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Odbiornik nas³uchowy 
CW-SSB/80m 

Odbiornik zosta³ skonstruowany w oparciu o uk³ad scalony TDA1072A firmy Telefunken. TDA 1072A jest 
kompletnym odbiornikiem radiowym AM o nastêpuj¹cych najwa¿niejszych parametrach:
– napiêcie zasilania: 7,5...18V
– pobór pr¹du: 23mA
– wzmocnienie wzmacniacza w.cz.: 30dB
– napiêcie wyjœciowe m.cz.: 310mV
– czu³oœæ wejœciowa: 1,5uV przy (S+N)/N=6dB
Schemat elektryczny odbiornika CW–SSB/80m przedstawiono na rysunku 1. Sygna³ z anteny, po wstêpnej 
selekcji za poœrednictwem filtru F1 zestrojonego na œrodek pasma 80m, jest podany na wejœcie wzmacniacza 
w.cz. uk³adu scalonego TDA 1072A. W uk³adzie zaplanowano typow¹ wartoœæ czêstotliwoœci poœredniej w 

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• praca CW-SSB w paœmie 80 m 
• poœrednia przemiana czêstotliwoœci 
• wykorzystanie uk³adu TDA1072A - kompletnego odbiornika AM 
• filtry ceramiczne przestrajanie napiêciem 
• regulacja si³y g³osu 
• p³ytka dopasowana do obudowy KM35B 
• zasilanie: 9...12 V (bateria 6F22)
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Ten niewielki odbiornik nas³uchowy CW-
SSB/80 m s³u¿y do odbioru (nas³uchu) stacji 
amatorskich pracuj¹cych telegrafi¹ oraz 
foni¹ jednowstêgow¹ w zakresie 
czêstotliwoœci 3,5-3,8 MHz. Niewielkie 
wymiary sprawiaj¹, ¿e jest idealnym 
'kompanem' podczas urlopu czy wakacji. 
Zastosowanie nowoczesnego uk³adu 
scalonego oraz filtrów ceramicznych 
uproœci³o znacznie budowê oraz sprawi³o, 
¿e odbiornik jest prosty w uruchomieniu. 
TDA 1072 posiada w swoim wnêtrzu bloki 
wzmacniacza w.cz., mieszacza 
niezrównowa¿onego, generatora 
przestrajanego, wzmacniacza p.cz., uk³adu 
ARW, wzmacniacza S-metra itd. Niewielki 
pobór pr¹du sprawia, ¿e do zasilania mo¿na 
wykorzystaæ popularn¹ bateriê 6F22. 
Rekomendacje: urz¹dzenie szczególnie 
polecane wszystkim pasjonatom 
krótkofalarstwa, tym którzy nie lubi¹ 
rozstawaæ siê z swym hobby nawet podczas 
urlopu czy wakacji
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oparciu o ³atwe do zdobycia trójkoñcówkowe filtry piezoceramiczne 450...460KHz. W obwodzie generatora, 
tak zwanego VFO, jest w³¹czone uzwojenie g³ówne filtru F2, które wraz z wspó³pracuj¹cymi kondensatorami 
oraz diod¹ pojemnoœciow¹ zapewnia pokrycie pasma 80m. Czêstotliwoœæ generatora jest zmieniana za 
poœrednictwem napiêcia sta³ego podawanego na katody diod (3xBB105 po³¹czone rownolegle) poprzez 
potencjometr wieloobrotowy. Wartoœci elementów zosta³y tak dobrane, aby w dwóch skrajnych po³o¿eniach 
suwaka uzyskaæ czêstotliwoœæ 3050kHz i 3350kHz. Z mieszacza sygna³ o ró¿nicowej czêstotliwoœci sygna³u 
(wejœciowego oraz sygna³u generatora) jest wstêpnie odfiltrowany za poœrednictwem obwodu F3. W³aœciw¹ 
selekcjê sygna³u SSB zapewnia uk³ad drabinkowy z³o¿ony z dwóch trójkoñcówkowych filtrów 
piezoceramicznych X1 X2 o czêstotliwoœciach 450kHz (sprzêgniêtych kondensatorem C4). Na drugie wejœcie 
detektora jest podany sygna³ z pomocniczego generatora, tak zwanego BFO, o czêstotliwoœci przesuniêtej w 
górê w stosunku do filtru. BFO pracuje na tranzystorze polowym Bf245 oraz dwukoñcówkowym rezonatorze 
piezoceramicznym X3 o czêstotliwoœci 450kHz. Za poœrednictwem szeregowego kondensatora C23 uzyskano 
przesuniêcie czêstotliwoœci w górê o oko³o 1,5kHz, niezbêdne do prawid³owego odtworzenia górnej wstêgi 
bocznej. Dziêki tak zaprojektowanej przemianie czêstotliwoœci odbiornik umo¿liwia odbiór sygna³u SSB z 
doln¹ wstêg¹ boczn¹ w pasmie 80m. Odfiltrowany sygna³ ma³ej czêstotliwoœci poprzez potencjometr si³y g³osu 
R7 jest skierowany na wzmacniacz koñcowy m.cz. zrealizowany na popularnym uk³adzie scalonym LM386.

Odbiornik zosta³ zmontowany na p³ytce drukowanej o wymiarach przystosowanych do typowej obudowy 
plastikowej KM35B. Jako filtry F1 F2 F3 wykorzystano obwody 7x7 typu 127 przystosowane pierwotnie do 
czêstotliwoœci poœredniej 465kHz. Obwody te, po zmniejszeniu wspó³pracuj¹cego kondensatora, pracuj¹ 
jeszcze zadawalaj¹co w pasmie 80m. Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej pokazano na rysunku 
2. P³ytka zosta³a tak zaprojektowana, aby z przedniej œcianki obudowy wystawa³y pokrêt³a strojenia (oœ 
telewizyjnego wieloobrotowego potencjometru R4) oraz si³y g³osu (potencjometr R7 z wy³¹cznikiem zasilania). 
Na tylnej œciance przewidziano gniazda: s³uchawkowe, antenowe. Bateriê zasilaj¹c¹ 9V typu 6F22 
przewidziano na p³ytce obok potencjometru R4. Uk³ad odbiornika po zmontowaniu wymaga jeszcze zestrojenia 
obwodów 127. Najwa¿niejsze jest w tym przypadku skontrolowanie i skorygowanie czêstotliwoœci pracy VFO. 
Do pomiarów czêstotliwoœci wyjœciowej wewnêtrznego generatora mo¿na wykorzystaæ miernik czêstotliwoœci 

Rys. 1 Schemat elektryczny 
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Monta¿ i uruchomienie
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pod³¹czony do wyprowadzenia 10 uk³adu scalonego TDA1072A po zwarciu w/w nó¿ki do masy za 
poœrednictwem rezystora o wartoœci rzêdu 4,7kW. Ustawiamy rdzeñ w filtrze F2, ewentualnie jeszcze 
korygujemy wartoœci kondensatorów C10 C12 w taki sposób, aby przy w dwóch skrajnych po³o¿eniach suwaka 
potencjometru R4 uzyskaæ potrzebne wartoœci czêstotliwoœci na mierniku 3050kHz i 3350kHz. Próba pomiaru 
czêstotliwoœci BFO mo¿e okazaæ siê nieskuteczna bez wyjêcia z podstawki uk³adu scalonego US1 lub 
od³¹czenia obci¹¿enia poprzez wyjêcie kondensatora C7. Dzieje siê tak dlatego, ¿e amplituda sygna³u BFO po 
w³¹czeniu kondensatora C23 podwy¿szaj¹cego czêstotliwoœæ rezonatora X3 zaczyna gwa³townie maleæ. Po 
sprawdzeniu poprawnoœci pracy generatorów pozostaje ju¿ tylko pod³¹czyæ antenê i skorygowaæ zestrojenie 
filtrów F1 i F3 na najsilniejszy odbierany sygna³. Aby u³atwiæ strojenie mo¿na na wierzchu obudowy wykonaæ 
choæby orientacyjn¹ skalê czêstotliwoœci. Po niewielkiej zmianie uk³adowej (zespolonych dwóch anten 
kierunkowych), odbiornik mo¿na zastosowac do radioorientacji sportowej – „³owy na lisa”).

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Wykaz elementów
Rezystory: US1: ..............................................................TDA1072A

US2: ....................................................................LM386R1, R2: ..........................................................22W
T1:........................................................................BF245R3, R8:.......................................................100kW
D1, D2, D3: ..........................................................BB105R4: .............................................................100kW 
Pozosta³e:(suwakowy potencjometr wieloobrotowy)
F1, F2, F3:.......................................................(7×7) 127R5, R6: .........................................................10kW
X1, X2:.....................................................SFT 450 (455)R7:...................................... Potencjometr 10kW/B
X3: ....................................................................ZTB 450R9: ................................................................220W
Dl: ........................................................................100µHR10: ................................................................10W
A: ........................................gniazdo antenowe (AUDIO)Kondensatory:
G³: ................................................gniazdo s³uchawkoweC1, C20, C21:..............................................470pF
Obudowa plastikowa KM35BC2, C10: ......................................................150pF
Z³¹cze baterii 9VC3, C12: .......................................................6,8nF

C4: ................................................................56pF
C5, C6, C7, C11, C13, C15, C19, C22:.........100nF
C8, C14: .......................................................2,2µF
C9: ................................................................10µF
C16, C24: ....................................................100µF
C17, C18: ......................................................10nF
C23: ..............................................................33pF
Pó³przewodniki:
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 7/97

www.elportal.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55
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