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“ANTEK”

Transceivery to podstawowe urz¹dzenia nadawczo-odbiorcze. S¹ wykorzystywane zarówno przez profesjonalistów 
jak i amatorów - krótkofalowców. Choæ ciesz¹ siê od lat rosn¹cym zainteresowaniem i wprawdzie w kraju nie s¹ 
produkowane to na rynku obserwujemy stale rosn¹cy asortyment importowanych transceiverów zarówno KF jak i 
UKF wielu firm takich jak Kenwood, Yaesu, Icom, Alinco...  Urz¹dzenia takie z roku na rok s¹ coraz doskonalsze, 
ale zarazem bardziej z³o¿one i wyposa¿one w najnowoczeœniejsze pó³przewodniki, w tym mikroprocesory i 
wyœwietlacze. Niestety ceny takich wielopasmowych transceiverów przekraczaj¹ czêsto 1000 USD. Nadal 
obserwuje siê brak tanich urz¹dzeñ jednopasmowych, które mogliby wykorzystaæ stawiaj¹cy pierwsze kroki na 
pasmie czy te¿ radioamatorzy o mniej zamo¿nej kieszeni. Nie bez znaczenia s¹ równie¿ ró¿ne wyjazdy wakacyjne, 
gdzie proste urz¹dzenia tak zwane QRP o niewielkich wymiarach i ekonomicznym zasilaniu mog¹ byæ bardzo 
atrakcyjne.
Z rozmów prowadzonych w polskim œrodowisku krótkofalarskim oraz z ankiet og³aszanych w miesiêczniku Œwiat 
Radio wiadomo, ¿e s¹ Czytelnicy, którzy nie tylko ze wzglêdów finansowych ale i w du¿ym stopniu z zami³owania 
do elektroniki i satysfakcji ³¹cznoœci na w³asnorêcznych konstrukcjach krótkofalarskich od lat czekaj¹ na opis 
prostego uk³adowo i dobrego transceivera KF. Przedstawiony opis wykonania prostego urz¹dzenia nadawczo-
odbiorczego jest kontynuacj¹ wersji minitransceivera Bartek zaprojektowanego i wykonanego po raz pierwszy 
oko³o 20 lat temu. 
Zanim jednak przejdziemy do praktycznych uk³adów musimy przedstawiæ podstawowe wiadomoœci o technice 
jednowstêgowej SSB. Jak wiadomo w emisji AM wyró¿nia siê falê noœn¹ oraz dwie wstêgi boczne ulokowane po 

Urz¹dzenie przeznaczone jest dla 
wszystkich, którzy zdecydowani 
s¹ na uzyskanie prostego ale 
posiadaj¹cego przyzwoite 
parametry transceivera 
przystosowanego do ³¹cznoœci z 
amatorskimi stacjami CW i SSB 
w paœmie 80m pracuj¹cego 
emisj¹ jednowstêgow¹ w zakresie 
czêstotliwoœci 3,5... 3,8MHz. 

W³aœciwoœci

O transciverach

•

•

•
•
•
•
•

czêstotliwoœæ pracy: 3,5...3,8MHz

emisja: SSB-LSB (CW)

czu³oœæ odbiornika: 0,5uV (przy 10dB S+N:N)
moc wyjœciowa nadajnika: 2W
t³umienie niepo¿¹danej wstêgi bocznej: >40dB
t³umienie fali noœnej:  >40dB 
 napiêcie zasilania: 12VDC (13,8VDC)
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obydwu stronach noœnej (rysunek 1). 
Przy za³o¿eniu ¿e mamy 100% g³êbokoœæ modulacji, to zawsze 
po³owa mocy emitowanej przez nadajnik przypadnie na falê noœn¹, a 
nastêpnie druga po³owa roz³o¿y siê na wstêgi (25% na jedn¹ wstêgê). 
£atwo zauwa¿yæ, ¿e fala noœna jest zbyteczna poniewa¿ nie przenosi 
informacji  jako takiej .  O wiele korzystniejsza z takiego 
ekonomicznego punktu widzenia jest modulacja DSB, która polega 
na wyciêciu lub zredukowaniu fali noœnej. 
Trzeba pamiêtaæ, ¿e emisja DSB choæ korzystniejsza od AM, nie 
mo¿e byæ prawid³owo odbierana bez zniekszta³ceñ na zwyk³ym 
odbiorniku radiofonicznym. Do przeniesienia informacji wystarczy tylko jedna ze wstêg bocznych, celowo wiêc 
skonstruowano uk³ady na pozbycie siê jeszcze jednej ze wstêg bocznych. W ten sposób powsta³a emisja SSB która 
zawiera tylko wstêgê boczn¹ doln¹ - LSB, lub górn¹ - USB. Ponadto wykazano, ¿e poprzez ograniczenie jednej ze 
wstêg bocznych o oko³o 30...50dB uzyskuje siê nastêpuj¹ce korzyœci w stosunku do emisji AM:
- ca³a moc nadajnika zostaje zu¿yta na wypromieniowanie jednej wstêgi bocznej
- moc wypromieniowana przez nadajnik (pobierana przez zasilacz) odbywa siê tylko w chwili modulacji, a wiêc 
mniejszy, l¿ejszy zasilacz i sam nadajnik
- mniejsza szerokoœæ pasma zajmowana przez sygna³ SSB, co umo¿liwia pracê wiêkszej iloœci stacji w danym 
wycinku pasma
- mniejsza moc sygna³ów harmonicznych i niepo¿¹danych wysy³anych przez nadajnik (wynika to z istoty 
uzyskiwania sygna³u SSB)    
- mniejsze szumy w³asne odbiornika wynikaj¹ce z faktu dwukrotnego zawê¿enia pasma odbieranego (im wê¿sze 
pasmo, tym mniejsze szumy)
- brak interferencji pomiêdzy sygna³ami (brak fali noœnej), co umo¿liwia na ustawienie sygna³ów SSB w bliskim 
s¹siedztwie.
W nadajniku uk³ad formowania sygna³u SSB musi odpowiadaæ nastêpuj¹cym kryteriom:
- sygna³ wyjœciowy musi mieæ wyt³umion¹ falê noœn¹ oraz jedn¹ wstêgê boczn¹ (LSB lub USB)
- wymagana jest bardzo dobra stabilnoœæ czêstotliwoœci sygna³u wyjœciowego, która jest warunkiem poprawnego 
odbioru SSB (przy niezgodnoœci czêstotliwoœci nadawania i odbioru wystêpuj¹ znaczne zniekszta³cenia pogarszaj¹ce 
zrozumia³oœæ)  
- zawê¿enie pasma akustycznego do przedzia³u 300...3000Hz
- liniowa praca wzmacniacza SSB (ju¿ raz uformowany sygna³ SSB jedynie mo¿na mieszaæ w celu uzyskania 
potrzebnej czêstotliwoœci wyjœciowej a nastêpnie wzmacniaæ w uk³adach liniowych (klasa A lub AB), czyli takich, 
gdzie zmiana amplitudy sygna³u wyjœciowego jest proporcjonalna do zmiany amplitudy sygna³u wejœciowego.
Obecnie w sprzêcie profesjonalnym, a tak¿e amatorskim, stosuje siê przewa¿nie filtrow¹ metodê uzyskiwania 
sygna³u SSB. 
Uproszczony schemat blokowy filtrowej wzbudnicy SSB przedstawiono na rysunku 2. Do modulatora 
iloczynowego doprowadza siê sygna³ fali noœnej (czêstotliwoœæ kilka MHz) oraz sygna³ m.cz. ze wzmacniacza 
mikrofonowego 300...3000Hz. W modulatorze nastêpuje modulacja amplitudy oraz st³umienie fali noœnej ponad 
40dB (100 razy). Na wyjœciu modulatora uzyskuje siê sygna³ z dwiema wstêgami bocznymi oraz z wyt³umion¹ noœn¹ 
(DSB). Podanie takiego sygna³u na specjalny filtr o szerokoœci pasma przenoszenia oko³o 2,5kHz i ostrych zboczach 
pozwala na wyciêcie niepo¿¹danej wstêgi bocznej. Wybór pozostawionej wstêgi bocznej zale¿y od ustawienia 

charakterystyki filtru w stosunku do 
czêstotliwoœci fali noœnej. £atwo 
zauwa¿yæ, ¿e identyczny efekt uzyska 
siê zarówno z jednym fil trem o 
symetrycznych zboczach przy zmianie 
czêstotliwoœci generatora fali noœnej, 
jak i z jedn¹ czêstotliwoœci¹ noœn¹ i 
dwoma prze³¹czanymi filtrami (jeden 
na górn¹, a drugi na doln¹ wstêgê 
boczn¹). Najczêœciej stosowany jest 
p i e r w s z y  s p o s ó b  ( b a r d z i e j  
e k o n o m i c z n y ) .  W  p i e r w s z y m  
przypadku stosowane s¹ z regu³y filtry 
kwarcowe, np. 9MHz, a w drugim 
elektromechaniczne o czêstotliwoœci 
200 czy 500kHz. Ich szerokoœæ pasma 

Rys.2.

2

Rys.1.
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przenoszenia wynosi zwykle 2,2kHz (na poziomie -3dB) a t³umienie 
pozapasmowe przekracza 50dB. Miejsce ustawienia pilota na 
chrakterystyce zastosowanego filtru SSB pokazano na rysunku 3. 
W³aœciw¹ czêstotliwoœæ wyjœciow¹ uzyskuje siê poprzez zmieszanie 
uformowanego sygna³u SSB na wyjœciu mieszacza. O tym, czy bêdzie 
to czêstotliwoœæ sumacyjna czy ró¿nicowa, decyduj¹ wyjœciowe 
obwody rezonansowe. Warto zwróciæ uwagê, ¿e tylko przy mieszaniu 
sumacyjnym zostaje zachowana wstêga sygna³u wejœciowego SSB. 
Przy mieszaniu ró¿nicowym, kiedy od czêstotliwoœci generatora 
odejmuje siê czêstotliwoœæ SSB, wstêga ulega odwróceniu (z dolnej 
na górn¹ i odwrotnie). 
W odbiorniku SSB zachodz¹ odwrotne procesy ni¿ w nadajniku. G³ówn¹ ró¿nic¹ w stosunku do tradycyjnego 
odbiornika AM w odbiorniku SSB (jak i DSB) jest detektor iloczynowy z dodatkowym generatorem, tak zwanym 
BFO. Czêstotliwoœæ tego pomocniczego generatora musi byæ ustawiona na zboczu charakterystyki pasma poœredniej 
czêstotliwoœci. Chodzi tutaj o odtworzenie drugiej, brakuj¹cej wstêgi bocznej i dopiero potem poddaniu sygna³u 
demodulacji amplitudy. Wyjœciowy sygna³ ma³ej czêstotliwoœci, jako ró¿nica czêstotliwoœci poœredniej i 
czêstotliwoœci BFO lub odwrotnie, jest ju¿ normalnym czytelnym sygna³em, takim, jaki zosta³ doprowadzony do 
wzmacniacza mikrofonowego nadajnika SSB.      
Niektóre bloki podczas pracy emisj¹ SSB mog¹ byæ wykorzystywane dwukrotnie (zarówno podczas nadawania jak i 
odbioru). W takim zestawie nadawczo-odbiorczym zwanym transceiverem, wykorzystuje siê z regu³y dwukrotnie 
nastêpuj¹ce uk³ady:
- filtr kwarcowy (przy nadawaniu do wycinania zbêdnej wstêgi bocznej a przy odbiorze do zapewnienia 
odpowiedniej selektywnoœci odbiornika)
- generator fali noœnej (przy nadawaniu do formowania sygna³u DSB, zaœ przy odbiorze jako dodatkowy generator 
detektora iloczynowego tzw. BFO)
- generator VFO (podczas nadawania do uzyskania w³aœciwej czêstotliwoœci wyjœciowej, natomiast podczas odbioru 
do uzyskania odpowiedniej czêstotliwoœci poœredniej)

Rys.3.

Wszystkim, którym zale¿y na uruchomieniu siê w popularnym pasmie 80m emisj¹ jednowstêgow¹, z niewielk¹ moc¹, 
na w³asnorêcznie wykonanym, prostym urz¹dzeniu - z przyjemnoœci¹ polecamy uk³ad opisany poni¿ej. S¹dziæ nale¿y, 
¿e za konstruowanie tego urz¹dzenia wezm¹ siê zarówno m³odzi radioamatorzy jak i ci, którzy maj¹ ju¿ sprzêt 
wiêkszej mocy, a chcieliby mieæ urz¹dzenie niewielkich wymiarów, takie, aby mo¿na by³o popracowaæ np. podczas 
urlopu czy wakacji.
Jeszcze jedno, bodaj najwa¿niejsze (dla mniej wtajemniczonych): u¿ywanie takich urz¹dzeñ, pomimo ¿e 
charakteryzuj¹ siê one niewielk¹ moc¹, musi byæ poprzedzone uzyskaniem licencji krótkofalarskiej kategorii I. Z tego 
wzglêdu na pocz¹tku polecamy wykonaæ uk³ad ograniczony do czêœci odbiorczej, a dopiero po os³uchaniu siê na 
pasmie i zdobyciu licencji - uzupe³nienie elementów wchodz¹cych w sk³ad czêœci nadawczej. Niezbêdne informacje 
na temat zasad sk³adania egzaminów na uprawnienia operatorskie - ABC pocz¹tkuj¹cego krótkofalowca - zosta³y 
zamieszczone m.in. w miesiêczniku Œwiat Radio 3/98. Je¿eli jednak ktoœ bêdzie chcia³ wypróbowaæ stronê nadawcz¹ 
urz¹dzenia nie maj¹c jeszcze do tego uprawnieñ - mo¿e to uczyniæ pod okiem doœwiadczonego krótkofalowca w 
jakimœ klubie ³¹cznoœci, oczywiœcie wyposa¿onym w antenê na pasmo 80m.
Przystêpuj¹c do projektowania transceivera autor postawi³ sobie zadanie, aby wykonaæ bardzo proste urz¹dzenie 
nadawczo-odbiorcze niewielkich wymiarów z wykorzystaniem dostêpnych elementów, minimalizuj¹c liczbê 
nawijanych cewek oraz eliminuj¹c stosowania drogiego filtru kwarcowego SSB.
Chodzi³o autorowi o uzyskanie prostego transceivera SSB w zakresie czêstotliwoœci 3,5...3,8MHz o parametrach 
zbli¿onych do wspomnianego Bartka.
Schemat blokowy urz¹dzenia przedstawiono na rysunku 4. Podstawowa ró¿nica w stosunku do Bartka polega na 
zastosowaniu w poœredniej czêstotliwoœci filtru kwarcowego w uk³adzie drabinkowym, zestawionego z czterech 
rezonatorów o identycznych czêstotliwoœciach i zamiast dwóch nie produkowanych ju¿ uk³adów scalonych UL1242 
(TBA 120S) - nowoczesnych uk³adów scalonych NE612 firmy Philips. Dla przypomnienia podajemy, ¿e uk³ady te 
zawieraj¹ wewn¹trz struktury mieszacz i generator. Napiêcie zasilania NE612 mo¿e zawieraæ siê w granicach 4,5...9V, 
zaœ maksymalna czêstotliwoœæ pracy tych uk³adów przekracza 500MHz (minimalna czêstotliwoœæ pracy 
wewnêtrznego oscylatora wynosi oko³o 200MHz). Podstawow¹ cech¹ przedstawionego uk³adu blokowego jest 
wspólne wykorzystanie podczas odbioru oraz nadawania mieszaczy/modulatorów NE612, filtru SSB, generatora VFO 
oraz generatora BFO, a tak¿e antenowego filtru dolnoprzepustowego i prze³¹cznika w.cz. do zamiany sygna³ów VFO i 
BFO. 

Opis uk³adu
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Schemat elektryczny minitransceivera Antek przedstawiono na rysunku 5. Poni¿ej podamy w skróconej formie drogê 
sygna³u w czasie odbioru, a nastêpnie przy nadawaniu.

Rys.4.

Podczas odbioru odfiltrowany sygna³ z anteny za poœrednictwem trójsekcyjnego filtru dolnoprzepustowego L1...L3 
oraz dwuobwodowego filru pasmowoprzepustowego L4...L6 jest podawany na pierwsze wejœcie mieszacza US2-
NE612. Filtr dolnoprzepustowy, wykorzystywany zazwyczaj tylko podczas nadawania, zmniejsza tak¿e poziom 
sygna³ów wejœciowych odbiornika o czêstotliwoœciach powy¿ej 5MHz. Filtr pasmowoprzepustowy o zakresie pracy 
3,5 do 3,8MHz jest dopasowany od strony anteny za poœrednictwem uzwojenia wtórnego L4. Poniewa¿ impedancja 
wejœciowa uk³adów NE612 wynosi oko³o 1,5k, mo¿na by³o podaæ sygna³ wejœciowy bezpoœrednio z uzwojenia L6 
tego filtru. Na drugie wejœcie mieszacza jest kierowany sygna³ z przestrajanego generatora VFO o czêstotliwoœci w 
zakresie 9,5-9,8MHz. Sygna³ wyjœciowy z uk³adu scalonego, bêd¹cy ró¿nic¹ obydwu sk³adowych, poprzez filtr SSB o 
czêstotliwoœci œrodkowej oko³o 6MHz, jest podany na kolejny uk³ad NE612, pracuj¹cy podczas odbioru jako 
wzmacniacz p.cz. i detektor SSB. Zastosowano filtr kwarcowy w uk³adzie drabinkowym zestawiony z rezonatorów o 
czêstotliwoœci 6MHz. Pasmo przenoszenia takiego filtru (przy zastosowaniu czterech typowych rezonatorów 6MHz 
bez dobierania) i kondensatorów po 33pF wynosi oko³o 2kHz (przy -3dB). Na drugie wejœcie detektora US3 jest 
podawany sygna³ z generatora BFO o czêstotliwoœci 5,9998MHz. Sygna³ wyjœciowy, bêd¹cy ró¿nic¹ doprowadzonych 
czêstotliwoœci sk³adowych, jest podawany na przedwzmacniacz ma³ej czêstotliwoœci US4 - 741 i dalej, poprzez 
potencjometr si³y g³osu R29, do wzmacniacza koñcowego LM386, a nastêpnie do g³oœnika lub s³uchawek. 
Kszta³towanie charakterystyki sygna³u m.cz. w zakresie 0,3-3kHz zapewniaj¹ elementy RC na wejœciu uk³adu 
wzmacniacza operacyjnego (R23 C54 C55 R24) oraz w pêtli sprzê¿enia zwrotnego (R27 C58). Kondensator C60 
do³¹czony do uk³adu LM386 ustala maksymalne wzmocnienie m.cz. i powinien byæ dobrany indywidualnie podczas 
uruchamiania urz¹dzenia w taki sposób, aby nie nastêpowa³o sprzê¿enie m.cz. podczas ustawienia pokrêt³a regulacji 
si³y g³osu w skrajne prawe po³o¿enie.
Wa¿nymi elementami minitransceivera, obok wspomnianego wczeœniej filtru jednowstêgowego, s¹ generatory VFO i 
BFO, bowiem one decyduj¹ nie tylko o zakresie czêstotliwoœci pracy uk³adu, ale tak¿e o jakoœci sygna³u SSB 
(odbieranego i nadawanego).
Do zasilania uk³adów scalonych US2 i US3 wykorzystano napiêcie 5V pochodz¹ce ze stabilizarora US6, zaœ do 
zasilania generatorów - napiêcie 9V otrzymane z uk¹³du scalonego US7. Dodatkowy stabilizator napiêcia 5V (opcja 
US8) jest zaplanowany jako zasilacz programowanej skali cyfrowej umo¿liwiaj¹cej wyœwietlenie wartoœci 
czêstotliwoœci pracy minitransceivera. Generator VFO jest jednym z uk³adów trudniejszych w realizacji z powodu 
koniecznoœci zapewnienia du¿ej stabilnoœci czêstotliwoœci, która - jak wiemy - jest jednym z podstawowych 

Odbiór



AVT2310/1  Transceiver SSB/80m “ANTEK” 5

Rys. 5  Schemat elektryczny
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warunków poprawnej pracy emisj¹ SSB: odstrojenie sygna³u o kilkaset Hz spowoduje zauwa¿aln¹ nieczytelnoœæ 
sygna³u. Czêstotliwoœæ pracy generatora VFO zale¿y od zakresu pracy transceivera. Dla planowanego zakresu pasma 
80m (3,5-3,8MHz) powinna to byæ wartoœæ mieszcz¹ca siê w zakresie 9,5-9,8MHz. W naszym minitransceiverze 
zastosowano bardzo uproszczony uk³ad VFO wykonany na dwóch tranzystorach T1, T2 (2xBC547). Tranzystor T1 
pracuje w uk³adzie generatora Seilera, zaœ T2 to typowy wtórnik emiterowy spe³niaj¹cy rolê separatora. Jako 
indukcyjnoœæ generatora wykorzystano pierwotne uzwojenie filtru 7x7 o numerze 204, które ma indukcyjnoœæ oko³o 
1uH. VFO pokrywa wymagany zakres 9,5-9,8Hz jeszcze z niewielkim zapasem. Generator BFO, jak ju¿ 
podawaliœmy, jest tak¿e podwójnie wykorzystywany, a konkretnie: do odbioru jako dodatkowy uk³ad do demodulacji 
sygna³u SSB i jako generator fali noœnej podczas nadawania. W tym przypadku wystarczy³ uk³ad z jednym 
tranzystorem T3 - BC547, w którym w pêtlê dodatniego sprzê¿enia zwrotnego w³¹czono pi¹ty rezonator kwarcowy X5 
o identycznej czêstotliwoœci, jak w filtrze drabinkowym. Poprzez w³¹czenie w szereg z rezonatorem cewki L8 (w 
rozwi¹zaniu modelowym jest ni¹ d³awik o indukcyjnoœci 10uH) uzyskano obni¿enie czêstotliwoœci rezonatora o 
200Hz, czyli w konsekwencji uzyskano czêstotliwoœæ BFO o wartoœci 5,9998MHz. Chodzi³o tutaj o przesuniêcie 
czêstotliwoœci noœnej na lewe dolne zbocze charakterystyki filtru kwarcowego w celu uzyskania górnej wstêgi bocznej 
(USB). Chc¹c przesun¹æ czêstotliwoœæ BFO na górne zbocze charakterystyki filtru, w celu uzyskania dolnej wstêgi 
bocznej, nale¿y w miejsce d³awika wstawiæ trymer o pojemnoœci oko³o 20pF.
Po omówieniu uk³adów generatorów - wypada wspomnieæ o prze³¹czniku w.cz., czyli takim elemencie, który s³u¿y do 
zamiany doprowadzeñ sygna³ów generatorów. Chodzi o to, aby podczas odbioru do uk³adu US1 dochodzi³ sygna³ 
VFO, zaœ do US2 sygna³ BFO, a podczas nadawania - by³o odwrotnie (do US1 dochodzi³ BFO a do US2-VFO).
W rozwi¹zaniu modelowym pos³u¿ono siê prze³¹cznikiem mechanicznym w postaci miniaturowego przekaŸnika. Do 
styków prze³¹czaj¹cych przekaŸnika s¹ doprowadzone sygna³y z generatorów poprzez dzielniki rezystorowe 
zapewniaj¹ce poziomy napiêæ w.cz. w granicach 300mV, jako wejœciowe wartoœci optymalne uk³adów NE612.

PrzekaŸniki PZ1 i PZ2 prze³¹czaj¹ urz¹dzenie z odbioru na nadawanie z chwil¹ naciœniêcia przycisku PTT przy 
mikrofonie (podanie napiêcia 12V na cewki przekaŸników). PZ1/A s³u¿y do prze³¹czania anteny z filtru 
dwuobwodowego na stopieñ koñcowy w.cz., zaœ PZ1/B - do podawania napiêcia na uk³ady odbiornika i nadajnika. 
Obydwie sekcje PZ2 s¹ wykorzystane do prze³¹czania sygna³ów VFO i BFO (zamieniaj¹ je miejscami, doprowadzaj¹c 
do nó¿ek 6 uk³adów NE612). 
Podczas nadawania sygna³ ze wzmacniacza mikrofonowego US1 jest podawany poprzez dwójnik C7 R7 na pierwsze 
wejœcie modulatora US1, zaœ sygna³ generatora fali noœnej BFO - na drugie wejœcie tego uk³adu. Wzmacniacz 
mikrofonowy jest zrealizowany na uk³adzie operacyjnym 741 w identyczny sposób, jak przedwzmacniacz odbiornika. 
Równie¿ i w tym przypadku dwójnik R4 C9 s³u¿y do obni¿enia wzmocnienia sygna³u o czêstotliwoœci powy¿ej 3kHz. 
Poziom sygna³u m.cz. jest regulowany za poœrednictwem potencjometru monta¿owego R1. W momencie pojawienia 
siê sygna³u akustycznego na wyjœciu modulatora (nó¿ka 5) pojawia siê fala noœna. Do równowa¿enia modulatora 
przewidziano potencjometr monta¿owy R10 w³¹czony w szereg z rezystorami ograniczaj¹cymi R8 R11. Rezystor R9 
s³u¿y do zachwiania równowagi modulatora z chwil¹ zwarcia jego wolnej koñcówki do masy. W konsekwencji 
wywo³uje to pojawienie siê fali noœnej na wyjœciu modulatora. Fakt ten jest wykorzystywany podczas strojenia 
nadajnika oraz do pracy telegrafi¹ (CW).
Kierunek przebiegu sygna³u w.cz. nadajnika jest taki sam, jak przy odbiorze. Sygna³ DSB z wyjœcia modulatora jest 
podany na filtr kwarcowy, na wyjœciu którego pojawia siê górna wstêga boczna (przy za³o¿onym mieszaniu 
ró¿nicowym). Oczywiœcie na wyjœciu US3 wystêpuje suma i ró¿nica czêstotliwoœci sk³adowych doprowadzonych do 
jego wejœæ, jak w ka¿dym mieszaczu. Po wzmocnieniu sygna³u w uk³adzie z tranzystorem T4 znajduj¹cy siê w 
obwodzie kolektora filtr dwuobwodowy L11...L9 zestrojony na wymagane pasmo 3,5-3,8MHz (identyczny jak w 
odbiorniku) ustala w³aœciwy zakres pracy i wstêgê.
Obok filtracji sygna³ów niepo¿¹danych jednym z najwa¿niejszych parametrów wzmacniacza nadajnika SSB jest jego 
liniowoœæ. Niewielki poziom wyjœciowego sygna³u SSB (kilkaset mV na L9) zmusi³ do stosowania dwustopniowego 
uk³adu wzmacniacza. Tranzystor T5 pe³ni funkcjê drivera i przy zastosowaniu tranzystora BC211 zapewnia oko³o 
200mW mocy. Rezystory R38 i R36 wprowadzaj¹ niewielkie ujemne sprzê¿enie zwrotne wp³ywaj¹ce pozytywnie na 
liniowoœæ uk³adu. Dopasowanie drivera do wzmacniacza mocy zrealizowano za poœrednictwem transformatora 
bifilarnego TR2.
W stopniu koñcowym mocy u¿yto tranzystora MOSFET typu IRF520, zapewniaj¹c moc wyjœciow¹ nadajnika oko³o 
2W praktycznie bez zniekszta³ceñ. Oczywiœcie poprawn¹ pracê uk³adu osi¹gniêto poprzez ustawienie w³aœciwego 
punktu pracy stopnia za poœrednictwem potencjometru monta¿owego R33. Dopasowanie obwodu drenu tranzystora 
do dolnoprzepustowego filtru antenowego zapewniono poprzez bifilrany transformator TR1, który ma co prawda tak¹ 
sam¹ konstrukcjê jak TR2, jednak jest w³¹czony w przeciwnym kierunku, to znaczy wp³ywa na podwy¿szenie 
impedancji wyjœciowej. 

Nadawanie
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Bardzo wa¿nym elementem konstrukcji jest obudowa, która pe³ni kilka funkcji, a m.in., oprócz ekranu od pól w.cz. 
(eliminuje mo¿liwoœæ zak³óceñ odbioru oraz nadawania), usztywnia ca³¹ konstrukcjê zmniejszaj¹c niestabilnoœæ VFO 
oraz umo¿liwia przykrêcenie do tylnej œcianki - za poœrednictwem podk³adki mikowej - tranzystora T6. W pierwszym 
urz¹dzeniu modelowym zosta³a wykorzystana fabryczna obudowa metalowa o oznaczeniu T31 (dostêpna m.in. w sieci 
handlowej AVT), charakteryzuj¹ca siê wymiarami zewnêtrznymi 140x140x40mm. Wymaga³a ona nieco przeróbek 
polegaj¹cych m.in. na obciêciu wewnêtrznych zagiêæ monta¿owych, wywierceniu w przedniej p³ytce otworu na oœ 
kondensatora zmiennego o œrednicy oko³o 15mm oraz drugiego otworu o œrednicy 6mm na oœ potencjometru si³y g³osu. 
Na istniej¹c¹ oœ kondensatora zmiennego o œrednicy 4mm wklejono tulejkê zwiêkszaj¹c¹ œrednicê osi do typowych 
wymiarów 6mm (oczywiœcie nie jest to konieczne przy zastosowaniu odpowiedniego pokrêt³a).
Tylna p³ytka obudowy zosta³a wymieniona na aluminiow¹ (przez wygiêcie kawa³ka blachy o gruboœci 2mm), która 
³atwiej odprowadza ciep³o z tranzystora koñcowego ni¿ pierwotna blacha z niepotrzebnym otworem i w dodatku 
malowana farb¹. Sposób wykonania niezbêdnych otworów do zamocowania tranzystora T6 oraz pod gniazda: 
antenowe, mikrofonowe, zasilania i g³oœnikowe przedstawiono na rysunku 6.
Dla tych, którym nie obce s¹ konstrukcje mechaniczne z blachy, autor poleca w³asnorêczne wykonanie obudowy, która 
bêdzie bardziej funkcjonalna od fabrycznej T31 (pokazano tak¿e na rysunku 6). Bêdzie ona przede wszystkim 
zapewnia³a bezpoœredni dostêp do punktów lutowniczych p³ytki drukowanej oraz przez to, ¿e jest nieco g³êbsza od 
T31, umo¿liwi ³atwe zamontowanie opcjonalnej skali cyfrowej AVT2318, któr¹ przewidujemy opisaæ niebawem. 
Proponowana obudowa bêdzie sk³ada³a siê z dwóch pokryw (górnej i identycznej dolnej) wygiêtych z dwóch 
kawa³ków blachy aluminiowej o gruboœci co najmniej 1mm w kszta³t "U" oraz ramki mocuj¹cej opasuj¹cej p³ytkê 
drukowan¹ wygiêtej z paska blachy ocynkowanej (ze wzglêdu na mo¿liwoœæ ³atwego lutowania) równie¿ o gruboœæ 
1mm. P³ytka przednia mo¿e byæ wykonana niekoniecznie z blachy, równie dobrze mo¿e byæ z paska laminatu 
oklejonego np. foli¹ czy przykrytego p³ytk¹ pleksiglasu.
Jak ju¿ wspomniano, wiêkszoœæ elementów indukcyjnych mo¿na wykorzystaæ gotowych. Cewki L1....L3 to typowe 
d³awiki o indukcyjnoœci 2,2uH (mo¿na nawin¹æ w³asnorêcznie po 14 zwojów DNE 0,3 na rdzeniu ferrytowym o 
œrednicy 2mm). Oczywiœcie po nawiniêciu 
nale¿y skontrolowaæ i ewentualnie 
skorygowaæ indukcyjnoœæ, bo zale¿y ona 
zarówno od liczby zwojów jak i  
p r z e n i k a l n o œ c i  m a g n e t y c z n e j  
zastosowanego rdzenia ferrytowego (liczby 
AL). Zamiast d³awików D³1...D³4 (gotowe 
przypominaj¹ce wygl¹dem rezystory) 
mo¿na nawin¹æ po oko³o 30 zwojów DNE 
0,1 na rdzeniach ferrytowych o œrednicach 
2mm.  Bifilarne transformatory w.cz. TR1 i 
TR2 w rozwi¹zaniu modelowym zawiera³y 
po 10 zwojów drutu DNE 0,3 nawiniêtych 
równoczeœnie dwoma przewodami w 
izolacji igelitowej tak zwan¹ "krosówk¹" na 
rdzeniach toroidalnych o œrednicach 
zewnêtrznych 10mm z materia³u U32. 
Uzwojenia w ka¿dym transformatorze s¹ 
po³¹czone w szereg przy zachowaniu 
jednakowego kierunku nawiniêcia 
(pierwszego uzwojenia ³¹czymy z 
pocz¹tkiem drugiego uzwojenia). Zamiast 
cewek filtrów 7x7 o numerach 127 mo¿na 
dobraæ inne typy filtrów o indukcyjnoœci w 
granicach 10uH i skorygowaæ pojemnoœci 
kondensatorów, b¹dŸ przewin¹æ inne filtry 
7x7 nawijaj¹c uzwojenia cewek L5, L6, 
L11, L10 po 34 zwoje DNE 0,1, zaœ L4 i L9 
po 4 zwoje takiego samego przewodu. 
Podobnie mo¿na post¹piæ z cewk¹ L7 o 
symbolu 204 (indukcyjnoœæ oko³o 1,4uH) 
lub nawin¹æ na innym korpusie filtru 7x7 
oko³o 10 zwojów DNE 0,2. Indukcyjnoœæ 

Monta¿ i uruchomienie

Rys.6.



cewki L8 powinna byæ taka, aby powodowa³a obni¿enie czêstotliwoœci rezonatora kwarcowego BFO o oko³o 200Hz. 
W rozwi¹zaniu modelowym by³ zastosowany typowy d³awik o indukcyjnoœci 10uH. 
Ca³y uk³ad minitransceivera zmontowano na p³ytce drukowanej o wymiarach 135x135mm. Rozmieszczenie 
elementów na p³ytce pokazano na rysunku 8.
Montuj¹c uk³ad nie nale¿y przeoczyæ 11 zworek oraz poprowadzenia dodatkowym przewodem ekranowanym 
sygna³ów do gniazdek: g³oœnikowego oraz mikrofonowego.
Samo uruchomienie uk³adu nie odbiega od sposobu uruchomienia innych transceiverów SSB. Choæ urz¹dzenie 
zosta³o tak zaprojektowane, aby po wstawieniu wszystkich elementów w zasadzie nie trzeba by³o dokonywaæ 
skomplikowanych czynnoœci strojeniowych, to jednak przedstawione w dalszej czêœci opisu czynnoœci s¹ niezbêdne 
do prawid³owej pracy uk³adu.
Spoœród czynnoœci wstêpnych przed w³aœciwym uruchomieniem urz¹dzenia nale¿y wspomnieæ o zaopatrzeniu siê w 
zasilacz stabilizowany 12V max 13,8V (najlepiej z ogranicznikiem pr¹dowym rzêdu 1A) zakoñczony odpowiednim 
wtykiem (nie pomyliæ biegunów zasilania), g³oœnik np. GD6/0,5W lub dowolne s³uchawki zakoñczone wtykiem, a 
tak¿e mikrofon dynamiczny z przyciskiem PTT, zakoñczonym tak¿e w³aœciwym wtykiem.
Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e do wspó³pracy z opisanym urz¹dzeniem autor wykorzysta³ równie¿ w³asnorêcznie 
wykonany mikrofon. Choæ mo¿na tutaj spróbowaæ zastosowaæ dostêpny fabryczny mikrofon dynamiczny z 
przyciskiem (wy³¹cznikiem) lub elektretowy (po do³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego poprzez rezystor rzêdu 10kW) to 
s¹dziæ nale¿y, ¿e bêd¹ czytelnicy, którzy nie maj¹ dostêpu do mikrofonu i bêd¹ chcieli sami go wykonaæ.
Schemat po³¹czeñ mikrofonu przedstawiono na rysunku 7. Z dobrym rezultatem mo¿na tutaj wykorzystaæ dostêpne 
wk³adki telefoniczne z serii W... W rozwi¹zaniu modelowym autor zastosowa³ now¹ dynamiczn¹ wk³adkê 
telefoniczn¹ typu WSN 88 produkcji TONSIL z Wrzeœni oraz przypadkowy przycisk przykrêcany nakrêtk¹. Jako 
obudowê mikrofonu wykorzystano pude³ko plastikowe oznaczone symbolem producenta Z22 o wymiarach 
zewnêtrznych 67x47x24mm. 
Wracaj¹c jednak do konkretnych czynnoœci uruchomieniowych, w pierwszej kolejnoœci nale¿y sprawdziæ wartoœci 
napiêæ zasilaj¹cych, poziomy sygna³ów i wartoœci czêstotliwoœci generatorów. Do tego celu m.in. zastosowano 
kondensatory C18 oraz C67 z opisanymi punktami VFO i BFO. Do punktów tych mo¿na pod³¹czyæ oscyloskop (do 
obserwacji, czy kszta³t wyjœciowy sygna³u jest jak najbardziej zbli¿ony do sinusoidy) oraz cyfrowy miernik 
czêstotliwoœci. Poziomy sygna³ów doprowadzonych do nó¿ek 6 uk³adów scalonych US2 i US3 powinny byæ zbli¿one 
do zalecanych wartoœci aplikacyjnych 300mV (ew. regulacja poprzez korekcjê dzielników rezystorowych R17/R18 i 
R19/R20). Uk³ad BFO powinien pracowaæ od razu poprawnie zapewniaj¹c czêstotliwoœæ BFO o wartoœci zbli¿onej do 
5,9998MHz. Trochê czasu wymaga ustawienie czêstotliwoœci VFO. Przy wykrêconym rotorze kondensatora 
zmiennego C10 ustawiamy rdzeñ w cewce L7 w taki sposób, aby miernik czêstotliwoœci wskaza³ czêstotliwoœæ 
zbli¿on¹ do 9,8MHz. Nastêpnie, przy wkrêconym rotorze, czêstotliwoœæ powinna obni¿yæ siê i osi¹gn¹æ w skrajnym 
po³o¿eniu 9,5MHz. Korekcjê tê przeprowadza siê poprzez dobranie wartoœci C13 oraz przez rozginanie b¹dŸ 
doginanie p³ytek rotora kondensatora zmiennego. Warto pamiêtaæ, szczególnie przy uruchamianiu uk³adu na inny 
podzakres KF, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia zakresu przestrajania VFO tak¿e poprzez równoleg³e do³¹czenie 
wolnej sekcji kondensatora 14pF (za poœrednictwem dolutowania od strony miedzi kawa³ka srebrzanki). Poprzez 
kilkukrotn¹ korekcjê L7 oraz kondensatorów z pewnoœci¹ nast¹pi taki moment, kiedy w dwóch skrajnych po³o¿eniach 
ga³ki strojenia osi¹gniemy krañcowe wartoœci czêstotliwoœci 9,5 oraz 9,8MHz, co koñczy wstêpn¹ pracê z VFO 
(wstêpn¹ bo pozostanie jeszcze ewentualne dobieranie kondensatorów pod wzglêdem wspó³czynników 

temperaturowych w przypadku zauwa¿enia zbyt du¿ego p³yniêcia 
czêstotliwoœci. Po do³¹czeniu do wejœcia antenowego generatora na zakres 
3,5MHz (lub ju¿ konkretnej anteny) pozostanie dostrojenie obwodów 
wejœciowych (ustawienie rdzeni w cewkach L5 i L6) na najsilniejszy sygna³ 
w g³oœniku. Przed za³¹czeniem nadajnika wskazane by³oby podanie napiêcia 
12V tylko na stopnie nadajnika celem skorygowania punktów pracy 
tranzystorów.
Pr¹dy spoczynkowe mo¿na zmierzyæ za pomoc¹ woltomierza do³¹czanego 
do rezystorów i zastosowaæ prawo Ohma. W rozwi¹zaniu modelowym 
osi¹gniêto nastêpuj¹ce napiêcia: R41 - 0.9V, R36 - 1,4V, R31 - 0,15V. 
Oczywiœcie nie s¹ to wartoœci, które za wszelk¹ cenê nale¿y staraæ siê 
uzyskaæ, bo przy innych tranzystorach i w innym uk³adzie mo¿e byæ inaczej. 
Nale¿y kierowaæ siê raczej zdrowym rozs¹dkiem i w³asnym 
doœwiadczeniem. Po uruchomieniu nadajnika przyciskiem PTT i 
skontrolowaniu prze³¹czania sygna³ów VFO i BFO oraz ewentualnym 
skorygowaniu punktów pracy, nale¿y zestroiæ filtr dwuobwodowy. W tym 
celu ustawiamy suwak potencjometru R10 w skrajne po³o¿enie i tak 
regulujemy rdzenie w cewkach L10 i L11, aby uzyskaæ na sztucznym 
obci¹¿eniu 50 Ohm maksymalny sygna³ wejœciowy. Je¿eli bêdziemy 
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wykorzystywali do tego oscyloskop, to od razu skontrolujemy, czy sygna³ jest jak najbardziej zbli¿ony do sinusoidy. 
Do³¹czony miernik czêstotliwoœci powinien wskazaæ wartoœæ z przedzia³u 3,5 do 3,8MHz. Strojenie najlepiej jest 
przeprowadziæ w okolicy œrodka zakresu, np. na 3,7MHz. Mo¿na przy okazji skorygowaæ zestrojenie VFO (rdzeniem 
L7) i nanieœæ obok pokrêt³a strojenia co najmniej dwa znaczniki czêstotliwoœci. Jako sztuczne obci¹¿enie mo¿na 
wykorzystaæ rezystor 51 Ohm/2W (lub kilka równolegle po³¹czonych, np. 2 sztuki po 100 Ohm/1W).
Nastêpnie równowa¿ymy modulator poprzez sprowadzenie suwaka potencjometru w takie po³o¿enie (okolice œrodka 
zakresu), aby na wyjœciu uzyskaæ jak najmniejszy poziom sygna³u (idea³em by³oby zero). W przypadku zwarcia punktu 
CW do masy znów powinna pojawiæ siê fala noœna. Urz¹dzenie modelowe nie by³o przystosowane do pracy 
telegraficznej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyprowadziæ punkt CW poprzez dodatkowe gniazdko, które bêdzie 
s³u¿y³o do bezpoœredniego pod³¹czenia klucza telegraficznego lub - lepiej - poprzez specjalny uk³ad BK, który bêdzie 
jednoczeœnie zwiera³ punkt PTT i wejœcie mikrofonowe do masy.
Je¿eli opisane powy¿ej czynnoœci wypad³y pomyœlnie, pozostaje jeszcze dobraæ poziom sygna³u z mikrofonu za 
poœrednictwem potencjometru R1 tak, aby uzyskaæ maksymalny poziom SSB bez zniekszta³ceñ wynikaj¹cych z 
przesterowania modulatora. Jakoœæ sygna³u mo¿na ³atwo skontrolowaæ poprzez odbiornik z krótk¹ anten¹ (np. 
kilkadziesi¹t cm przewodu) ustawiony w pobli¿u wyjœcia antenowego minitransceivera.
Po upewnieniu siê, ¿e na wyjœciu otrzymaliœmy prawid³owy sygna³ SSB, czyli czytelny z naksymalnie wyt³umion¹ 
noœn¹ i górn¹ wstêg¹ boczn¹, dopiero teraz mo¿emy do³¹czyæ antenê i jeszcze raz skontrolowaæ, czy jakoœæ sygna³u nie 
uleg³a pogorszeniu i czy przypadkiem nie nast¹pi³o wzbudzenie wzmacniacza nadajnika.
Wypada sprawdziæ temperaturê tranzystorów i je¿eli bêdzie zbyt wysoka, prowadz¹ca nieuchronnie do zniszczenia 
podczas d³u¿szej pracy, to jest to kolejnym sygna³em, ¿e nale¿y sprawdziæ ustawienie pr¹du spoczynkowego, a 
nastêpnie zapewniæ lepsze ch³odzenie poprzez dodatkowy radiator, np. z blachy. W uk³adzie modelowym poziom 
sygna³u wyjœciowego nadajnika dochodzi³ do wartoœci 15V przy temperaturze obudów tranzystorów T4...T6 
umo¿liwiaj¹cych jeszcze dotkniêcie palcem. 
Opisany minitransceiver Antek by³ poddany próbom w ³¹cznoœci przez kilku licencjonowanych krótkofalowców. 

Testowane urz¹dzenie wspó³pracowa³o z anten¹ dipol 2x19,5m oraz antenami wielopasmowymi W3DZZ i G5RV, a 
tak¿e z odcinkiem drutu o d³ugoœci 10m rozwieszonego w mieszkaniu (tylko podczas odbioru). Do zasilania u¿ywano 
zarówno akumulatora samochodowego 12V jak i zasiacza stabilizowanego 13,8V. Zaliczono na nim kilkadziesi¹t 
³¹cznoœci ze wszystkimi okrêgami SP z raportami od 54 do 59. Odbiornik spisywa³ siê ca³kiem znoœnie, bior¹c pod 
uwagê jeszcze niezbyt dobre warunki propagacyjne, zaœ jakoœæ nadawanego sygna³u by³a nienaganna, oczywiœcie 
uwzglêdniaj¹c moc QRP. Do wyjœcia urz¹dzenia podczas prób w zawodach by³ pod³¹czany dodatkowy wzmacniacz 
liniowy, celem uzyskania wiêkszej mocy wyjœciowej zgodnie z posiadan¹ licencj¹.
Zasadnicz¹ wad¹ urz¹dzenia zmontowanego z podzespo³ów dostarczanych w zestawie by³a niewystarczaj¹ca stabilnoœæ 
czêstotliwoœci VFO, która da³a siê zauwa¿yæ szczególnie podczas d³u¿szych pogawêdek na pasmie 80m (podczas 
krótkich rozmów oraz zawodów nie by³o to przeszkod¹). Oczywiœcie kilkugodzinna "zabawa" z VFO polegaj¹ca na 
wymianie kondensatorów na inne, o ró¿nych wspó³czynnikach temperaturowych (wzajemnie siê kompensuj¹cych), 
jakie znalaz³y siê w szufladzie autora, doprowadzi³a do stabilnoœci rzêdu 200Hz. Oto podstawowe parametry 
modelowego minitransceivera ANTEK:

- czêstotliwoœæ pracy: 3,5 - 3,8MHz
- emisja: SSB-LSB (CW)
- czu³oœæ odbiornika: 0,5uV (przy 10dB S+N:N)
- moc wyjœciowa nadajnika: 2W
- t³umienie niepo¿¹danej wstêgi bocznej: >40dB
- t³umienie fali noœnej: >40dB 
- napiêcie zasilania: 12V (13,8V)
- wymiary obudowy: 140x140x40mm

Wyniki testów
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Rys. 8 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Rys. 9 Strojenie nadajnika i odbiornika
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R30, R35, R42: ...................................................10W
Kondensatory: R31: .................................................................zwora
C1, C4:.............................................................750pF R34:..................................................................620W
C2, C3:..............................................................1,5nF R36:...................................................................4,7W
C5, C6, C56, C57, C61, C64: .............................10mF R37:....................................................................51W
C7, C8, C11, C19, C25, C31, C33, C34, C35, C38, R38:.................................................................2,4kW
C40...C45, C46, C47, C51, C52, C55, C59, C63, C65, 

R39:..................................................................430W
C66:.................................................................100nF

R43:.................................................................6,2kW
C23:..........................................................1mF  MKT

R45:..................................................................47kWC9:...................................................................330pF
Potencjometr ..............................10kW /10-obrotowyC12, C14:.........................................................150pF
Pó³przewodniki: C24, C32, C36, C37:....................................... 220pF
US1, US4:............................................................741C18, C53, C67: ....................................................1nF
US2, US3:........................................NE(SA)612/602 C20, C22, C48, C49:........................................100pF
US5:...............................................................LM386C21, C50:.......................................................... 22pF
US6: ................................................................78L05C26, C27, C28, C29, C30:..................................33pF 
US7, US9: .......................................................78L09C39:........................................  470mF...1000mF/25V
US8*:.................................................................7805C54: .................................................................  68nF
T1, T2, T3 :.............................................BC547(548)C58:.................................................................560pF
T4:...............................................................  2N2369

C60*:..............................................10nF...10mF/16V
T5: ..............................................2N2219A  (BC211)

C62: ........................................................100mF/16V T6: .................................................................IRF520
C17, C67: ..................................... 47pF SMD (1206) Dioda pojemnoœciowa ....................................BB112
C15, C16:....................................150pF SMD (1206) Pozosta³e:
C12, C14:.................150pF(100+47pF) SMD (1206) A: .......................................UC1 (gniazdo antenowe)
C68: ............................................100nF SMD (1206) D1:..............................................5V1 (dioda Zenera)
Rezystory:

D³1, D³2, D³4:...........................47...470mH (d³awiki)
R1, R10, R33:.............................................4,7kW PR G³:..............................................gniazdo g³oœnikowe
R2, R5, R25, R26, R44:.....................................10kW L1, L2, L3:.......................................................2,2mH
R3: .................................................................  4,7kW L4/L5, L6, L9/L10, L11: ..................127 (cewki 7x7)
R4:..................................................................390kW L7:...................................................204 (cewka 7x7)
R6, R28, R32, R40, R41:...................................100W L8: .....................................................10mH (d³awik)
R8, R11:............................................................51kW TR1,TR2 .....................................................wg opisu
R9, R12, R13, R15, R16, R21, R22:.................. 22kW M:................................................gniazdo mikrofonu

PZ1, PZ2: AZ822  lub M4-12H (przekaŸniki na 12V)R7, R14, R20, R23, R24, R44, D³3:.....................1kW
X1... X5: .............6,000MHz (rezonatory kwarcowe)R17, R18:..........................................................470W
Z: ..................................................gniazdo zasilaj¹ceR19:..................................................................220W
Podstawka DIL8................................................5 szt. R27:................................................................240kW
Pokrêt³o: .........................1 szt. na oœ o œrednicy 6mm 

R29:........................47kW/B potencjometr  obrotowy

Wykaz elementów

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 9...11/98

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



AVT2310/1  Transceiver SSB/80m “ANTEK”12

Elektroniczna skala cyfrowa to nic innego jak miernik czêstotliwoœci 
odpowiednio przystosowany do wyœwietlania na ekranie aktualnej wartoœci 
czêstotliwoœci pracy transceivera. Ca³¹ skalê zaprojektowano na p³ytce 
drukowanej o wymiarach odpowiadaj¹cych szerokoœci minitransceivera 
ANTEK. Dziêki niewielkim wymiarom uk³ad ten mo¿e byæ z 
powodzeniem zaadaptowany w zasadzie do ka¿dego innego 
transceivera KF.         

•  napiêcie zasilania: 5VDC
•  maksymalna czêstotliwoœæ pracy: 20MHz
•  dok³adnoœæ odczytu: 1kHz
•  czu³oœæ:  200mV
•  pobór pr¹du: 40mA

Prosty minitransceiver wykorzystuj¹cy w torze nadajnika i odbiornika 
uk³ad scalony MC3362. Zakres pracy obejmuje popularne pasmo 
80m. Uk³ad elektroniczny i obs³uga urz¹dzenia zosta³y 
ograniczone do niezbêdnego minimum. W celu uruchomienia 
wystarczy do³¹czyæ akumulator lub bateriê 12 V, antenê typu dipol 
na pasmo 80 m oraz s³uchawki z mikrofonem elektretowym. 

•  pasmo pracy:  80 m 
•  czu³oœæ: ok. 1 uV 
•  moc wyjœciowa: ok. 0,5 W 
•  wbudowany wzmacniacz mocy m.cz. i wzmacniacz mikrofonu 
•  p³ynna regulacja g³oœnoœci 
•  p³ynne strojenie 
•  zasilanie:  12 Vdc 

Nowa, udoskonalona wersja popularnego kitu AVT2310.Urz¹dzenie przeznaczone jest 
dla wszystkich, którzy zdecydowani s¹ na uzyskanie prostego ale posiadaj¹cego 
przyzwoite parametry transceivera przystosowanego do ³¹cznoœci z amatorskimi 
stacjami CW i SSB w paœmie 80 m. Wiêksz¹ stabilnoœæ pracy osi¹gniêto dziêki 
zast¹pieniu obwodu LC w generatorze przestrajanym VFO rezonatorem 
piezoceramicznym. Odbiornik, choæ ma ograniczony zakres pracy (wê¿sze pasmo), 
umo¿liwia nas³uch bez koniecznoœci podstrajania VXO. Zastosowanie sprawdzonych 
elementów gwarantuje bezproblemowe, samodzielne uruchomienie transceivera - 
nawet przez mniej wprawnych elektroników. 

•  kit bazuje na p³ytce i czêœci elementów Antka 
•  minimalna iloœæ cewek 
•  filtr drabinkowy wspó³pracuj¹cy z rezonatorem ceramicznym 
•  zastosowanie SA602 zamiast trudnodostêpnych NE602 (Ne612) 
•  zasilanie: 12 V 

AVT 2318  Skala cyfrowa do transceivera Antek

Polecamy równie¿:

AVT 2310/2  Nowa ods³ona transceivera ANTEK

AVT 2810  Minitransceiver ZUCH 


