzistorja BFP196. Mikrotrakaste
rezonatorje ozemljimo s posrebreno
bakreno �ico premerea 0.6mm
(notranji vodnik kabla RG-214), ki jo
vtaknemo v izvrtine premera 1mm na
oznaèenih mestih ter dobro zacinimo
na obeh straneh tiskanine. SMD
upora, ojaèevalnik INA-03184 in
tranzistor BFP196 so ozemljeni skozi
izvrtine premera 3.2mm, ki jih
najprej zapremo na strani ravnine
mase s ko�èkom bakrene folije, nato
pa napolnimo s cinom vse do prik-
ljuèka SMD upora ali polprevodnika.

Opisani kvadraturni sprejemni
me�alnik naj ne bi poteboval no-
benega ugla�evanja, èe so le vsi
mikrotrakasti vodi in polprevodniki
pravilno ozemljeni. Za delovanje nad
2350MHz je treba uglasiti (skraj�ati)
rezonatorja L26 in L27. Simetrijo in
fazni zamik me�alnikov najla�je
preverimo pri preizkusu celotnega
sprejemnika in jo lahko do doloèene
mere popravimo s trimerjema v med-
frekvenènem ojaèevalniku.

7. Izbolj�ave in predelave ostalih
stopenj

SSB radijska postaja z nièelno med-
frekvenco uporablja podobna niz-
koprepustna sita v oddajniku in v
sprejemniku. Tudi sita v sprejemniku

je zato smiselno predelati na enak
naèin kot v oddajniku, se pravi z
zamenjavo vrednosti kondenzatorjev.
Naèrt izbolj�anega SSB kvadra-
turnega medfrekvenènega ojaèevalni-
ka, ki vsebuje nizkoprepustna sita
sprejemnika, je prikazan na sliki 13.
Tiskanina in razporeditev delov med-
frekvenènega ojaèevalnika ostanejo
seveda nespremenjeni.

Enota SSB kvadraturnega demo-
dulatorja in NF ojaèevalnika ne
potrebuje nobene predelave. �al ta
enota vsebuje neroden sestavni del,
integrirano vezje 4011UB ali
4001UB, ki ga je skoraj nemogoèe
kupiti v obièajnih trgovinah z elek-
tronskimi sestavnimi deli, èeprav ga
imajo vsi proizvajalci v katalogu.
Oscilator s kristalom 32.768kHz
namreè ne dela najbolj zanesljivo z
vezji 4011B ali 4001B, kljub
dodatnemu kondenzatorju 560pF.

Da si tudi veliki proizvajalci inte-
griranih vezij niso povsem na jas-
nem, kak�ne so razlike med posa-
meznimi izvedbami CMOS vezij
dru�ine 40xx, nazorno prikazuje
slika 14. CMOS vezja proizvajalca
Motorola so se sicer izkazala kot
najbolj zanesljiva v tem vezju.
Kristalni oscilator sicer dela povsem
pravilno s starimi vezji dru�in 40xx
(brez èrke) in 40xxA veèine proiz-
vajalcev.
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Delovanje 32kHz oscilatorja naj-
la�je preverimo tako, da pritisnemo
telegrafsko tipko in poslu�amo ton v
zvoèniku. Èe oscilator sluèajo ni
�tartal (vezje 4011B) si lahko po-
magamo tako, da postajo izkljuèimo
in èez kak�no sekundo spet nazaj
vkljuèimo. Bolj�a re�itev je seveda
zamenjava vezja 4011 ali 4001 z
ustreznej�o izvedbo.

Konèno potrebuje pomembno pre-
delavo tudi enota SSB/CW preklopov
RX/TX. V tej enoti so name�èeni
za�èitni upori za izhodni tranzistor
oddajnika. Ker deluje tranzistor
CLY2 s poloviènim tokom glede na
svojega veèjega brata CLY5, je treba v
postaji za 2304MHz ustrezno
poveèati vrednost za�èitnega upora!
Bolj toèno, namesto osem uporov
33ohm jih v postaji za 2304MHz
vgradimo samo �tiri, povezane tako,
da zna�a skupna upornost spet
33ohm.

8. Sestavljanje in preizkus SSB
postaje za 2304MHz

Pri gradnji radijske postaje moramo
najprej posvetiti pozornost izbiri
ustreznih sestavnih delov. V enoti
VCXOja in mno�ilnih stopenj so
uporabljeni folijski kapacitivni tri-
merji proizvajalca Philips. Ker veèina
graditeljev teh sestavnih delov ne
pozna oziroma uporablja neustrezne
nadomestke, objavljam podatke o teh
trimerjih na sliki 15. Pri teh trimerjih
je vrednost kapacitivnosti oznaèena z

barvo telesa (podstavka) trimerja.
Prednost folijskih trimerjev so

dobre elektriène lastnosti (majhne
visokofrekvenène izgube in stabilnost
kapacitivnosti). Za radioamaterje
brez merilnih in�trumentov je po-
membno tudi dejstvo, da lahko
vstavljeno kapacitivnost enostavno
ocenimo iz polo�aja rotorja trimerja.
V opisanih PSK in SSB radijskih
postajah uporabljam pokonèno iz-
vedbo premera 7.5mm s tremi
no�icami, ki se mi zdi mehansko
najbolj stabilna.

Keramièni trimerji drugih pro-
izvajalcev imajo vi�je dielektriène
izgube, z njimi daje veriga mno�ilnih
stopenj tudi 3dB manj izhodnega sig-
nala! Razen tega so keramièni tri-
merji zelo nestabilni, vèasih se
naprava razglasi sama od sebe.
Konèno je pri keramiènih trimerjih
zelo te�ko ugotoviti nastavljeno
kapacitivnost iz polo�aja rotorja.

O izbiri SMD sestavnih delov sem
veliko napisal �e v opisu SSB radijske
postaje za 1296MHz. Na sliki 16 so
zato predstavljena le ohi�ja in oznake
SMD polprevodnikov, ki so vgrajeni v
SSB radijsko postajo za 2304MHz.
Pozor na oznake na ohi�jih, ki so
zaradi pomanjkanja prostora nujno
razliène od imen polprevodnikov.

Veèina radioamaterjev �al noèe
razumeti, da je tudi ohi�je sestavni
del elektriènega vezja. To je �e po-
sebno res v sluèaju radijske postaje,
ki vsebuje vezja z velikim ojaèenjem.
Zato sku�am, dobronamerno, na
koncu vsakega èlanka opisati ohi�je

mojega delujoèega prototipa in naèin
vgradnje sestavnih enot.

�al ti moji opisi v glavnem naletijo
na gluha u�esa, vsaj èe pomislim na
radijske postaje za packet-radio.
Ohi�je iz slabega prevodnika (�elezo),
ki je povrhu vsega �e pobarvano, je
popolnoma neuèinkovit oklop tako za
visokofrekvenèna sevana polja kot za
nizkofrekvenèna magnetna polja. Pri
PSK ali SSB radijskih postajah z
nièelno medfrekvenco moramo nam-
reè upo�tevati, da imamo razmeroma
visoko ojaèenje tudi na zelo nizkih
frekvencah, to je na nièelni med-
frekvenci!

Nekateri graditelji so �li celo tako
daleè, da so za 23cm PSK pac-
ket-radio postajo z nièelno medfrek-
venco izdelali ohi�je z dvojnim
dnom. Kako gluh oziroma obèutljiv
na vsakovrstne motnje je sprejemnik
v tak�nem neustreznem ohi�ju iz-
gleda nikogar ne zanima. Zmanj�anje
dometa radijske zveze brontozavri
paè nadomestijo z gromozanskimi
antenami in QRO oddajnimi ojaèe-
valniki. Motnje in samooscilacije
sprejemnika jih izgleda ne motijo, saj
te motnje poslu�a samo modem ra-
èunalnika...

V sluèaju SSB radijske postaje bo
motnje in samooscilacije poslu�al
operater na radijski postaji in to bo
(upam) konèno streznilo graditelje
nemogoèih ohi�ij. Obe opisani
SSB/CW radijski postaji, za 1296MHz
in za 2304MHz, bosta zagotovo
samooscilirali v neustreznem ohi�ju
iz hitrorjaveèe ploèevine. Nizkofrek-
venène samooscilacije sprejemnika
takoj sli�imo kot "zvonèklanje" ali
piskanje namesto �uma v zvoèniku.

�tiri visokofrekvenène enote
SSB/CW postaje za 2304MHz so
vgrajene v oklopljena ohi�ja iz mede-
ninaste ploèevine debeline 0.4mm,
povsem enako kot v SSB/CW postaji
za 1296MHz. Ohi�ja posamiènih enot
so pritrjena s �tirimi samoreznimi
vijaki za ploèevino na osnovno og-
rodje postaje, da prepreèimo mik-
rofonijo. Tudi v postaji za 2304MHz
potrebuje enota VCXOja in mno-
�ilnih stopenj dodaten, spodnji
pokrov. Ostale tri enote imajo samo
zgornji pokrov, prav tako iz 0.4mm
medenine.

Napajanje in nezahtevne nizkofrek-
venène povezave so izvedene preko
1nF skoznikov, zahtevnej�e NF
povezave in vse VF povezave pa s
tankimi teflonskimi kabelèki. V SSB
postaji za 2304MHz nisem opazil
kabelèkov "kritiènih" dol�in, vendar
Murphy nikoli ne poèiva in tudi tu se
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lahko zgodi, da obstaja posebno
"nes- reèna" dol�ina za kak�en
kabelèek.

Celotna radijska postaja je vgrajena
v aluminijasto ohi�je z notranjimi
izmerami 60mm (vi�ina) X 180mm
(�irina) X 180mm (globina). Ohi�je je
prikazano na sliki 17. Najpo-
membnej�i sestavni del ohi�ja je
osrednje ogrodje iz 1mm debele
aluminijeve ploèevine. Osrednje og-
rodje mora biti nujno izdelano iz
enega samega kosa dobrega elek-
triènega prevodnika, sicer bo spre-
jemnik "zvonèkljal" zaradi nizko-
frekvenènih samooscilacij.

Zadnja plo�èa je pritrjena s �tirimi
vijaki, prednjo plo�èo pa nosijo kar
helipot potenciometer, merilni in�-
trument, antenska vtiènica in tele-
grafska tipka, ki jo s svojimi vijaki
spajajo na osrednje ogrodje. Oba U
pokrova sta izdelana iz 0.5mm debele
aluminijeve ploèevine zaradi var-
èevanja pri celotni te�i radijske
postaje.

V gornjem prekatu vi�ine 32mm so
name�èene �tiri visokofrekvenène
enote v medeninastih �katlicah. V
spodnjem prekatu vi�ine 27mm so
name�èene �tiri nizkofrekvenène tis-
kanine, ki ne potrebujejo posebnega
oklapljanja. Razporeditev sestavnih
enot kot tudi elektriènih prikljuèkov,
potenciometrov, stikal in merilnega
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in�trumenta je povsem enaka kot v
SSB/CW postaji za 1296MHz.

Vgradnja zvoènika v ohi�je postaje
ni smiselna, ker so visokofrekvenène
enote precej obèutljive na mikro-
fonijo. Vezja so sicer naèrtovana ta-
ko, da lahko mikrofonski vhod pre-
prosto ve�emo vzporedno z izhodom
za zvoènik in uporabimo zvoènik v
roèni mikrotelefonski kombinaciji
tudi kot mikrofon. PTT tipka kot tudi
CW tipka sta preprosti stikali, ki se
skleneta na maso.

Preizkus postaje zaènemo z
ugla�evanjem VCXOja in mno�ilnih
stopenj. VCXO nastavimo tako, da
pokrijemo �eljeno podroèje. Mno-
�ilne stopnje nastavimo za najveèji
signal tako, da merimo napetosti na
bazah mno�ilnih tranzistorjev preko
primerne VF du�ilke. Maksimum na
konèni frekvenci 576MHz poi�èemo
tako, da merimo napetost na bazi ali
kolektorju enega od obeh BFP196 v
sprejemnem ali oddajnem me�alniku.

Ker ostale stopnje sprejemnika ne
potrebujejo ugla�evanja, bi moral
sprejemnik za silo delati. Pri spre-
jemniku preverimo najprej ojaèenje:
izhodni �um mora jasno upasti, ko
odklopimo napajanje prvi VF oja-
èevalni stopnji (ATF-35376 v viso-
kofrekvenèni glavi). Èe odklopimo
sprejemni me�alnik in medfrek-
venèna predojaèevalnika, �um popol-
noma izgine.

Nato postajo uglasimo na primerno
�ibek nemoduliran nosilec (radijski
svetilnik ali �e en enak VCXO z
mno�ilci v sosednji sobi) in natanèno
poslu�amo demodulirani zvok. Razen
obièajnega piska bo dober operater
sli�al v ozadju �e zrcalni pisk, ki se
mu z ugla�evanjem spreminja
frekvenca v obratni smeri. Ta pisk v
ozadju poskusimo èimbolj zadu�iti s
trimerjema v medfrekvenènem oja-
èevalniku.

Pri oddajniku opazujemo potek
izhodne moèi pri vrtenju trimerja v
modulatorju. Pri pritisnjeni CW tipki
bi morali doseèi polno izhodno moè z
drsnikom na pribli�no 1/2 upornosti.
Delovna napetost izhodne stopnje
oddajnika mora tedaj narasti na
polno vrednost, ki jo dovoljuje zener
dioda 5V6. Izhodna moè oddajnika
mora upasti za popolnoma enako
vrednost, èe prikljuèimo samo I
oziroma samo Q modulacijo.

Konèno preverimo SSB modulacijo
v radijski zvezi z neko drugo postajo
na 2304MHz. Na ta naèin ugotovimo,
ali smo zadeli pravi boèni pas (USB
ali LSB), saj je I in Q signale kaj
lahko zame�ati med sabo v o�ièenju

postaje. Boèni pas sprejemnika lahko
preverimo sami, ko sprejemnik ugla-
�ujemo na nemoduliran nosilec
(radijski svetilnik ipd).

Poraba opisane SSB/CW radijske
postaje za 2304MHz zna�a pri
nazivni napajalni napetosti 12.6V
okoli 175mA pri razmeroma tihem
sprejemu. Pri CW oddaji naraste

poraba na 490mA pri izhodni moèi
0.5W. Pri SSB oddaji je poraba �e
veèja in dose�e maksimum 640mA v
pavzah modulacije, v vi�kih pa je
enaka CW porabi 490mA. Poraba
opisanega oddajnika je torej obratno
sorazmerna izhodni moèi zaradi na-
èina napajanja izhodnega tranzistorja
preko za�èitnega upora.
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1. Novo frekvenèno podroèje
3400MHz

Z novim pravilnikom smo dobili
radioamaterji v Sloveniji tudi nekaj
novih frekvenènih podroèij. Od vseh
novih podroèij je bilo verjetno
najte�je dobiti prav pas okoli 3.4GHz,
saj profesionalcev frekvence pod
100MHz ne zanimajo veè. Tudi ab-
sorpcijska èrta molekule kisika (O2) v
pasu okoli 120GHz ni preveè za-
nimiva, saj dodatno slabljenje v
zemeljskem ozraèju dosega kar
5dB/km v frekvenènem pasu okoli
120GHz.

Radioamaterska dejavnost v frek-
venènem pasu 3.4GHz ni kdove kako
velika. V Ameriki imajo radioamaterji
sicer dodeljen celoten pas
3300-3500MHz, v Evropi pa so do
pred nekaj leti razpolagali s pasom
3400-3475MHz le angle�ki, nizo-
zemski in nem�ki radioamaterji. Tako
v Evropi kot v Ameriki je bila veèina
dejavnosti osredotoèena na ozek pas
okoli 3456MHz, ki je celo�tevilski
mnogokratnik marsikatere "znane"
frekvence: 144MHz (x24), 432MHz
(x8) in 1152MHz (x3) (lokalni os-
cilator v transverterjih).

V skladu z novim evropskim
predlogom o delitvi mikrovalovnih
frekvenc (ki �e ni sprejet), so v mar-
sikateri dr�avi dodelili radioama-

terjem frekvenèni pas 3400-3410
MHz: Danska, Finska itn. Nazadnje
smo ta pas dobili tudi mi. Zato je
prav, da ga èimprej zaènemo tudi
uporabljati. V dr�avah, kjer radio-
amaterji razpolagamo samo s pasom
3400-3410MHz, je ozkopasovna de-
javnost (SSB/CW zveze na velike
razdalje) osredotoèena na zaèetek
podroèja okoli 3400MHz. Tudi Nem-
ci in Angle�i se poèasi selijo iz
3456MHz navzdol na 3400MHz in na
3456MHz vztrajajo le �e Amerièani.

Ko smo konèno doèakali nova
frekvenèna podroèja, je treba seveda
èimprej izdelati ustrezne trans-
verterje ali radijske postaje. Za frek-
venèni pas 3400MHz sem se odloèil
za enostavno izvedbo SSB radijske
postaje z nièelno medfrekvenco, ki je
pravzaprav kri�anec med SSB
postajo za 2304MHz (CQ ZRS 3/97)
in SSB postajo za 5760MHz (CQ ZRS
5/97). Vsi me�alniki so tudi v SSB
postaji za 3400MHz izvedeni z
diodnimi èetverèki BAT14-099R. Kot
ojaèevalniki so se razen GaAs
HEMTov in INA integriranih vezij
odlièno obnesli tudi novi, ceneni in
lahko dobavljivi silicijevi tranzistorji
BFP420.

Tudi SSB radijska postaja za
3400MHz ima izveden antenski
preklop z eno samo PIN diodo. V
izhod oddajnika je vgrajen cenen

tranzistor CLY2, ki ob nekoliko
manj�em ojaèenju (8-9dB) �e vedno
daje 0.5W izhodne moèi na 3400
MHz. Vsa mikrovalovna vezja
vkljuèno z vsemi pasovnimi siti so
izdelana v mikrotrakasti tehniki na
navadnem, 0.8mm debelem dvos-
transkem vitroplastu FR4. Medfrek-
venèni in nizkofrekvenèni del je
seveda enak tistemu v opisanih
postajah z nièelno medfrekvenco za
1296MHz, 2304MHz, 5760MHz ali
10368MHz.

2. Predelani VCXO in mno�ilne
stopnje

Kot lokalni oscilator bi v postaji za
3456MHz lahko uporabili isti VCXO
in verigo mno�ilnih stopenj do
576MHz kot v postaji za 2304MHz,
saj sta si frekvenci 3456 in 2304 v
toènem razmerju 3:2. Frekvenco
576MHz mno�imo z dva in dobimo
1152MHz za krmiljenje harmonskih
me�alnikov v postaji za 2304MHz. V
postaji za 3456MHz bi isto frekvenco
576MHz mno�ili s tri in dobili
1728MHz za krmiljenje harmonskih
me�alnikov.

Ker imamo pri nas dodeljen pas
3400MHz, moramo seveda vgraditi
drugaèen kristal v VCXO od tistega v
postaji za 2304MHz. Naèelni naèrt
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mno�enj bi sicer lahko ostal isti,
vendar to ni nabolj uèinkovita
re�itev. Na frekvencah nad 1GHz so
silicijevi bipolarni tranzistorji zelo
neuèinkoviti mno�ilci, GaAs FETi in
HEMTi pa zaradi svojega kvad-
ratiènega odziva proizvajajo pred-
vsem sode harmonike.

Radijska postaja za 3400MHz zato
vsebuje nekoliko spremenjeno verigo
mno�ilnih stopenj. V VCXO je
vgrajen kristal za 17.7MHz, ki se v
isti enoti mno�i s tri na 53MHz, z dva
na 106MHz, z dva na 213MHz in �e
enkrat z dva na 425MHz. Enoti
VCXOja sledi dodatni mno�ilnik s
HEMTom, izdelan v mikrotrakasti
tehniki, ki frekvenco 425MHz pom-
no�i s �tiri na konèni signal lokalnega
oscilatorja 1700MHz za krmiljenje
harmonskih me�alnikov.

Predelani VCXO in mno�ilne
stopnje do 425MHz so prikazani na
sliki 1. Postaja za 3400MHz potrebuje
kristal za 17.708MHz (osnovna
rezonanca), ki ga seveda ni lahko
najti na tr�i�èu oziroma ga je treba
posebej naroèiti pri izdelovalcu. Naj-
bli�ji standardni kristal je za
17.734MHz (mnogokratnik barvnega
podnosilca, ki se uporablja v tele-
vizorjih), kar z upo�tevanjem opi-
sanih mno�enj daje frekvenco okoli
3405MHz.

Na 3405MHz so sicer tudi pri nas
dovoljeni ozkopasovni naèini dela
(SSB ali CW), vendar bomo tam
zaman iskali sogovornika. Frekvenco
3405MHz bo zato bolj pametno
uporabiti za packet-radio ali druge
�irokopasovne zveze, saj se z malo
truda in nekaj sreèe da "povleèi"
veèino televizijskih kristalov za celih
26kHz navzdol na 17.708MHz z
zaporedno tuljavo L1. Frekvenèna
stabilnost tak�nega "povleèenega"
kristala ni najbolj�a in radijska pos-
taja se na 3400MHz lahko preseli
tudi za celih 50kHz samo zaradi
lastnega segrevanja, kar pa je �e
vedno primerljivo z italijanskimi
transverterji za mikrovalovna frek-
venèna obmoèja.

Potrebna induktivnost tuljave L1 je
precej velika, nekje med 5uH in 8uH,
odvisno od vrste kristala in ostalih
parazitnih kapacitivnosti v vezju. Sta-
bilnost frekvence se da malo iz-
bolj�ati, èe ohi�je kristala ozemljimo.
S predalganimi sestavnimi deli (va-
rikap MV1404 in vzporedno 100pF)
zna�a pokrivanje VCXOja okoli
600kHz na konèni frekvenci 3400
MHz, kar naj bi zado�èalo za oz-
kopasovno delo in za popravljanje
odstopanja lastnega kristala.

Veriga mno�ilnih stopenj je
predelana za ni�je frekvence tako, da
so v nihajne kroge vgrajeni kon-
denzatorji veèjih kapacitivnosti,
tuljave pa so enake kot v ostalih
izvedbah radijske postaje za druga
frekvenèna podroèja. Kapacitivni
trimerji (folijski Philips) v nihajnih
krogih na 106MHz in 213MHz so
zato poveèani na 5-40pF (vijolièni),
trimerji v izhodni stopnji na 425MHz
pa na 4-20pF (zeleni). Tudi vrednosti
sklopnih kondenzatorjev na bazo
naslednje stopnje so poveèane.

Tiskanina VCXOja in mno�ilnih je
seveda enaka kot v ostalih izvedbah
SSB radijskih postaj z nièelno med-
frekvenco, zato ne objavljam risbe
tiskanine niti razporeditve sestavnih

delov na njej. Pri ugla�evanju mo-
ramo posebej paziti na pravilno
delovanje kristalnega oscilatorja, saj
pri tako moèno "povleèenem" kristalu
oscilator kaj rad preskoèi na drug
naèin nihanja kristala oziroma niha
nestabilno. Vse te te�ave seveda
odpadejo pri uporabi pravega kristala
za 17.708MHz.

Naèrt dodatnega mno�ilnika za
1700MHz je prikazan na sliki 2.
Mno�ilnik je izdelan s HEMTom
ATF35376, ki je moèno prekrmiljen s
+10dBm signala na 425MHz, da
proizvaja kopico harmonikov. Sledi
pasovno sito, ki izseje �eljeni èetrti
harmonik okoli 1700MHz. Situ sledi
ojaèevalnik s tranzistorjem BFP420,
ki signal lokalnega oscilatorja na
1700MHz ojaèi na pribli�no 10mW
(+10dBm).

Mno�ilnik za 1700MHz je izdelan
na dvostranski tiskanini z izmerami
20mmX120mm. Gornja stran tis-
kanine je prikazana na sliki 3,
spodnja stran tiskanine pa ni jed-
kana, saj deluje kot ravnina mase za
mikrotrakaste vode. Tiskanina je iz-
delana iz 0.8mm debelega vitroplasta
FR4. Razporeditev sestavnih delov na
obeh straneh tiskanine je prikazana
na sliki 4.
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Mno�ilnik za 1700MHz naj ne bi
potreboval nobenega ugla�evanja, èe
so le vsi sestavni deli pravilno ozem-
ljeni skozi izvrtine premera 3.2mm.
Pri HEMTu ATF35376 seveda velja
preveriti Idss. Pri preizkusu celotne
radijske postaje za 3400MHz pogosto
opazimo, da je moè lokalnega os-
cilatorja nekoliko prevelika, kar
poveèuje �um sprejemnih me�alnikov
in poslab�a simetrijo oddajnih me�al-
nikov. V tem sluèaju poveèamo
vrednost upora v napajanju BFP420
iz 220ohm na 330ohm ali celo
470ohm.

3. Kvadraturni oddajni me�alnik za
3400MHz

Naèrt kvadraturnega oddajnega
me�alnika za 3400MHz je prikazan

na sliki 5. Razen dveh me�alnikov,
sofaznega delilnika in kvadraturnega
sklopnika vsebuje enota �e sklopnik
in ojaèevalnik za signal oscilatorja na
1700MHz ter dve ojaèevalni stopnji,
ki dvigneta moè izhodnega SSB/CW
signala na 3400MHz na pribli�no
10mW (+10dBm). Vsa sita in ostali
frekvenèno selektivni sestavni deli so
izvedeni kot mikrotrakasti rezonatorji
na dvostranskem, 0.8mm debelem
vitroplastu FR4.

Sprejemnik in oddajnik SSB pos-
taje za 3400MHz potrebujeta isti sig-
nal lokalnega oscilatorja na
1700MHz. Preklop signala lokalnega
oscilatorja je izveden na 1700MHz s
smernim sklopnikom podobno kot v
SSB postajah za 1.3, 5.7 in 10GHz.
Enota oddajnega me�alnika zato
vsebuje -15dB sklopnik in ojaèevalnik
za 1700MHz s tranzistorjem BFP420.

Signal na 1700MHz oèisti nizko-
prepustno sito (L3, L4 in L5) za
napajanje obeh me�alnikov preko
sofaznega delilnika L8/L9.

Uporabljene diode BAT14-099R
omogoèajo v harmonskih me�alnikih
za 3400MHz dovolj veliko slabljenje
ne�eljenega nosilca, da posebni uk-
repi za simetriranje me�alnikov niso
potrebni. Pri vgradnji diod
BAT14-099R vseeno pazimo, da sta
obe diodi enako orientirani, kar
pomeni, da eno diodo vgradimo "s
trebuhom v zrak". Pravilna vgradnja
diod �e dodatno zmanj�a ne�eljeni
nosilec.

Iz izhodnih signalov me�alnikov
konèno sestavimo �eljeni SSB signal
z 90-stopinjskim hibridnim sklop-
nikom. Hibridnemu sklopniku sledi
pasovno sito za 3400MHz (L22, L23,
L24 in L25), ki odstranjuje ostanek
signala na 1700MHz in druge ne-
�eljene proizvode me�anja daleè proè
od �eljene frekvence. Ker je izhodna
moè me�alnikov zelo nizka (okoli
-12dBm), sledita dve ojaèevalni
stopnji s tranzistorjema BFP420, ki
ojaèata izhodni signal na pribli�no
10mW (+10dBm). Med obe ojaèevalni
stopnji je vgrajeno �e eno enako
pasovno sito za 3400MHz (L28, L29,
L30 in L31).

Enota oddajnega me�alnika je iz-
delana na dvostranski tiskanini z iz-
merami 30mmX120mm. Gornja stran
tiskanine je prikazana na sliki 6,
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spodnja stran pa ni jedkana, saj
deluje kot ravnina mase za mik-
rotrakaste vode. Tiskanina je izde-
lana iz 0.8mm debelega vitroplasta
FR4. Razporeditev sestavnih delov na
obeh straneh tiskanine je prikazana
na sliki 7. Pri vgradnji sestavnih
delov moramo biti posebno pozorni
na simetrijo me�alnikov ter toèno
vgradnjo diodnih èetverèkov
BAT14-099R. Enega od obeh èet-
verèkov moramo vgraditi obratno od
obièajne vgradnje SMD polpre-
vodnikov.

Opisani oddajni me�alnik naj ne bi
potreboval nobenega ugla�evanja, èe
so le vsi sestavni deli pravilno
vgrajeni in ozemljeni skozi izvrtine
premera 3.2mm. Kljub temu je pa-
metno preveriti, da na izhodu
dobimo predpisano visokofrekvenèno
moè +10dBm na 3400MHz.

4. Visokofrekvenèna glava SSB/CW
postaje za 3400MHz

Naèrt visokofrekvenène glave
SSB/CW postaje za 3400MHz je
prikazan na sliki 8. Visokofrekvenèna
glava vsebuje izhodni, moènostni
ojaèevalnik oddajnika, predoja-

èevalnik in visokofrekvenèno sito
sprejemnika ter antenski preklopnik s
PIN diodo. Visokofrekvenèna glava
je izdelana kot mikrotrakasto vezje
na navadnem dvostranskem vit-
roplastu FR4 debeline 0.8mm, po-
dobno kot v postajah za 1296, 2304
in 5760MHz.

Izhodna stopnja oddajnika za
3400MHz je naèrtovana s cenenim
GaAs tranzistorjem CLY2 v plas-
tiènem ohi�ju. CLY2 lahko proizvede
veè kot 0.5W izhodne VF moèi tudi
na 3400MHz, vendar je ojaèenje
izhodne stopnje precej ni�je kot v
postaji za 2304MHz. Ojaèenje CLY2
zna�a komaj 8-9dB na 3400MHz, kar
zahteva krmilno moè 60-80mW. V
krmilno stopnjo je zato vgrajen
HEMT ATF35076 s èim vi�jim Idss,
da izkrmili izhodno stopnjo. Kljub
uporu 100ohm med vrati in izvorom
je ojaèenje ATF35076 �e vedno ne-
koliko previsoko, kar daje dodatnih
par dB rezerve ojaèenju celotne
oddajne verige.

Antenski preklopnik je izdelan z
novo Siemens-ovo PIN diodo BAR81,
ki ima le polovièno parazitno kapa-
citivnost stare BAR80. Na 3400MHz
dioda BAR81 ne potrebuje negativne
zaporne napetosti na sprejemu, kar

poenostavlja napajalno vezje ter
poseben krmilnik PIN diode ni
potreben.

Na oddaji se kratek stik iz BAR81
preslika preko L9 v odprte sponke,
du�enje BAR81 pa tedaj zna�a veè
kot 20dB, kar zado�èa za za�èito
sprejemnika. Obratno ostane izhodna
stopnja oddajnika sicer vedno
prikljuèena na anteno, vendar dobi
izhodni tranzistor CLY2 pozitivno
prednapetost na vrata, napetost na
ponoru pa se izkljuèi. Na ta naèin se
izhodni tranzistor obna�a na spre-
jemu kot kratek stik, ki ga vod L4
preslika v odprte sponke za spre-
jemnik.

Visokofrekvenèna glava vsebuje
tudi dvostopenjski predojaèevalnik in
pasovno sito za sprejemnik. Pred-
ojaèevalnik vsebuje HEMT ATF35376
in silicijev tranzistor BFP420, ki
dajeta vkljuèno z izgubami v an-
tenskem preklopniku in pasovnem
situ ojaèenje okoli 28dB. Podroèje
3400MHz je verjetno od vseh
mikrovalovnih amaterskih podroèij
najèistej�e, motenj skorajda ni in
zahteve za dinamiko sprejemnika so
veliko manj ostre kot naprimer na
1296MHz. Ojaèenje predojaèevalnika
je zato lahko ustrezno vi�je, da
celoten sprejemnik dose�e ugodno
�umno �tevilo.

Visokofrekvenèna glava SSB pos-
taje za 3400MHz je izdelana na
dvostranski tiskanini z izmerami
30mmX80mm. Gornja stran tiskanine
je prikazana na sliki 9, spodnja stran
pa ni jedkana, saj deluje kot ravnina
mase za mikrotrakaste vode. Tis-
kanina je izdelana iz 0.8mm debelega
vitroplasta FR4. Razporeditev ses-
tavnih delov na obeh straneh tis-
kanine je prikazana na sliki 10. L7 je
edina èetrtvalovna du�ilka v radijski
postaji, ki ni natiskana na vitroplastu,
paè pa je izdelana iz �ice 0.15 mm
CuL, navite v samonoseèo tuljavico.

Pravilno sestavljena visokofrek-
venèna glava SSB postaje za
3400MHz naj ne bi potrebovala nas-

54

BEACON - 99 RTV KLUB MURSKA SOBOTA



55

RTV KLUB MURSKA SOBOTA BEACON - 99



tavitev. Pred vgradnjo tiskanine v
medeninast okvir je seveda smiselno
preveriti Idss vgrajenih tranzistorjev.
Manj�i popravki dol�in ugla�evalnih
�trcljev okoli izhodnega tranzistorja
lahko prinesejo �e kak�en milivat veè
izhodne moèi.

5. Kvadraturni sprejemni me�alnik
za 3400MHz

Naèrt kvadraturnega sprejemnega
me�alnika za 3400MHz je prikazan
na sliki 11. Vezje kvadraturnega
me�alnika za 3400MHz je �e najbolj
podobno ustreznemu me�alniku v
radijski postaji za 1296MHz, le da so
vsa sita, delilniki in du�ilke prirejeni
vi�ji frekvenci delovanja. Ojaèenje
vezja INA03184 sicer hitro upada na
frekvencah nad 2.5GHz, vendar daje
INA03184 pri nekoliko vi�jem enos-
mernem toku �e vedno precej veèje
ojaèenje od drugih razpolo�ljivih
polprevodnikov v pasu 3.4GHz.

Razen ojaèevalnika INA03184
vsebuje enota sprejemnega me�alnika
tudi dve pasovni siti za 3400MHz.
Ojaèan in oèi�èen visokofrekvenèni
signal potuje preko 90-stopinjskega
hibrida do obeh harmonskih me-
�alnikov z diodnima èetverèkoma

BAT14-099R. Tudi v postaji za 3400
MHz sta v enoto sprejemnega me-
�alnika vgrajena medfrekvenèna
predojaèevalnika s tranzistorjema
BF199.

Enota kvadraturnega sprejemnega
me�alnika za 3400MHz je izdelana
na dvostranski tiskanini z izmerami
30mmX120mm. Gornja stran tis-
kanine je prikazana na sliki 12,
spodnja stran pa ni jedkana, saj de-
luje kot ravnina mase za mikro-
trakaste vode. Tiskanina je izdelana
iz 0.8mm debelega vitroplasta FR4.
Razporeditev sestavnih delov na
obeh straneh tiskanine je prikazana
na sliki 13.

Opisani kvadraturni sprejemni
me�alnik za 3400MHz naj ne bi
poteboval nobenega ugla�evanja, èe
so le vsi mikrotrakasti vodi in
polprevodniki pravilno ozemljeni. V
medfrekvenèna ojaèevalnika moramo
seveda vgraditi dobre BF199, ki
èimmanj �umijo. Vzrok prevelikega
�uma sprejemnega me�alnika je
lahko tudi premoèen signal lokalnega
oscilatorja na 1700MHz (isto velja
tudi za ostale postaje z nièelno
medfrekvenco za druga frekvenèna
podroèja), kar enostavno popravimo s
poveèanjem upora v napajanju
zadnje stopnje lokalnega oscilatorja.

6. Predelave in prireditve ostalih
stopenj

SSB/CW radijska postaja za 3400
MHz uporablja enak kvadraturni
modulator, medfrekvenco in demo-
dulator kot postaje za 1296, 2304,
5760 ali 10368MHz. Ustrezni naèrti
so bili objavljeni v CQ ZRS 2/97,
popravki in izbolj�ave pa v CQ ZRS
3/97. Vse predelave opisanih stopenj
seveda veljajo za vseh pet izvedb
radijske postaje: 23cm, 13cm, 9cm,
5cm ali 3cm.

Enoto SSB/CW preklopov RX/TX
moramo prirediti za delovanje v
postaji za 3400MHz. V tej enoti je
name�èen za�èitni upor za izhodna
tranzistorja oddajnika. Ker uporablja
postaja za 3400MHz moènostni
GaAsFET CLY2 pri nekoliko veèjih
tokovih od postaje za 2304MHz, mo-
ramo nastaviti celotno vrednost
za�èitnega upora na okoli 25-27ohm.
Pri preizkusu postaje enostavno izbe-
remo najvi�jo vrednost za�èitnega
upora, ki �e dopu�èa, da napetost
ponora CLY2 dose�e polno vrednost
5.6V, ki jo potem omejuje zener
dioda.

Postaja za 3400MHz ne potrebuje
krmilnika za PIN diodo, ki je bil
opisan pri postaji za 5760MHz v CQ
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ZRS 5/97, saj nova PIN dioda BAR81
na frekvenci komaj 3400MHz ne
potrebuje negativne prednapetosti.
Krmilnik z negativno prednapetostjo
na sprejemu zmanj�uje vstavitveno
slabljenje le pri diodah z vi�jo
kapacitivnostjo, naprimer BAR80.

7. Sestavljanje in preizkus SSB
postaje za 3400MHz

Èeprav SSB/CW radijska postaja za
3400MHz �e zdaleè ni tako zahtevna
kot naprimer podobna SSB/CW pos-
taja za 10GHz, priporoèam vgradnjo
kvalitetnih sestavnih delih. Pri SMD
uporih in kondenzatorjih to pomeni
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uporabo delov velikosti 0805 ali
manj�ih, saj so bili stari SMDji
velikosti 1206 pogosto izdelani iz
nekvalitetnih surovin. Pri SMD kon-
denzatorjih se izogibamo konden-
zatorjem iz rjave keramike, ki ima
visok temperaturni koeficient in ve-
like izgube za visoke frekvence.

O izbiri in vgradnji polprevodnikov
sem se na veliko razpisal �e v
prej�njih èlankih o postajah za 1296,
2304, 5760 in 10368MHz. Novost
predstavljajo le silicijevi tranzistorji
BFP420 (SMD oznaka "AMs"), ki so
vgrajeni v majceno ohi�je SOT-343.
Pri tem ohi�ju je �iroka no�ica eden
od emitorjev (drugi je diagonalno
nasproti), baza je poleg �iroke no�ice,
kolektor pa na drugi strani. Tran-
zistorji BFP420 delujejo pri nizkih
napetostih 2-3V podobno kot HEMTi,
le da manj radi samooscilirajo na
mikrovalovnih frekvencah.

Visokofrekvenène enote SSB pos-
taje za 3400MHz imajo povsem
enake izmere kot enote postaj za
5760 ali 10368MHz, le razporeditev
prikljuèkov je nekoliko drugaèna.
Prednje in zadnje stranice mede-
ninastih �katlic postaje za 3400MHz
so prikazane na sliki 14, vsi ostali
deli pa so povsem enaki tistim v
postajah za 5760 ali 10368MHz (glej
CQ ZRS 2/98). Vezja in tiskanine
postaje za 3400MHz so sicer na-
èrtovani tako, da oklopljena ohi�ja iz
medeninaste ploèevine ne potre-
bujejo mikrovalovnega absorberja v
notranjosti. Tudi enota VCXOja ne
potrebuje spodnjega pokrova.

Izdelane enote SSB radijske postaje
za 3400MHz lahko vgradimo v
povsem enako aluminijasto ohi�je z
notranjimi izmerami 60mm (vi�ina) X
180mm (�irina) X 180mm (globina)
(glej natanèen opis v CQ ZRS 2/98).
Razporeditev enot SSB postaje za
3400MHz in vrtalni naèrt ogrodja sta
enaka kot v postajah za 5760 ali
10368MHz. Tudi pri postaji za
3400MHz ni smiselna vgradnja zvoè-

nika v ohi�je zaradi mikrofonije.
Preizkus postaje zaènemo z ugla-

�evanjem enote VCXOja in mno-
�ilnih stopenj. VCXO nastavimo tako,
da pokrijemo �eljeno podroèje. Mno-
�ilne stopnje nastavimo za najveèji
signal tako, da merimo napetosti na
bazah mno�ilnih tranzistorjev preko
primerne VF du�ilke. Maksimum na
konèni frekvenci 425MHz poi�èemo
tako, da merimo tok (napetost)
ponora ATF35376 v mno�ilniku za
1700MHz. Enota dodatnega mno-
�ilnika sicer ne potrebuje ugla�e-
vanja, kveèjemu nastavitev izhodne
moèi (okoli +10dBm na 1700MHz) z
uporom v napajanju BFP420.

Ker ostale stopnje sprejemnika ne
potrebujejo ugla�evanja,-bi moral
sprejemnik za silo delati. Pri spre-
jemniku preverimo najprej ojaèenje:
izhodni �um mora jasno upasti, ko
odklopimo napajanje obema VF oja-
èevalnima stopnjama v visoko-
frekvenèni glavi. Èe �um �e dosti bolj
upade pri ni�jih napajalnih nape-
tostih (10V in manj), je verjetno sig-
nal lokalnega oscilatorja premoèen.

Nato postajo uglasimo na primerno
�ibek nemoduliran nosilec (radijski
svetilnik ali �e en enak VCXO z
mno�ilci v sosednji sobi) in natanèno
poslu�amo demodulirani zvok. Razen
obièajnega piska bo dober operater
sli�al v ozadju �e zrcalni pisk, ki se
mu z ugla�evanjem spreminja frek-
venca v obratni smeri. Ta pisk v
ozadju poskusimo èimbolj zadu�iti s
trimerjema v medfrekvenènem oja-
èevalniku. Nestabilen pisk (�vrgo-
lenje) pomeni te�ave z VCXOjem,
kjer je frekvenca kristala verjetno
preveè "povleèena" in oscilator ne
niha veè stabilno.

Pri oddajniku opazujemo potek
izhodne moèi pri vrtenju trimerja v
modulatorju. Pri pritisnjeni CW tipki
bi morali doseèi polno izhodno moè z
drsnikom na pribli�no 1/3 upornosti.
Delovna napetost izhodne stopnje
oddajnika mora tedaj narasti na

polno vrednost, ki jo dovoljuje zener
dioda 5V6. V SSB naèinu morata
brez modulacije izhodna moè in na-
petost na CLY2 upasti skoraj na niè.
Slabljenje preostalega nosilca mora
biti vsaj 25dB. Tudi nezadostno sla-
bljenje preostalega nosilca naj-
pogosteje pomeni premoèen signal
lokalnega oscilatorja na 1700MHz.

SSB modulacijo oddajnika pre-
verimo v radijski zvezi z neko drugo
postajo na 3400MHz. Na ta naèin
ugotovimo, ali smo zadeli pravi boèni
pas (USB ali LSB), saj je I in Q
signale kaj lahko zame�ati med sabo
v o�ièenju postaje. Boèni pas spre-
jemnika lahko preverimo sami, ko
sprejemnik ugla�ujemo na nemo-
duliran nosilec (radijski svetilnik
ipd). Pri preverjanju modulacije ne
pozabimo na du�enje ne�eljenega
nosilca, ki ga bo sogovornik sli�al kot
1.4kHz pisk v svoji radijski postaji.

Konèno preverimo �e uèinkovitost
oklapljanja postaje. Radijsko postajo
prikljuèimo na anteno. Ko poma-
hamo z roko, v zvoèniku postaje
sli�imo bolj ali manj glasen pisk
1.4kHz. Vzrok piska je slabo ok-
lopljen lokalni oscilator in Dop-
pler-jev pojav, ki je na visokih
frekvencah �e bolj izrazit. Ne�eljeno
sevanje lokalnega oscilatorja se
odbija od roke in zaradi razlike v
hitrosti nekoliko spremeni frekvenco
ter zaide v anteno sprejemnika.

Poraba opisane SSB/CW radijske
postaje za 3400MHz zna�a pri na-
zivni napajalni napetosti 12.6V okoli
240mA pri razmeroma tihem spre-
jemu. Pri CW oddaji naraste poraba
na 590mA pri izhodni moèi 500mW.
Pri SSB oddaji je poraba �e veèja in
dose�e maksimum 750mA v pavzah
modulacije, v vi�kih pa je enaka CW
porabi 590mA. Poraba opisanega od-
dajnika je torej obratno sorazmerna
izhodni moèi zaradi naèina napa-
janja izhodnega tranzistorja preko
za�èitnega upora.
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1. Tehnika za frekvenèno podroèje
5760MHz

Radioamaterska dejavnost na
mikrovalovnih frekvencah je v veliki
meri odvisna od sestavnih delov in
druge tehnike, ki nam je na raz-
polago. Razvoj je obièajno �el v smeri
iz ni�jih frekvenc na vi�je z eno samo
izjemo, frekvenènim pasom 10GHz
(3cm). Radioamaterska dejavnost na
10GHz je najprej za�ivela s pojavom
cenenih modulov z gunn diodami, ki
so bili namenjeni enostavnim
Doppler-jevim radarjem za merjenje
hitrosti vozil oziroma za detekcijo
premikanja (samodejno odpiranje
vrat, alarmne naprave) v frek-
venènem pasu 9-10GHz. Pojav ce-
nenih sprejemnih konverterjev za
satelitsko TV v pasu 11-12GHz je
dodatno pospe�il razvoj amaterskega
10GHz podroèja.

�al smo radioamaterji povsem za-
nemarili ostala mikrovalovna pod-
roèja, kjer smo zato samo sekundarni
uporabniki oziroma razpolagamo s
pasovi, ki so namenjeni ISM uporabi.
Izgovor o pomanjkanju ustreznih
sestavnih delov in zahtevni gradnji
naprav danes mogoèe �e velja za
24GHz in vi�je frekvence, za ne-
dejavnost v pasovih med 1GHz in
10GHz pa smo si krivi sami.

V frekvenènih pasovih 1.3GHz
(23cm) in 2.3GHz (13cm) lahko
gradimo naprave s cenenimi sili-
cijevimi tranzistorji dru�ine BFR..., ki
so pri�li na tr�i�èe �e pred veè kot
dvemi desetletji. Zato za omenjeni
podroèji dobimo razliène kons-
trukcije transverterjev, SSB radijskih
postaj ter oddajnikov in spre-
jemnikov za ATV in packet-radio.

Od vseh razpolo�ljivih mikrova-
lovnih radioamaterskih frekvenènih
podroèij je verjetno najbolj zapos-
tavljen prav pas 5.7GHz (5cm). Pas
5.7GHz je sicer namenjen tudi ISM
uporabi (avtomatsko pobiranje cest-
nine). Nekaj trditev o pasu 5.7GHz je
sicer upravièenih: (1) stari silicijevi
tranzistorji tu veè ne delajo, upo-
rabljati moramo GaAsFETe, (2)
elektronke s krmilnimi mre�icami so
neuporabne, primerni so le �e klis-
troni in TWTji, (3) obièajni FR4
vitroplast ima visoke izgube, teflonski
laminat je drag, (4) tanki koaksialni
kabli (RG...) imajo visoke izgube,

debeli koaksialni kabli (heliax, cel-
flex) so neuporabni zaradi pojava
vi�jih valovodnih rodov, pravi valo-
vodi so nerodno veliki...

Pojav cenenih mikrovalovnih pol-
prevodnikov je bistveno spremenil
naèrtovanje radijskih naprav za pas
5.7GHz. Sodobni mikrovalovni bipo-
larni tranzistorji, GaAsFETi, HEMTi
in intgerirana vezja so ceneni in
hkrati omogoèajo visoko ojaèenje
signalov tudi na 5.7GHz. Visoko in
poceni ojaèenje dopu�èa veèje izgube
drugje v vezju: v sitih, v me�alnikih
in v samem tiskanem vezju. V iz-
hodni stopnji oddajnika lahko
uporabimo moènostne tranzistorje ali
TWT elektronke, ki so bili naèrtovani
za profesionalne usmerjene zveze v
pasu 5.9-6.4GHz.

V tem èlanku bom zato opisal iz-
vedbo SSB radijske postaje z nièelno
medfrekvenco za 5760MHz, ki je po
svoji zasnovi podobna postajama za
1296MHz in 2304MHz. Medfrek-
venèni in nizkofrekvenèni del je
seveda enak v vseh treh postajah.
SSB radijska postaja za 5760MHz
seveda zahteva precej drugaèen
visokofrekvenèni del.

Kot osnovni gradnik postaje za
5760MHz sem izbral HEMTe (High
Electron Mobility Transistor), to je
izbolj�ana izvedba GaAsFETa, ki
dosega vi�je frekvence in veèja
ojaèenja s pomoèjo polprevodnika iz
veè razliènih plasti. HEMTi se danes
proizvajajo v miljonskih kolièinah,
saj se uporabljajo v vseh konverterjih
za satelitsko TV. Cena veèine
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HEMTov je zato nizka in �e vedno
upada, radioamaterji pa jih lahko
naberemo tudi iz starih, odslu�enih
konverterjev za satelitsko TV.

Nizko�umni HEMTi delajo pri niz-
kih napetostih komaj 1.5-2V in toko-
vih 10-40mA. Izhodna impedanca
tak�nih HEMTov je zelo blizu
50ohmov v frekvenènem pasu od 0
do 15GHz, vhodna impedanca pa
zaène nara�èati na frekvencah pod
5GHz. V frekvenèem pasu 5.76GHz
nam daje tak�en HEMT okoli
12-13dB vstavitvenega ojaèenja v
50-ohmskem okolju, par dodatnih dB
pa pridobimo s prilagoditvijo vhodne
impedance.

Skoraj vse profesionalne in ama-
terske naprave za pas 5.7GHz so
izdelane bodisi v valovodni tehniki
ali pa kot mikrotrakasto vezje na
teflonskem laminatu. FR4 vitroplast
se obièajno ne uporablja zaradi veè-
jih izgub. Sodobni sestavni deli:
HEMTi, diode, kondenzatorji in upo-
ri, so vsi vgrajeni v SMD ohi�ja za
vgradnjo na mikrotrakasta tiskana ve-
zja, zato valovodna tehnika ne pride
veè v po�tev v amaterski radijski
postaji.

Teflonski laminat ni samo drag, paè
pa je tudi zelo mehek material, ki ga
je te�ko vrtati (se rad razcefra),
vgrajeni SMD deli pa pri zvijanju
hitro poèijo. Po drugi strani so
meritve pokazale, da so izgube v
navadnem FR4 vitroplastu sicer
veèje, vendar ne tako velike, da bi
onemogoèale delovanje mikrotrakas-
tih vezij. Meritve so pokazale, da

zna�ajo izgube v 50-ohmskem
mikrotrakastem vodu (�irine 1.5mm
na tiskanini debeline 0.8mm) na frek-
venci 5.76GHz pribli�no 0.2dB/cm,
kar je pribli�no trikrat veè kot na
teflonskem laminatu oziroma deset-
krat veè kot v poltrdem teflonskem
koaksialnem kabelèku.

Na navadnem vitroplastu FR4 se
dajo celo izdelati uporabna pa-
sovno-prepustna sita, kot je to
prikazano na sliki 1. Vstavitveno
slabljenje sita sicer zna�a skoraj
3.5dB sredi prepustnega pasu, vendar
lahko to izgubo hitro nadomestimo z
visokim ojaèenjem sodobnih polpre-
vodnikov. Pri oceni vstavitvenega
slabljenja ne smemo pozabiti, da
vna�a enako dolg kos 50-ohmskega
voda slabljenje veè kot 0.5dB. V istem
velikostnem razredu (0.5dB) je tudi
slabljenje keramiènega SMD sklop-
nega kondenzatorja.

Sodobni polprevodniki, predvsem
HEMTi, omogoèajo visoko ojaèenje
na zelo visokih frekvencah in lahko
samooscilirajo na frekvencah nad
50GHz. V tem sluèaju so poveèane
izgube v podlagi (tiskanem vezju)
koristne, saj du�ijo ne�eljene samo-
oscilacije na zelo visokih frekvencah.
S stali�èa naèrtovanja celotne na-
prave je torej ugodneje imeti mo�nost
upravljanja z izgubami kot pa imeti
najmanj�e mo�ne izgube.

Visokofrekvenèni del SSB radijske
postaje za 5760MHz sem zato izdelal
v obliki mikrotrakastih vezij na
navadnem FR4 vitroplastu debeline
0.8mm, se pravi v enaki tehniki, kot

sta izdelani podobni radijski postaji
za 1296MHz in 2304MHz. Razen
novih visokofrekvenènih enot za
5.7GHz bom v tem èlanku opisal tudi
vse potrebne predelave ostalih ses-
tavnih enot za delovanje postaje v
pasu 5.7GHz.

2. Predelani VCXO in mno�ilne
stopnje

Zasnova SSB/CW radijske postaje
za 5760MHz je skoraj povsem enaka
postajama za 1296MHz in za 2304
MHz. Razlièna frekvenca delovanja
seveda zahteva drugaèen lokalni
oscilator. Tudi postaja za 5760MHz
uporablja VCXO kot izvor signala, ki
krmili verigo mno�ilnih stopenj do
konène frekvence 2880MHz, kar
zahtevajo harmonski me�alniki v
sprejemniku in oddajniku.

Frekvenco 2880MHz dobimo v
dveh korakih. V postaji za 5760MHz
je uporabljeno povsem enako vezje
VCXOja in mno�ilnih stopenj, ki pa
je ugla�eno nekoliko vi�je na 720
MHz (namesto 648MHz ali 576MHz).
Zadnji mno�ilnik 720MHz>2880MHz
je izdelan kot posebna enota, zaradi
drugaène tehnike gradnje (mikro-
trakasto vezje).

Predelani VCXO in mno�ilne
stopnje za 5cm SSB/CW postajo so
prikazani na sliki 2. Postaja za
5760MHz uporablja VCXO s kris-
talom za 20.000MHz, ki mu s po-
moèjo varikap diode MV1404 ma-
lenkostno premikamo frekvenco. Ker
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so kristali za 20.000MHz obièajno
izdelani za vzporedno rezonanco,
tuljavo L1 nadome�èa trimer kon-
denzator. Podroèje pokrivanja naj bo
vsaj 400kHz na konèni frekvenci
5760MHz, da lahko popravimo
odstopanje lastne frekvence oziroma
frekvence sogovornikov.

Nihajna kroga za VCXOjem s tul-
javama L2 in L3 sta ugla�ena na tretji
harmonik kristala 60MHz. Pri
nespremenjenih vrednostih tuljav L2
in L3 je treba zato zmanj�ati vzpo-
redna kondenzatorja na 47pF.
Preostale tri mno�ilne stopnje so

ugla�ene na 180MHz (X3), 360MHz
(X2) in 720MHz (X2). Zaradi vi�je
frekvence so zmanj�ane vrednosti
trimerjev in sklopnih kondenzatorjev.

V radijski postaji za 5760MHz sledi
�e mno�ilnik za 2880MHz, zato na
720MHz zado�èa +10dBm (10mW).
Vrednosti uporov v napajanju mno-
�ilnih stopenj so zato poveèane na
330ohm, �e enkrat 330ohm in
220ohm. Predelani VCXO in mno-
�ilne stopnje so sicer izdelani na
povsem enakem tiskanem vezju kot v
postaji za 1296MHz, zato tu ne bom
�e enkrat objavljal tiskanine in

razporeditve sestavnih delov.
Naèrt mno�ilnika za 2880MHz je

prikazan na sliki 3. Mno�ilnik up-
orablja dva HEMTa ATF35376. Kljub
du�ilnim uporom je prvi HEMT
moèno prekrmiljen s +10dBm signala
na 720MHz, da proizvaja kopico
harmonikov. Sledi pasovno sito, ki
izseje �eljeni èetrti harmonik okoli
2880MHz, potem ojaèevalna stopnja
s �e enim HEMTom in konèno �e eno
pasovno sito za 2880MHz.

Mno�ilnik za 2880MHz je izdelan
na dvostranski tiskanini z izmerami
20mmX120mm. Gornja stran tis-
kanine je prikazana na sliki 4, spod-
nja stran tiskanine pa ni jedkana, saj
deluje kot ravnina mase za mikro-
trakaste vode. Tiskanina je izdelana
iz 0.8mm debelega vitroplasta FR4.
Razporeditev sestavnih delov na
obeh straneh tiskanine je prikazana
na sliki 5.

Mno�ilnik za 2880MHz naj ne bi
potreboval nobenega ugla�evanja, èe
so le vsi sestavni deli pravilno
ozemljeni skozi izvrtine premera
3.2mm. Pri vgrajenih HEMTih velja
preveriti Idss. Tranzistorje z veèjim
Idss zamenjamo in uporabimo v
izhodni stopnji oddajnika.

61

RTV KLUB MURSKA SOBOTA BEACON - 99



3. Kvadraturni oddajni me�alnik za
5760MHz

Naèrt kvadraturnega oddajnega
me�alnika za 5760MHz je prikazan
na sliki 6. Razen dveh me�alnikov,
sofaznega delilnika in kvadraturnega
sklopnika vsebuje enota �e sklopnik
in ojaèevalnik za signal oscilatorja na
2880MHz ter ojaèevalno stopnjo, ki
dvigne moè izhodnega SSB/CW sig-
nala na pribli�no 12mW (+11dBm).
Vsa sita in ostali frekvenèno
selektivni sestavni deli so izvedeni
kot mikrotrakasti rezonatorji na dvos-
transkem, 0.8mm debelem vitroplastu
FR4.

Sprejemnik in oddajnik SSB pos-
taje za 5760MHz potrebujeta isti
signal lokalnega oscilatorja na 2880
MHz. Preklop signala lokalnega os-

cilatorja je izveden na 2880MHz s
smernim sklopnikom podobno kot v
SSB postaji za 1296MHz. Enota
oddajnega me�alnika zato vsebuje
-15dB sklopnik za 2880MHz in
ojaèevalnik za 2880MHz s HEMTom
ATF35376. Signal na 2880MHz oèisti
nizkoprepustno sito (L3, L4 in L5) za
napajanje obeh me�alnikov preko so-
faznega delilnika L8/L9.

V kvadraturnem me�alniku sem
uporabil harmonska me�alnika ravno
zato, ker je v tem vezju zelo enos-
tavno doseèi dobro simetrijo oziroma
dobro du�enje preostalega nosilca na
5760MHz (20-25dB) brez vsakr�nega
ugla�evanja in brez merilnih in�-
trumentov. Harmonska me�alnika
uporabljata dva èetverèka schottky
diod BAT14-099R, ki so �e v not-
ranjosti SMD ohi�ja vezane v venec.

Iz izhodnih signalov me�alnikov
konèno sestavimo �eljeni SSB signal
z 90-stopinjskim sklopnikom. Sklop-
niku sledi pasovno sito za 5760MHz
(L22, L23, L24 in L25), ki odstranjuje
ostanek signala na 2880MHz in
druge ne�eljene proizvode me�anja
daleè proè od �eljene frekvence. Ker
je izhodna moè me�alnika zelo nizka,
okoli 40uW (-14dBm) ob upo�tevanju
izgub v sklopniku in pasovnem situ
za 5760MHz, sledita dve ojaèevalni
stopnji s HEMToma ATF35376, ki
ojaèata izhodni signal na pribli�no
12mW (+11dBm).

Enota oddajnega me�alnika je
izdelana na dvostranski tiskanini z
izmerami 30mmX120mm. Gornja
stran tiskanine je prikazana na sliki
7, spodnja stran pa ni jedkana, saj
deluje kot ravnina mase za mik-
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rotrakaste vode. Tiskanina je izdela-
na iz 0.8mm debelega vitroplasta
FR4. Razporeditev sestavnih delov na
obeh straneh tiskanine je prikazana
na sliki 8.

Opisani oddajni me�alnik naj ne bi
potreboval nobenega ugla�evanja, èe
so le vsi sestavni deli pravilno
vgrajeni in ozemljeni skozi izvrtine
premera 3.2mm. Predpisano izhodno
moè moramo dobiti �e s povpreènimi
HEMTi (Idss okoli 30mA), HEMTe z
vi�jim Idss zato prihranimo za iz-
hodno stopnjo oddajnika.

4. Visokofrekvenèna glava SSB/CW
postaje za 5760MHz

Naèrt visokofrekvenène glave
SSB/CW postaje za 5760MHz je

prikazan na sliki 9. Visokofrekvenèna
glava vsebuje izhodni, moènostni
ojaèevalnik oddajnika, predojaèeval-
nik in visokofrekvenèno sito spre-
jemnika ter antenski preklopnik s
PIN diodo. Tudi visokofrekvenèna
glava je izdelana kot mikrotrakasto
vezje na dvostranskem vitroplastu
FR4 debeline 0.8mm in bi bila upo-
rabna tudi v PSK radijski postaji.

Izhodna stopnja oddajnika za
5760MHz je naèrtovana s cenenimi
sestavnimi deli, zato je izhodna moè
omejena na komaj 100mW (+20dBm)
na antenskem prikljuèku. V izhodni
stopnji oddajnika sta uporabljena dva
HEMTa ATF35376, vezana vzpo-
redno in izbrana za èim vi�ji Idss
(kar pomeni veèjo izhodno moè).
Izhodna tranzistorja si tudi sama
ustvarita primerno prednapetost na

vratih z usmerjanjem vhodnega sig-
nala, izvor +4VTX je zato tokovno
omejen. Upor 120ohm med L3 in L4
poskrbi za enakomerno obremenitev
obeh tranzistorjev in prepreèuje pro-
tifazne samooscilacije izhodne stop-
nje.

Vse razpolo�ljive (cenene) PIN dio-
de so se izkazale neuporabne kot
zaporedna stikala na 5.76GHz. An-
tenski preklopnik je izdelan z eno
samo PIN diodo BAR80, ki se
uporablja kot vzporedno stikalo. Ker
tudi dioda BAR80 ni bila naèrtovana
za delovanje na frekvencah nad
3GHz, njena razmeroma visoko kapa-
citivnost vna�a dodatno vstavitveno
slabljenje na sprejemu. Vstavitveno
slabljenje na sprejemu zmanj�a
negativna prednapetost (vod +-PIN),
ki zmanj�uje kapacitivnost diode.

Na oddaji se kratek stik iz BAR80
preslika preko L11 v odprte sponke,
du�enje BAR80 pa tedaj zna�a
15-20dB, kar zado�èa za za�èito spre-
jemnika. Obratno ostane izhodna
stopnja oddajnika sicer vedno pri-
kljuèena na anteno, vendar dobita
oba oddajna tranzistorja pozitivno
prednapetost na vrata, napetost na
ponoru pa se izkljuèi. Na ta naèin se
oddajna tranzistorja obna�ata na
sprejemu kot kratek stik, ki ga voda
L5 in L6 (skupna elektrièna dol�ina
3/4 lambda) preslikata v odprte
sponke za sprejemnik.

Visokofrekvenèna glava vsebuje
tudi dvostopenjski predojaèevalnik in
pasovno sito za sprejemnik. Pred-
ojaèevalnik vsebuje dva HEMTa
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ATF-35376, kar daje skupaj z iz-
gubami v antenskem preklopniku in
pasovnih sitih ojaèenje okoli 23dB. V
podroèju 5760MHz so zahteve za
dinamiko sprejemnika manj ostre kot
na 1296MHz: motnje radarjev so raz-
meroma redke in tudi moèi radio-
amaterskih oddajnikov so ni�je kot
na 1296MHz. Ojaèenje predoja-
èevalnika je zato lahko ustrezno
vi�je, da celoten sprejemnik dose�e
ugodno �umno �tevilo.

Visokofrekvenèna glava SSB pos-
taje za 5760MHz je izdelana na dvos-
transki tiskanini z izmerami
30mmX80mm. Gornja stran tiskanine
je prikazana na sliki 10, spodnja
stran pa ni jedkana, saj deluje kot
ravnina mase za mikrotrakaste vode.
Tiskanina je izdelana iz 0.8mm de-
belega vitroplasta FR4. Razporeditev
sestavnih delov na obeh straneh tis-
kanine je prikazana na sliki 11.

Pravilno sestavljena visokofrek-
venèna glava SSB postaje za 5760
MHz naj ne bi potrebovala nobenega
ugla�evanja. Opisana postaja je
seveda �e bolj obèutljiva na pravilno
povezavo kabla in vgradnjo primerne
antenske vtiènice. Kot antensko vtiè-
nico zato skoraj obvezno vgradimo
SMA vtiènico za poltrdi teflonski
kabel. Ostale povezave lahko iz-
vedemo tudi z mehkim teflonskim
kablom, ki pa mora imeti gosto pleten
oklop.

5. Kvadraturni sprejemni me�alnik
za 5760MHz

Naèrt kvadraturnega sprejemnega
me�alnika za 5760MHz je prikazan
na sliki 12. Od podobnih me�alnikov
za 1296MHz in 2304MHz se razlikuje
v izvedbi VF ojaèevalnika, saj v pasu
5.7GHz (�e) nimamo na razpolago
sestavnega dela z visokim ojaèenjem,
kot je to INA-03184 na frekvencah
pod 3GHz. Sprejemni me�alnik za
5760MHz zato vsebuje dve VF oja-
èevalni stopnji s HEMToma

ATF35376 in dve pasovni siti za
5760MHz, potem dva enaka har-
monska me�alnika, ki delujeta s
faznim zamikom 90 stopinj in �e dva
enaka medfrekvenèna predojaèeval-
nika s tranzistorjema BF199. Tudi
sprejemni me�alnik za 5760MHz je
izdelan kot mikrotrakasto vezje na
dvostranskem vitroplastu FR4 debe-
line 0.8mm.

Sprejemna veriga vsebuje skupno
�tiri ojaèevalne stopnje s HEMTi
ATF35376, kar v vsakem sluèaju za-
do�èa za pokrivanje �uma kvad-
raturnega me�alnika. Harmonska
me�alnika sta enaka kot v oddajniku
in vsebujeta dva diodna èetverèka
BAT14-099R. Tudi v sprejemnem
kvadraturnem me�alniku se oba me-
�alnika napajata sofazno (L27 in L28)
s signalom lokalnega oscilatorja
2880MHz. Fazni zamik 90 stopinj
vna�a delilnik vhodnega visoko-
frekvenènega signala (L13, L14, L15
in L16). Oba delilnika sicer vsebujeta
veè uporov, ki zagotavljajo simetrijo
in fazni zamik tudi ob spreminjajoèi
se impedanci me�alnih diod.

Me�alnikoma takoj sledita dva ena-
ka medfrekvenèna predojaèevalnika
s tranzistorjema BF199, ki sta povsem
enaka tistim v postajah za 1296MHz
ali 2304MHz. Tudi tu imata du�ilki

L25 in L26 le 3.3mH, torej desetkrat
manj od raèunske vrednosti 33mH.
Tudi v postaji za 5760MHz sta med-
frekvenèna predojaèevalnika name�-
èena v enoti sprejemnega me�alnika,
da se izognemo motnjam in �umom,
ter se napajata iz enote med-
frekvenènega ojaèevalnika kar preko
signalnih vodov.

Enota kvadraturnega sprejemnega
me�alnika za 5760MHz je izdelana
na dvostranski tiskanini z izmerami
30mmX120mm. Gornja stran tis-
kanine je prikazana na sliki 13, spod-
nja stran pa ni jedkana, saj deluje kot
ravnina mase za mikrotrakaste vode.
Tiskanina je izdelana iz 0.8mm debe-
lega vitroplasta FR4. Razporeditev
sestavnih delov na obeh straneh
tiskanine je prikazana na sliki 14.

Opisani kvadraturni sprejemni me-
�alnik za 5760MHz naj ne bi pot-
eboval nobenega ugla�evanja, èe so
le vsi mikrotrakasti vodi in polpre-
vodniki pravilno ozemljeni. Obe
du�ilki 3.3mH vgradimo vsaj 1mm
nad povr�ino tiskanega vezja, saj
premo�èata "vroèe" mikrotrakaste vo-
de s signalom lokalnega oscilatorja.
Tudi tu izloèimo HEMTe s prevelikim
Idss in jih prihranimo za izhod
oddajnika.
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6. Predelave in prireditve ostalih
stopenj

SSB/CW radijska postaja za
5760MHz uporablja enak kvadraturni
modulator, medfrekvenco in de-
modulator kot postaji za 1296MHz in
2304MHz. Ustrezni naèrti so bili
objavljeni v CQ ZRS 2/97, popravki
in izbolj�ave pa v CQ ZRS 3/97. Vse
predelave opisanih stopenj seveda
veljajo za vse tri izvedbe radijske
postaje: 23cm, 13cm ali 5cm.

Enoto SSB/CW preklopov RX/TX
moramo prirediti za delovanje v
postaji za 5760MHz. V tej enoti je
name�èen za�èitni upor za izhodna
tranzistorja oddajnika. Ker uporablja
postaja za 5760MHz dva HEMTa
ATF35376 v izhodni stopnji oddaj-
nika, je enosmerni tok napajanja
precej manj�i. Namesto osmih uporov
330hm-1/2W vgradimo v postajo za
5760MHz en sam upor 82ohm-1W.

Konèno potrebuje postaja za
5760MHz tudi zahtevnej�e krmiljenje
PIN diode v antenskem preklopniku.
PIN dioda BAR80 zahteva na
sprejemu negativno prednapetost, da
zmanj�amo vstavitveno slabljenje. Na
oddaji seveda zahteva PIN dioda tok
v prevodni smeri, da kratkosklene in
tako za�èiti vhod sprejemnika.

Ustrezno krmilno vezje za PIN dio-
do je prikazano na sliki 15. Nega-
tivno napetost dobimo z usmerjanjem
taktne frekvence 5641Hz, ki je �e na
razpolago v SSB demodulatorju.
Poraba PIN diode na sprejemu, se
pravi v zaporni smeri, je zane-
marljivo majhna. Na oddaji se vkljuèi
PNP tranzistor BC327 in vsili
napetost na izhod +-PIN, tok izvora
negativne prednapetosti pa tedaj
omejuje upor 470kohm.

Krmilnik PIN diode je izdelan na
majhni, enostranski tiskanini iz 0.8
mm debelega vitroplasta z izmerami
20mmX23mm, ki je prikazana na
sliki 16. Ustrezna razporeditev ses-
tavnih delov je prikzana na sliki 17.
Razporeditev prikljuèkov je izbrana
tako, da tiskanino krmilnika PIN
diode enostavno vgradimo na tis-
kanino demodulatorja, bolj toèno na
vtiènico s takti za vrtenje stikal 4051.

7. Sestavljanje in preizkus SSB
postaje za 5760MHz

O sestavljanju mikrovalovnih SSB

radijskih postaj je bilo �e veliko napi-
sano, zato se bom tu omejil le na po-
sebnosti postaje za 5760MHz. Vsi
uporabljeni SMD polprevodniki so
bili �e opisani v omenjenih èlankih,
prav tako tudi oklapljanje posamez-
nih enot in vgradnja celotne radijske
postaje v primerno ohi�je.

Visokofrekvenèni del radijske pos-
taje za 5760MHz je naèrtovan s
HEMTi ATF35376, ki se uporabljajo
za najrazliènej�e naloge: od mno-
�ilnih stopenj, izhodne stopnje od-
dajnika in vhodnih stopenj spre-
jemnika. Namesto ATF35376 (ali
bolj�i ATF35176 ali ATF35076, ki naj
bi imela manj�i �um) lahko seveda
uporabimo HEMTe drugih proiz-
vajalcev (naprimer Siemens CFY65),
ki naj bi imeli podobne lastnosti. Na
splo�no bi v postaji za 5760MHz
morali delati katerikoli tranzistorji iz
vhodnega ojaèevalnika konverterja
za satelitsko TV.

Tudi HEMTi (ali katerikoli FETi)
istega proizvajalca z isto oznako se
med sabo �e najbolj razlikujejo po
Idss (tok ponora pri napetosti na
vratih Ugs=0). Za ATF35376 dopu�èa
proizvajalec zelo �iroka odstopanja
Idss. V vezjih opisane radijske
postaje so zahteve za Idss zelo raz-
liène. V sprejemniku bi naprimer
�eleli èim manj�i Idss okoli 20mA,
ker to daje manj�i �um. V izhodni
stopnji oddajnika bi obratno �eleli
èim veèji Idss, po mo�nosti veè kot
40mA, ker to daje veèjo izhodno moè.

V praksi se je pokazalo, da ima
veèina HEMTov ATF35376 Idss okoli
30mA. Z ustrezno izbiro lahko torej
izbolj�amo delovanje vezij radijske
postaje. HEMTi sicer zahtevajo nizko
napajalno napetost, 1.5-3.5V, kar do-
se�emo z upori in zener diodami. V
mno�ilnih stopnjah in v sprejemniku
so namesto pravih zener diod upo-
rabljene rdeèe LEDike, ker za razliko
od pravih zener diod LEDike ne
proizvajajo kaj dosti �uma.

V postaji za 5760MHz moramo tudi
paziti pri vgradnji me�alnih diod
BAT14-099R. Majhen premik SMD
ohi�ja lahko prinese veè dB razlike v
slabljenju ne�eljenega nosilca. V vseh
zgrajenih postajah se je izkazalo, da
dose�emo najbolj�e du�enje ne�el-
jenega nosilca takrat, ko sta oba èet-
verèka BAT14-099R enako obrnjena
(ko naprimer na oba èetverèka prive-
demo signal lokalnega oscilatorja na
�iroko no�ico �tevilka "1" SMD ohi�ja
SOT-143).

Visokofrekvenène enote SSB pos-
taje za 5760MHz vgradimo v po-
dobna medeninasta ohi�ja kot pri
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postajah za 1296MHz in 2304MHz.
Kljub temu, da so tiskanine visoko-
frekvenènih enot postaje za 5760
MHz nekoliko o�je (20mm ali 30mm),
se v postaji za 5760MHz ne moremo
veè izogniti notranjim rezonancam
ohi�ij. Ohi�ja oddajnega me�alnika,
visokofrekvenène glave in sprejem-
nega me�alnika zato potrebujejo mik-
rovalovni absorber, to je èrno "anti-
statièno" peno debeline pribli�no
1cm, ki jo namestimo pod celotno
povr�ino pokrova ohi�ja.

V postaji za 5760MHz enota
VCXOja ne potrebuje spodnjega pok-
rova, saj je delovna frekvenca postaje
komaj osmi harmonik 720MHz. Po
drugi strani pa se moramo bolj
potruditi pri oklapljanju mno�ilnika
za 2880MHz in visokofrekvenènih
enot. Na 5760MHz so lahko vzrok
slabega oklapljanja tudi neprimerni
kondenzatorji skozniki. Skozniki so
neuèinkoviti na tistih frekvencah,
kjer se pojavijo notranje rezonance v
keramiki kondenzatorja.

O vrsti skoznika sicer precej iz-
vemo iz barve keramike. Povsem bela
keramika ima majhne izgube za mik-
rovalove, zato pri skoznikih iz bele
keramike obstaja nevarnost rezonanc
v mikrovalovnem podroèju. Obarva-
na keramika ima veèje izgube,
najveèje izgube ima keramika rjave
barve. Skozniki iz rjave keramike so
se zato izkazali najuèinkovitej�i za

oklapljanje mikrovalovnih visokofrek-
venènih enot.

Izdelane enote SSB radijske postaje
za 5760MHz lahko vgradimo v
povsem enako aluminijasto ohi�je z
notranjimi izmerami 60mm (vi�ina) X
180mm (�irina) X 180mm (globina)
kot radijski postaji za 1296MHz ali
2304MHz (glej natanèen opis v CQ
ZRS 3/97). Razporeditev enot SSB
postaje za 5760MHz je nekoliko
drugaèna in je prikzana na sliki 18.
Pri izdelavi ohi�ja moramo seveda
paziti na polo�aje nosilnih vijakov na
obeh straneh osrednje nosilne plo�èe.

Vgradnja zvoènika v ohi�je postaje
ni smiselna, ker so visokofrekvenène
enote precej obèutljive na mikro-
fonijo. Vezja so sicer naèrtovana ta-
ko, da lahko mikrofonski vhod pre-
prosto ve�emo vzporedno z izhodom
za zvoènik in uporabimo zvoènik v
roèni mikrotelefonski kombinaciji
tudi kot mikrofon. PTT tipka kot tudi
CW tipka sta preprosti stikali, ki se
skleneta na maso.

Preizkus postaje zaènemo z ugla-
�evanjem enote VCXOja in mno-
�ilnih stopenj. VCXO nastavimo tako,
da pokrijemo �eljeno podroèje. Mno-
�ilne stopnje nastavimo za najveèji
signal tako, da merimo napetosti na
bazah mno�ilnih tranzistorjev preko
primerne VF du�ilke. Maksimum na
konèni frekvenci 720MHz poi�èemo
tako, da merimo tok (napetost) po-

nora ATF35376 v enoti mno�ilnika
za 2880MHz. Slednja sicer ne pot-
rebuje ugla�evanja, kljub temu pa je
nujno preveriti jakost izhodnega
signala (+11dBm).

Ker ostale stopnje sprejemnika ne
potrebujejo ugla�evanja, bi moral
sprejemnik za silo delati. Pri spre-
jemniku preverimo najprej ojaèenje:
izhodni �um mora jasno upasti, ko
odklopimo napajanje obema VF oja-
èevalnima stopnjama v visokofrek-
venèni glavi. Èe odklopimo sprejemni
me�alnik in medfrekvenèna predoja-
èevalnika, �um popolnoma izgine.

Nato postajo uglasimo na primerno
�ibek nemoduliran nosilec (radijski
svetilnik ali �e en enak VCXO z
mno�ilci v sosednji sobi) in natanèno
poslu�amo demodulirani zvok. Razen
obièajnega piska bo dober operater
sli�al v ozadju �e zrcalni pisk, ki se
mu z ugla�evanjem spreminja frek-
venca v obratni smeri. Ta pisk v
ozadju poskusimo èimbolj zadu�iti s
trimerjema v medfrekvenènem oja-
èevalniku.

Pri oddajniku opazujemo potek
izhodne moèi pri vrtenju trimerja v
modulatorju. Pri pritisnjeni CW tipki
bi morali doseèi polno izhodno moè z
drsnikom na pribli�no 1/2 upornosti.
Delovna napetost izhodne stopnje
oddajnika mora tedaj narasti na
polno vrednost, ki jo dovoljuje zener
dioda 4V7. Izhodna moè oddajnika
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mora upasti za popolnoma enako
vrednost, èe prikljuèimo samo I ozi-
roma samo Q modulacijo.

Nato preverimo SSB modulacijo v
radijski zvezi z neko drugo postajo
na 5760MHz. Na ta naèin ugotovimo,
ali smo zadeli pravi boèni pas (USB
ali LSB), saj je I in Q signale kaj
lahko zame�ati med sabo v o�ièenju
postaje. Boèni pas sprejemnika lahko
preverimo sami, ko sprejemnik ugla-
�ujemo na nemoduliran nosilec (ra-
dijski svetilnik ipd). Pri preverjanju
modulacije ne pozabimo na du�enje
ne�eljenega nosilca, ki ga bo sogo-
vornik sli�al kot 1.4kHz pisk v svoji
radijski postaji.

Konèno preverimo �e uèinkovitost
oklapljanja postaje. Na antensko
vtiènico prikljuèimo majhno anteno
(15dBi) preko kraj�ega kosa koak-
sialnega kabla in jo usmerimo v ra-
dijsko postajo. Èe se pri tem spre-
meni �um v zvoèniku, je oklapljanje
postaje nezadostno. Nato v sobi vklju-
èimo fluorescentno svetilko (20W ali
40W). Èe je oklapljanje postaje
zadostno, bomo v zvoèniku sli�ali
�ibek omre�ni brum v �umu samo
takrat, ko anteno usmerimo v sve-
tilko. Èe je brum povsem èist, brez
�uma, in ne izgine, ko anteno obr-
nemo proè od svetilke, je oklapljanje
postaje nezadostno.

Poraba opisane SSB/CW radijske
postaje za 5760MHz zna�a pri na-
zivni napajalni napetosti 12.6V okoli
300mA pri razmeroma tihem spre-
jemu. Pri CW oddaji naraste poraba
na 410mA pri izhodni moèi 0.1W. Pri
SSB oddaji je poraba �e veèja in
dose�e maksimum 440mA v pavzah
modulacije, v vi�kih pa je enaka CW
porabi 410mA. Poraba opisanega od-
dajnika je torej obratno sorazmerna
izhodni moèi zaradi naèina na-
pajanja izhodnih tranzistorjev preko
za�èitnega upora.
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1. Omejitve radijskih postaj z
nièelno medfrekvenco

Radijske postaje z nièelno med-
frekvenco imajo kot vse stvari na tem
svetu svoje dobre in slabe lastnosti.
Na ni�jih radioamaterskih mikrova-
lovnih frekvenènih podroèjih (1296
MHz, 2304/2320MHz in 5760MHz) je
glede na dana�nje stanje razvoja ra-
dijske tehnike in zasedenost mikro-
valovnih frekvenènih podroèij SSB
radijska postaja z nièelno medfrek-
venco verjetno najugodnej�a re�itev.

Radijske postaje z nièelno med-
frekvenco, objavljene v CQ ZRS 2/97
(izvedba za 1296MHz), CQ ZRS 3/97
(izvedba za 2304/2320MHz) in CQ
ZRS 5/97 (izvedba za 5760MHz) se-
veda predstavljajo komaj prvi poskus
uporabe tak�nih radijskih postaj na
mikrovalovnih frekvencah. Objav-
ljeni naèrti gotovo dopu�èajo �e mar-
sikatero izbolj�avo. Praktiène izku�-
nje pri uporabi opisanih radijskih
postaj bojo narekovale tudi marsi-
katero predelavo. Konèno, na tr�i�èu
sestavnih delov prièakujemo tudi no-
ve, zmogljivej�e polprevodnike in in-
tegrirana vezja.

Marsikdo me je �e vpra�al, zakaj ne
izdelam podobnih SSB radijskih
postaj tudi za ni�je frekvence, se
pravi VHF (144MHz) ali UHF (432
MHz) izvedbo. Na ni�jih frekvencah,
predvsem na 144MHz, smo si veèine
te�av krivi radioamaterji sami z nep-
remi�ljeno uporabo oddajnikov nes-
miselno velikih moèi. SSB sprejemnik
za 144MHz mora zato zdr�ati zelo
moène signale na vhodu. Ker hkrati
zahtevamo od VHF sprejemnika tudi
dobro �umno �tevilo, so zahteve za
dinamiko me�alnika v VHF spre-
jemniku celo veèje od tistih na krat-
kih valovih.

Kakr�nakoli radijska postaja za
144MHz zato zahteva kvalitetne me-
�alnike z majhnim popaèenjem sig-
nalov, èe naj bo tak�na radijska
postaja sploh uporabna v dana�njih
VHF tekmovanjih. Neposredna pre-
delava postaje z nièelno medfrek-
venco za 1296MHz na 432MHz ali
celo na 144MHz verjetno ni smiselna.
Na ni�jih frekvencah bi morali
zamenjati vsaj enostavne harmonske
me�alnike (èetverèki schottky diod) z
bolj�imi me�alniki.

Nekaj omejitev je seveda tudi na

vi�jih frekvencah. Na tr�i�èu dobimo
le �e sestavne dele za 10GHz, ki jih z
nemajhnimi te�avami prisilimo, da
nekako delajo na 24GHz. Za 47GHz
in �e vi�je frekvence sestavnih delov
skoraj ni! Radijske postaje z nièelno
medfrevenco (ali z neposrednim me-
�anjem) imajo na zelo visokih frek-
vencah �e dodatne te�ave: potreba po
dobrem oklapljanju, mehanska sta-
bilnost oklopov, toènost izdelave ve-
zij, da dose�emo predpisani fazni
zamik me�alnikov in te�ave s sime-
trijo (uravnote�enjem) me�alnikov,
da dose�emo zadovoljivo du�enje ne-
�eljenih nosilcev.

V tem èlanku bom zato opisal iz-
vedbo SSB radijske postaje z nièelno
medfrekvenco za 10368MHz, ki je po
svoji zasnovi skoraj enaka postaji za
5760MHz in uporablja iste polpre-
vodnike v visokofrekvenènem delu:
HEMTi kot ojaèevalniki in diodni
èetverèki BAT14-099R kot me�alniki.
Frekvenca 10GHz sicer ne pred-
stavlja te�av za HEMTe, je pa to
skrajna gornja meja za èetverèke
BAT14-099R, ki zaradi neprimerno
velikega in nesimetriènega SMD
ohi�ja narekujejo dodatne ukrepe za
simetriranje me�alnikov.

Tudi SSB radijska postaja za
10GHz ima izveden antenski preklop
s PIN diodo. Visokofrekvenèna glava
10GHz postaje je izdelana na tef-
lonskem laminatu zaradi èimmanj�ih
izgub, vsa ostala visokofrekvenèna
vezja, vkljuèno z nekaterimi pasov-
nimi siti za 10GHz, pa na navadnem
vitroplastu FR4. Medfrekvenèni in
nizkofrekvenèni del je seveda enak
tistemu v opisanih postajah z nièelno
medfrekvenco za 1296MHz, 2304
MHz in 5760MHz.

2. Predelani VCXO in mno�ilne
stopnje

Radioamaterski frekvenèni pas
10GHz zavzema zelo �iroko podroèje,
celih 500MHz od 10000MHz do
10500MHz. Z enostavnimi �iroko-
pasovnimi FM radijskimi postajami z
gunn diodami smo si zato lahko pri-
vo�èili pravi dupleks z razmakom
30MHz ali celo 100MHz. Konèno,
frekvenèni pas 10450-10500MHz je
dodeljen tudi amaterskim satelitskim
zvezam v obeh smereh.

Z uvedbo ozkopasovnih modulacij
(SSB oziroma CW) se je bilo treba
dogovoriti tudi o pribli�ni frekvenci
za tak�no delo. Da bi z isto opremo
dosegli èimveè mikrovalovnih frek-
venènih podroèij, so vsi odseki za
ozkopasovno delo izbrani kot mno-
gokratniki nekaj "èude�nih" �tevil.
Najbolj znano je vsekakor �tevilo
1152MHz, ki sicer ni radioamaterska
frekvenca, vendar da njegov drugi
harmonik 2304MHz, tretji harmonik
3456MHz (9cm pas v ZDA, Nemèiji
itd), peti harmonik 5760MHz, deveti
harmonik 10368MHz in enain-
dvajseti harmonik 24192MHz. Iz
vseh teh �tevilk je potem la�je razu-
meti jezo nem�kih radioamaterjev, ko
so jim pred leti odvzeli 2304MHz in
jih prisilili, da se premaknejo na
2320MHz.

10368MHz je sicer tudi osmi har-
monik 1296MHz, torej je mo�nosti za
razliène verige mno�ilnih stopenj kar
nekaj. Èeprav radioamaterji vsaj
uradno ponekod ne bi smeli delati na
10368MHz (v sosednji Italiji je na-
primer dovoljeno delo samo v sate-
litskem pasu 10450-10500MHz), je
danes praktièno vsa radioamaterska
dejavnost na 10GHz z izjemo ATV
zgo�èena v par sto kHz okoli
10368MHz, vkljuèno z velikim �te-
vilom italijanskih postaj.

Ker je 10368MHz lep mnogokratnik
1296MHz, bi lahko v radijski postaji
za 10GHz uporabili kar isti VCXO iz
23cm postaje, z dodatkom ustreznih
mno�ilnih stopenj. Bolj toèno reèeno,
VCXO in mno�ilci 23cm postaje
proizvajajo na izhodu frekvenco
648MHz, kar v 10GHz postaji do-
datno mno�imo z 8 in dobimo signal
lokalnega oscilatorja na 5184MHz za
krmiljenje harmonskih me�alnikov.

Naèrt samega VCXOja je sicer smi-
selno predelati oziroma prilagoditi
nekoliko drugaèni nalogi v radijski
postaji za 10GHz. Zaradi osemkrat
veèjega faktorja mno�enja frekvence
je relativno pokrivanje VCXOja
(vleèenje frekvence kristala) osem-
krat manj�e. Hkrati pa vi�ji faktor
mno�enja zahteva precej vi�jo sta-
bilnost oscilatorja.

Obema zahtevama ugodimo z upo-
rabo drugaènega kristala v VCXOju.
V postajo za 23cm je vgrajen kristal z
osnovno rezonanco na 18MHz, v
postajo za 10GHz pa kristal, ki niha
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na tretjem overtonu na 27MHz.
Overtonski kristal ima vi�jo kvaliteto
(Q-faktor) od kristala na osnovni re-
zonanci, kar zagotavlja bolj�o
stabilnost frekvence. Po drugi strani
pa frekvence overtonskega kristala
ne moremo kaj dosti spreminjati,
pokrivanje overtonskega VCXOja
komaj zado�èa za 10GHz postajo.

Vezji obeh VCXOjev sta si sicer
zelo podobni, zato lahko uporabimo
isto tiskanino za VCXO in mno�ilne
stopnje do 648MHz kot v postaji za
1296MHz. Dodatni mno�ilnik je iz-
delan na svoji mikrotrakasti tiskanini
podobno kot v postaji za 5760MHz in

pomno�i vhodni signal najprej s �tiri
do 2592MHz in potem podvoji to
frekvenco na 5184MHz.

Predelani VCXO in mno�ilne stop-
nje za 10GHz SSB/CW postajo so
prikazani na sliki 1. Postaja za 10368
MHz uporablja VCXO z overtonskim
kristalom za 27.000MHz, ki mu s
pomoèjo varikap diode MV1404 le
malenkostno premikamo frekvenco.
Kljub velikemu razponu kapaci-
tivnosti diode MV1404 zna�a pok-
rivanje na 10GHz komaj 150-200kHz
zaradi uporabe overtonskega kristala.

Pokrivanje 150kHz sicer zado�èa za
obièajne zveze v tekmovanjih na

10GHz, kjer je veèina dejavnosti osre-
dotoèena na frekvenèni pas okoli
10368.100MHz, èe je le stabilnost
frekvence oscilatorja dovolj dobra.
Na sreèo dobimo na tr�i�èu zelo
kvalitetne kristale za 27.000MHz, ki
se uporabljajo v televizorjih v de-
koderju za teletekst. Zaradi veliko-
serijske proizvodnje so ti kristali res
kvalitetni in hkrati ceneni.

Sam overtonski oscilator s tran-
zistorjem BFX89 je sicer naèrtovan
tako, da je obremenitev in s tem
segrevanje kristala èim manj�e, kar
dodatno prispeva k stabilnosti osci-
latorja. Nihajna kroga za VCXOjem s
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tuljavama L2 in L3 sta ugla�ena na
drugi harmonik kristala 54MHz. Od
tu naprej so faktorji mno�enja in
frekvence enaki kot v postaji za
1296MHz. Preostale tri mno�ilne
stopnje so ugla�ene na 162MHz (X3),
324MHz (X2) in 648MHz (X2).

V radijski postaji za 10368MHz
sledi �e mno�ilnik za 5184MHz, zato
na 648MHz zado�èa +10dBm
(10mW). Vrednosti uporov v napa-
janju mno�ilnih stopenj so zato pove-
èane na 330ohm, �e enkrat 330ohm
in 220ohm. Predelani VCXO in mno-
�ilne stopnje so sicer izdelani na
povsem enakem tiskanem vezju kot v
postaji za 1296MHz, zato tu ne bom
�e enkrat objavljal tiskanine in raz-
poreditve sestavnih delov.

Naèrt mno�ilnika za 5184MHz je
prikazan na sliki 3. Mno�ilnik upo-
rablja �tiri HEMTe ATF35376. Kljub
du�ilnim uporom je prvi HEMT
moèno prekrmiljen s +10dBm signala
na 648MHz, da proizvaja kopico
harmonikov. Sledi pasovno sito, ki
izseje �eljeni èetrti harmonik okoli
2592MHz. Drugi HEMT ojaèuje
signal na 2592MHz, tretji HEMT je
spet generator harmonikov, ki mu
sledi pasovno sito za 5184MHz in
konèno zadnji HEMT kot ojaèevalnik
signala na 5184MHz z izhodno moèjo
20mW (+13dBm).

Mno�ilnik za 5184MHz je izdelan
na dvostranski tiskanini z izmerami
20mmX120mm. Gornja stran tis-
kanine je prikazana na sliki 3, spod-
nja stran tiskanine pa ni jedkana, saj

deluje kot ravnina mase za mikro-
trakaste vode. Tiskanina je izdelana
iz 0.8mm debelega vitroplasta FR4.
Razporeditev sestavnih delov na
obeh straneh tiskanine je prikazana
na sliki 4.

Mno�ilnik za 5184MHz naj ne bi
potreboval nobenega ugla�evanja, èe
so le vsi sestavni deli pravilno ozem-
ljeni skozi izvrtine premera 3.2mm.
Pri vgrajenih HEMTih velja preveriti
Idss. Tranzistorje z veèjim Idss za-
menjamo in uporabimo v izhodni
stopnji oddajnika. Idss HEMTov v
mno�ilniku mora biti dovolj majhen,
da rdeèe ledike delujejo kot malo-
�umni stabilizatorji napetosti, to se
pravi, da ne ugasnejo tudi zni�anju
napajalne napetosti do 10V. Èe nima-
mo tranzistorjev z dovolj majhnim
Idss, je treba zmanj�ati vrednosti 220
ohm in 150ohm uporov v napajanju.

3. Kvadraturni oddajni me�alnik za
10368MHz

Naèrt kvadraturnega oddajnega
me�alnika za 10368MHz je prikazan
na sliki 5. Razen dveh me�alnikov,
sofaznega delilnika in kvadraturnega
sklopnika vsebuje enota �e sklopnik
in ojaèevalnik za signal oscilatorja na
5184MHz ter ojaèevalno stopnjo, ki
dvigne moè izhodnega SSB/CW
signala na pribli�no 2.5mW (+4dBm).
Vsa sita in ostali frekvenèno se-
lektivni sestavni deli so izvedeni kot
mikrotrakasti rezonatorji na dvos-

transkem, 0.8mm debelem vitroplastu
FR4.

Sprejemnik in oddajnik SSB pos-
taje za 10GHz potrebujeta isti signal
lokalnega oscilatorja na 5184MHz.
Preklop signala lokalnega oscilatorja
je izveden na 5184MHz s smernim
sklopnikom podobno kot v SSB
postajah za 1296 in 5760MHz. Enota
oddajnega me�alnika zato vsebuje
-15dB sklopnik za 5184MHz in
ojaèevalnik za 5184MHz s HEMTom
ATF35376. Signal na 5184MHz oèisti
nizkoprepustno sito (L5, L6 in L7) za
napajanje obeh me�alnikov preko
sofaznega delilnika L8/L9.

Uporabljene diode BAT14-099R
omogoèajo v harmonskih me�alnikih
za 10368MHz slabljenje ne�eljenega
nosilca komaj 10-15dB. Glavni vzrok
za razmeroma slabo simetrijo je pre-
veliko in nesimetrièno SMD ohi�je
SOT-143, ki ima no�ico �tevilka 1
precej �ir�o od ostalih treh no�ic.
Simetrijo me�alnikov oziroma du-
�enje nosilca bi lahko izbolj�ali z
uporabo diod v primernej�ih mikro-
valovnih ohi�jih, ki pa so vsaj de-
setkrat dra�je in �e dosti te�je
dobavljive od BAT14-099R.

Simetrijo me�alnika lahko popra-
vimo tudi z enosmerno predna-
petostjo, ki jo privedemo na vhod
me�alnika. V kvadraturni oddajni
me�alnik za 10368MHz sem zato
vgradil dva trimerja 10kohm, s kate-
rima lahko povsem popravimo nesi-
metrijo me�alnikov. Ker imamo na
razpolago le pozitivno napajalno na-
petost, morajo biti ohi�ja diod
BAT14-099R pravilno orientirana.
Eno od obeh diod bo zato treba
vgraditi "s trebuhom v zrak".

Iz izhodnih signalov me�alnikov
konèno sestavimo �eljeni SSB signal
z 90-stopinjskim hibridnim sklopni-
kom. Hibrid je izdelan za impedanco
100ohm zaradi varèevanja s pros-
torom na tiskanem vezju. Iz istega
razloga je tudi naèrt obeh har-
monskih me�alnikov nekoliko spre-
menjen glede na inaèice za 1296,
2304 ali 5760MHz.

Hibridnemu sklopniku sledi pa-
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sovno sito za 10368MHz (L36, L37,
L38, L39 in L40), ki odstranjuje os-
tanek signala na 5184MHz in druge
ne�eljene proizvode me�anja daleè
proè od �eljene frekvence. Ker je

izhodna moè me�alnika zelo nizka,
okoli 30uW (-15dBm) ob upo�tevanju
izgub v hibridu in pasovnem situ za
10368MHz, sledita dve ojaèevalni
stopnji s HEMToma ATF35376, ki

ojaèata izhodni signal na pribli�no
2.5mW (+4dBm).

Enota oddajnega me�alnika je iz-
delana na dvostranski tiskanini z
izmerami 30mmX120mm. Gornja
stran tiskanine je prikazana na sliki
6, spodnja stran pa ni jedkana, saj
deluje kot ravnina mase za mikro-
trakaste vode. Tiskanina je izdelana
iz 0.8mm debelega vitroplasta FR4.
Razporeditev sestavnih delov na
obeh straneh tiskanine je prikazana
na sliki 7. Pri vgradnji sestavnih
delov moramo biti posebno pozorni
na simetrijo me�alnikov ter toèno
vgradnjo diodnih èetverèkov
BAT14-099R. Enega od obeh èet-
verèkov moramo vgraditi obratno od
obièajne vgradnje SMD pol-
prevodnikov.

Opisani oddajni me�alnik naj ne bi
potreboval nobenega ugla�evanja, èe
so le vsi sestavni deli pravilno
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vgrajeni in ozemljeni skozi izvrtine
premera 3.2mm. Predpisano izhodno
moè moramo dobiti �e s povpreènimi
HEMTi (Idss okoli 30mA), HEMTe z
vi�jim Idss zato prihranimo za iz-
hodno stopnjo oddajnika. V do-
konèani enoti oddajnega me�alnika
obvezno preverimo delovanje sta-
bilizatorjev napetosti (rdeèa ledika in
zener diodi 2V7) ter v primeru
prevelikega Idss ustrezno zmanj�amo
upore 270ohm.

4. Visokofrekvenèna glava SSB/CW
postaje za 10368MHz

Naèrt visokofrekvenène glave
SSB/CW postaje za 10368MHz je
prikazan na sliki 8. Visokofrekvenèna
glava vsebuje izhodni, moènostni
ojaèevalnik oddajnika, predojaèe-
valnik in visokofrekvenèno sito
sprejemnika ter antenski preklopnik s
PIN diodo. Visokofrekvenèna glava
je izdelana kot mikrotrakasto vezje
na teflonskem laminatu, za razliko od
postaj za 1296, 2304 in 5760MHz, ki
so izdelane na navadnem vitroplastu
FR4.

Uporaba teflonskega laminata de-
beline 0.5mm z relativno dielek-
triènostjo Er=2.55 omogoèa 1-2dB
vi�jo izhodno moè oddajnika in prav
tako 1-2dB bolj�o obèutljivost spre-
jemnika s sicer istimi polprevodniki.
Izhodna moè oddajnika za 10368
MHz je zato celo nekoliko veèja od
oddajnika za 5760MHz, ki ima sicer

enake tranzistorje v izhodni stopnji, a
je izdelan na izgubnem laminatu
FR4.

Izhodna stopnja oddajnika za
10368MHz je naèrtovana s cenenimi
sestavnimi deli, zato je izhodna moè
omejena na komaj 100mW (+20dBm)
na antenskem prikljuèku. V krmilni
stopnji je uporabljen HEMT
ATF35376, �e dva enaka HEMTa pa
sta vezana vzporedno v izhodni stop-
nji oddajnika. Izhodna tranzistorja si
sama ustvarita primerno predna-
petost na vratih z usmerjanjem vhod-
nega signala, izvor +4VTX je zato
tokovno omejen. Upor 100ohm med
L5 in L6 poskrbi za enakomerno
obremenitev obeh tranzistorjev in
prepreèuje protifazne samooscilacije
izhodne stopnje.

Antenski preklopnik je izdelan z
novo Siemens-ovo PIN diodo BAR81
(SMD oznaka "ABs" ali "BBs", natis-
kana na ohi�ju), ki je precej iz-
bolj�ana glede na staro BAR80 (ozna-
ka "AAs"). Tudi BAR81 se uporablja
kot vzporedno (shunt) stikalo. Dioda
BAR81 je vgrajena v enako ohi�je kot
stara BAR80, vendar ima pol manj�o
parazitno kapacitivnost, kar omogoèa
majhno vstavitveno slabljenje tudi na
frekvencah nad 10GHz. Vstavitveno
slabljenje zmanj�a negativna predna-
petost (vod +-PIN), ki na sprejemu
dodatno zmanj�uje kapacitivnost
diode.

Na oddaji se kratek stik iz BAR81
preslika preko L15 v odprte sponke,
du�enje BAR81 pa tedaj zna�a veè

kot 20dB, kar zado�èa za za�èito
sprejemnika. Obratno ostane izhodna
stopnja oddajnika sicer vedno
prikljuèena na anteno, vendar dobita
oba oddajna tranzistorja pozitivno
prednapetost na vrata, napetost na
ponoru pa se izkljuèi. Na ta naèin se
oddajna tranzistorja obna�ata na
sprejemu kot kratek stik, ki ga voda
L7 in L8 (skupna elektrièna dol�ina
3/4 lambda) preslikata v odprte
sponke za sprejemnik.

Visokofrekvenèna glava vsebuje
tudi dvostopenjski predojaèevalnik in
pasovno sito za sprejemnik. Pred-
ojaèevalnik vsebuje dva HEMTa
ATF35376, kar daje skupaj z izgu-
bami v antenskem preklopniku in
pasovnih sitih ojaèenje okoli 23dB. V
podroèju 10368MHz so zahteve za
dinamiko sprejemnika manj ostre kot
na 1296MHz: radarskih motenj ni in
tudi moèi radioamaterskih oddaj-
nikov so ni�je kot na 1296MHz.
Ojaèenje predojaèevalnika je zato
lahko ustrezno vi�je, da celoten spre-
jemnik dose�e ugodno �umno �tevilo.

Visokofrekvenèna glava SSB pos-
taje za 10368MHz je izdelana na
dvostranski tiskanini z izmerami
30mmX80mm. Gornja stran tiskanine
je prikazana na sliki 9, spodnja stran
pa ni jedkana, saj deluje kot ravnina
mase za mikrotrakaste vode. Tis-
kanina je izdelana iz 0.5mm (20 mils
ali tisoèink cole) debelega teflons-
kega laminata s tkanino iz steklenih
vlaken, s povpreèno dielektrièno
konstanto Er=2.55. Razporeditev ses-
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tavnih delov na obeh straneh tiska-
nine je prikazana na sliki 10.

Teflonska tiskanina sicer omogoèa
manj�e izgube in s tem veèjo moè

oddajnika in bolj�o obèutljivost
sprejemnika, hkrati pa se poveèuje
nevarnost samooscilacij HEMTov na
zelo visokih frekvencah, ki jih teflon

ne du�i tako dobro kot epoksidna
smola v navadnem vitroplastu FR4.
Proti samoosciliranju na visokih frek-
vencah se borimo z du�ilnimi SMD
upori 100ohm, ki jih vgradimo
neposredno med prikljuèka za vrata
in izvor HEMTa.

Pravilno sestavljena visokofrek-
venèna glava SSB postaje za 10368
MHz potrebuje le eno nastavitev:
kapacitivni �trcelj na L13, s katerim
popravimo prilagoditev na poltrdi
kabelèek do antenske SMA vtiènice.
Polo�aj in velikost �trclja (ko�èek
tanke bakrene ploèevine, pribli�no
2x3mm) seveda zavisita od tega, kako
natanèno smo vgradili antensko
vtiènico. Brez tega ugla�evanja zna�a
izhodna moè oddajnika okoli 80mW
ali 1dB manj. V visokofrekvenèni
glavi seveda preverimo tudi Idss
vgrajenih HEMTov podobno kot v
ostalih enotah.
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5. Kvadraturni sprejemni me�alnik
za 10368MHz

Naèrt kvadraturnega sprejemnega
me�alnika za 10368MHz je prikazan
na sliki 11. Od podobnega me�alnika
za 5760MHz se razlikuje le v izvedbi
90-stopinjskega hibrida in har-
monskih me�alnikov z diodama
BAT14-099R. Sprejemni me�alnik za
10368MHz zato vsebuje dve VF oja-
èevalni stopnji s HEMToma
ATF35376 in dve pasovni siti za
10368MHz, potem dva enaka har-
monska me�alnika, ki delujeta s
faznim zamikom 90 stopinj in �e dva
enaka medfrekvenèna predojaèeval-
nika s tranzistorjema BF199. Tudi
sprejemni me�alnik za 10368MHz je
izdelan kot mikrotrakasto vezje na
dvostranskem vitroplastu FR4 debe-
line 0.8mm.

Sprejemna veriga vsebuje skupno
�tiri ojaèevalne stopnje s HEMTi
ATF35376, kar v vsakem sluèaju za-
do�èa za pokrivanje �uma kvadra-
turnega me�alnika. Harmonska
me�alnika sta enaka kot v oddajniku
in vsebujeta dva diodna èetverèka
BAT14-099R. Tudi v sprejemnem

kvadraturnem me�alniku se oba
me�alnika napajata sofazno (L49 in
L50) s signalom lokalnega oscilatorja
5184MHz. Fazni zamik 90 stopinj
vna�a delilnik vhodnega visokofrek-
venènega signala (L25, L26, L27 in
L28), ki je prav tako kot v oddajniku
izdelan kot 100-ohmski hibrid zaradi
varèevanja s prostorom. Za prila-
goditev hibrida na 50-ohmske vode
poskrbijo èetrtvalovni transformatorji
L23, L29 in L30.

Me�alnikoma takoj sledita dva
enaka medfrekvenèna predojaèeval-
nika s tranzistorjema BF199, ki sta
povsem enaka tistim v postajah za
1296, 2304 ali 5760MHz. Du�ilke
3.3mH lahko v postaji za 10368MHz
zamenjamo z ni�jimi vrednostmi, saj
na 10GHz ni niti moènih amaterskih
postaj niti motenj radarjev. Ni�ja
vrednost du�ilk pomeni manj�o ob-
èutljivost na motilna nizkofrekvenè-
na magnetna polja vkljuèno z mot-
njami, ki jih proizvaja postaja sama.

Enota kvadraturnega sprejemnega
me�alnika za 10368MHz je izdelana
na dvostranski tiskanini z izmerami
30mmX120mm. Gornja stran tiska-
nine je prikazana na sliki 12, spodnja
stran pa ni jedkana, saj deluje kot
ravnina mase za mikrotrakaste vode.

Tiskanina je izdelana iz 0.8mm debe-
lega vitroplasta FR4. Razporeditev
sestavnih delov na obeh straneh
tiskanine je prikazana na sliki 13.

V frekvenènem pasu 10GHz zna�a
èetrt valovne dol�ine komaj 4mm na
vitroplastu oziroma 5mm na teflonu,
zato si tu lahko privo�èimo bolj kom-
plicirana vezja. Du�ilke za napajalno
napetost so zato izdelane kot nizko-
prepustna sita z dvema (VF glava) ali
tremi stopnjami (oddajni in spre-
jemni me�alnik). Izpopolnjene du�il-
ke omogoèajo nekoliko veèja ojaèenja
in manj�e presluhe.

Opisani kvadraturni sprejemni me-
�alnik za 10368MHz naj ne bi pote-
boval nobenega ugla�evanja, èe so le
vsi mikrotrakasti vodi in polpre-
vodniki pravilno ozemljeni. Tudi tu
izloèimo HEMTe s prevelikim Idss in
jih prihranimo za izhod oddajnika. V
veè zgrajenih postajah za 1296, 2304,
5760 in 10368MHz sem opazil tudi
velike razlike v �umu, ki ga proiz-
vajata MF predojaèevalnika s tranzis-
torjema BF199 v enoti sprejemnega
me�alnika. Vzrok je izgleda v nizko-
frekvenènem �umu vrste 1/f, ki
naraste samo na nizkih frekvencah.
Od preizku�enih BF199 se izgleda
najbolje obnesejo izdelki proizvajalca
Philips, ki najmanj �umijo.

6. Predelave in prireditve ostalih
stopenj

SSB/CW radijska postaja za
10368MHz uporablja enak kvadra-
turni modulator, medfrekvenco in
demodulator kot postaje za 1296,
2304 ali 5760MHz. Ustrezni naèrti so
bili �e objavljeni vkljuèno s popravki
in izbolj�avami. Vse predelave opisa.
nih stopenj seveda veljajo za vse �tiri
izvedbe radijske postaje: 23cm, 13cm,
5cm ali 3cm.

Enoto SSB/CW preklopov RX/TX
moramo prirediti za delovanje v
postaji za 10368MHz. V tej enoti je
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name�èen za�èitni upor za izhodna
tranzistorja oddajnika. Ker uporablja
postaja za 10368MHz dva HEMTa
ATF35376 v izhodni stopnji oddaj-
nika, je enosmerni tok napajanja
precej manj�i. Namesto osmih uporov
33ohm-1/2W vgradimo v postajo za
10368MHz en sam upor 82ohm-1W,
podobno kot v postaji za 5760MHz,
ki uporablja iste polprevodnike v
izhodni stopnji oddajnika.

Postaja za 10368MHz potrebuje
tudi krmilnik za PIN diodo, ki je bil
opisan pri postaji za 5760MHz. Nova
PIN dioda BAR81 sicer nujno ne
potrebuje negativne prednapetosti.
Izguba obèutljivosti 10GHz spre-
jemnika zna�a komaj kak�en dB, èe
na vod +-PIN preprosto pripeljemo
napetost +12VTX. Novo PIN diodo
BAR81 bi bilo seveda smiselno
vgraditi tudi v radijsko postajo za
5760MHz, na ni�jih frekvencah pa je
stara dioda BAR80 povsem zadosti
dobra.

7. Sestavljanje in preizkus SSB
postaje za 10368MHz

V radijski postaji za 10368MHz so
tudi majhni SMD sestavni deli veliki
oziroma celo preveliki v primerjavi z
valovno dol�ino komaj 29mm. Iz-
mere SMD uporov in kondenzatorjev
se obièajno podajajo v stotinkah cole
(korak 0.254mm). Prvi SMD upori in
kondenzatorji so bili velikosti 1206,
se pravi pribli�no 3mmX1.5mm.
Danes dobimo veèino uporov in kon-
denzatorjev velikosti 0805 ali 0603, v
najnovej�e naprave pa se vgrajujejo
sestavni deli velikosti 0402 z iz-
merami 1mmX0.5mm.

Kondenzatorji velikosti 1206 so
neuporabni v postaji za 10368MHz,
saj imajo parazitne rezonance ravno
v pasu okoli 10GHz. Rezonanèno
frekvenco kondenzatorja dodatno
zni�uje visoka dielektrièna konstanta
keramike, iz katere je izdelano ohi�je
kondenzatorja. V postaji za 10368
MHz moramo zato uporabiti konden-
zatorje velikosti 0805 ali manj�e.

Smiselno je vgraditi kondenzatorje
majhnih vrednosti (veèinoma 6.8pF v
naèrtih), ker so izdelani iz BELE
keramike z razmeroma majhno
dielektrièno konstanto in nizkimi iz-
gubami, kar pomeni rezonance nad
18GHz. Kondenzatorji iz obarvane
keramike imajo ni�je rezonanène
frekvence in veèje visokofrekvenène
izgube. Konèno, najnovej�i konden-
zatorji in upori velikosti 0402 so
uporabni celo na 24GHz.

O izbiri polprevodnikov sem se na
veliko razpisal �e v prej�njih èlankih
o postajah za 1296, 2304 in predvsem
5760MHz. Tudi v radijski postaji za
10368MHz bi moral delati katerikoli
HEMT iz konverterja za satelitsko
TV. Enosmerni tokovi in napetosti
kot tudi visokofrekvenène lastnosti (S
parametri) tranzistorjev razliènih
proizvajalcev so si precej podobni.

Tudi postaja za 10368MHz je izde-
lana s HEMTi ATF35376 (oziroma
bolj�imi ATF35176 ali ATF35076)
predvsem zato, ker so ti polpre-
vodniki najcenej�i. Na naèrtih sem
povsod oznaèil ATF35376, ker imata
ATF35176 in ATF35076 pogosto veèji
Idss in ju zaradi prevelike porabe
toka ne �elimo uporabljati v enos-
tavnih vezjih opisane postaje, kjer
veèina tranzistorjev dela brez pred-
napetosti na vratih.

ATF35376 lahko kupimo na znanih
radioamaterskih sejmih v Friedrich-
shafnu ali Weinheimu po sme�ni ce-
ni 3dem/kos oziroma �e dosti manj v
veèjih kolièinah, torej petkrat do de-
setkrat manj od tistega, kar plaèamo
za zastarele MGF1302 z dosti slab-
�imi visokofrekvenènimi lastnostmi.
Razvoj tehnike gre naprej in temu se
moramo radioamaterji prilagoditi ter
uporabljati nove, cenene izdelke iz
velikoserijske proizvodnje ter opustiti
zastarele izdelke, ki postajajo iz dne-
va v dan dra�ji.

Pri izbiri polprevodnikov moramo
paziti tudi v medfrekvenènem oziro-
ma nizkofrekvenènem delu postaje.
Nekvalitetni nizkofrekvenèni polpre-
vodniki imajo razmeroma velik 1/f
�um, to je �um, ki naraste na nizkih
frekvencah, oziroma kot ga amerièani
slikovito imenujejo "popcorn noise".
Najveè pozornosti velja nameniti iz-
biri obeh MF predojaèevalnikov
BF199. Tu so najmanj �umeli izdelki
proizvajalca Philips, vendar to mo-
goèe velja samo za primerke, ki sem
jih imel pri roki.

Kar pogosto se zgodi, da daleè
premoèno �umi tudi kak�en BC238 v
medfrekvenèni verigi. Tak tranzistor
moramo seveda izloèiti in zamenjati
z brezhibnim polprevodnikom. �al
defektni polprevodniki, ki jih in-
dustrija zavr�e na vhodni kontroli
zaradi prevelikega 1/f �uma, pogosto
konèajo v trgovinah z deli za pop-
ravljalce in radioamaterje. Tudi
nizkofrekvenène tranzistorje je zato
pametneje kupiti na sejmu v veèji
kolièini kot industrijski ostanek, saj
dobimo tako v roke zagotovo prvo-
kvaliteten material, ki je �el skozi vse
vhodne kontrole kvalitete.

Visokofrekvenène enote SSB pos-
taje za 10368MHz imajo povsem
enake izmere kot enote postaje za
5760MHz, le razporeditev prikljuè-
kov je nekoliko drugaèna. Oklopljena
ohi�ja iz medeninaste ploèevine naj
bojo izdelana èimbolj natanèno, saj je
10GHz �e te�je zaustaviti kot 5.7GHz,
ker mikrovalovi "pu�èajo" prav skozi
vsako luknjo ali �pranjo v oklopu.
Ohi�ja oddajnega me�alnika, visoko-
frekvenène glave in sprejemnega
me�alnika potrebujejo mikrovalovni
absorber, to je èrno "antistatièno"
peno debeline pribli�no 1cm, ki jo
namestimo pod celotno povr�ino pok-
rova ohi�ja.

V postaji za 10368MHz enota
VCXOja ne potrebuje spodnjega pok-
rova, saj je delovna frekvenca postaje
komaj �estnajsti harmonik 648MHz.
Po drugi strani pa se moramo bolj
potruditi pri oklapljanju mikro-
valovnih enot in izbiri ustreznih
skoznikov. Notranje visokofrekvenè-
ne povezave moramo izdelati s tef-
lonskim kebelèkom z dvojno plete-
nim oklopom oziroma uporabiti
poltrdi kabel UT085.

Izdelane enote SSB radijske postaje
za 10368MHz lahko vgradimo v
povsem enako aluminijasto ohi�je z
notranjimi izmerami 60mm (vi�ina) X
180mm (�irina) X 180mm (globina)
kot radijske postaje za 1296, 2304 ali
5760MHz (glej natanèen opis v CQ
ZRS 3/97). Razporeditev enot SSB
postaje za 10368MHz je povsem
enaka postaji za 5760MHz.

Vgradnja zvoènika v ohi�je postaje
ni mo�na, ker so visokofrekvenène
enote postaje za 10368MHz �e bolj
obèutljive na mikrofonijo od postaje
za 5760MHz. Mikrofonijo bi lahko
zmanj�ali z uporabo masivnih rez-
kanih ohi�ij za visokofrekvenène
enote. Mehanske vibracije bi lahko
omejili tudi z vgradnjo kosov plas-
tiène pene med zunanje stene ohi�ij,
torej z vgradnjo mehanskih (zvoènih)
absorberjev.

Preizkus postaje zaènemo z ugla-
�evanjem enote VCXOja in mno-
�ilnih stopenj. VCXO nastavimo tako,
da pokrijemo �eljeno podroèje. Mno-
�ilne stopnje nastavimo za najveèji
signal tako, da merimo napetosti na
bazah mno�ilnih tranzistorjev preko
primerne VF du�ilke. Maksimum na
konèni frekvenci 648MHz poi�èemo
tako, da merimo tok (napetost) po-
nora ATF35376 v mno�ilniku za
2592MHz. Enota mno�ilnika sicer ne
potrebuje ugla�evanja, kljub temu pa
je nujno preveriti jakost izhodnega
signala (+13dBm na 5184MHz).
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Ker ostale stopnje sprejemnika ne
potrebujejo ugla�evanja, bi moral
sprejemnik za silo delati. Pri spre-
jemniku preverimo najprej ojaèenje:
izhodni �um mora jasno upasti, ko
odklopimo napajanje obema VF oja-
èevalnima stopnjama v visokofrek-
venèni glavi. Èe odklopimo sprejemni
me�alnik in medfrekvenèna predoja-
èevalnika, �um popolnoma izgine.

Nato postajo uglasimo na primerno
�ibek nemoduliran nosilec (radijski
svetilnik ali �e en enak VCXO z
mno�ilci v sosednji sobi) in natanèno
poslu�amo demodulirani zvok. Razen
obièajnega piska bo dober operater
sli�al v ozadju �e zrcalni pisk, ki se
mu z ugla�evanjem spreminja frek-
venca v obratni smeri. Ta pisk v
ozadju poskusimo èimbolj zadu�iti s
trimerjema v medfrekvenènem oja-
èevalniku.

Pri oddajniku opazujemo potek
izhodne moèi pri vrtenju trimerja v
modulatorju. Pri pritisnjeni CW tipki
bi morali doseèi polno izhodno moè z
drsnikom na pribli�no 1/3 upornosti.
Delovna napetost izhodne stopnje
oddajnika mora tedaj narasti na
polno vrednost, ki jo dovoljuje zener
dioda 4V7. Izhodno moè oddajnika

sku�amo poveèati �e z nastavitvijo
ugla�evalnega �trclja v visokofrek-
venèni glavi postaje.

Nato preizkusimo SSB oddajnik
brez modulacije, da nastavimo si-
metrijo obeh oddajnih me�alnikov.
Trimerja nastavimo preprosto za
minimalno izhodno moè. �al je ta
nastavitev trimerjev moèno odvisna
od temperature me�alnih diod in od
krmilne moèi lokalnega oscilatorja na
5184MHz, zato med praktièno upo-
rabo postaje du�enje nosilca ne bo
veè tako dobro kot pri ugla�evanju.

SSB modulacijo oddajnika pre-
verimo v radijski zvezi z neko drugo
postajo na 10368MHz. Na ta naèin
ugotovimo, ali smo zadeli pravi boèni
pas (USB ali LSB), saj je I in Q
signale kaj lahko zame�ati med sabo
v o�ièenju postaje. Boèni pas spre-
jemnika lahko preverimo sami, ko
sprejemnik ugla�ujemo na nemodu-
liran nosilec (radijski svetilnik ipd).
Pri preverjanju modulacije ne po-
zabimo na du�enje ne�eljenega no-
silca, ki ga bo sogovornik sli�al kot
1.4kHz pisk v svoji radijski postaji.

Konèno preverimo �e uèinkovitost
oklapljanja postaje. Radijsko postajo
prikljuèimo na anteno. Ko po-

mahamo z roko, v zvoèniku postaje
sli�imo bolj ali manj glasen pisk 1.4
kHz. Vzrok piska je slabo oklopljen
lokalni oscilator in Doppler-jev pojav,
ki je na visokih frekvencah �e bolj
izrazit. Ne�eljeno sevanje lokalnega
oscilatorja se odbija od roke in zaradi
razlike v hitrosti nekoliko spremeni
frekvenco ter zaide v anteno spre-
jemnika.

Obèutljivost sprejemnika za
10368MHz lahko seveda preverimo z
obièajno fluorescentno svetilko, ki je
�irokopasoven izvor moduliranega
�uma.

Poraba opisane SSB/CW radijske
postaje za 10368MHz zna�a pri na-
zivni napajalni napetosti 12.6V okoli
390mA pri razmeroma tihem spre-
jemu. Pri CW oddaji naraste poraba
na 550mA pri izhodni moèi 100mW.
Pri SSB oddaji je poraba �e veèja in
dose�e maksimum 580mA v pavzah
modulacije, v vi�kih pa je enaka CW
porabi 550mA. Poraba opisanega
oddajnika je torej obratno soraz-
merna izhodni moèi zaradi naèina
napajanja izhodnih tranzistorjev pre-
ko za�èitnega upora.
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