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Genåbning af klubben.

Vi har fra Frederikssund kommune modtaget vejledninger for genåbning af klubben, efter Corona.
Det der har betydning for os kan sammenfattes til følgende:

21/4,
Vi kan mødes udendørs, max. 50 personer. Lagerchefen holder ”Åbent Skur”, Kl.19:00
Vi kan holde møder i klublokalerne, max. 10 personer.

5/5, Ops! Er aflyst…
Vi kan genoptage de almindelige klubaftener, mandage og onsdage, da vi i praksis ikke er over 25 personer.

11/6,
Fra denne dato kan vi holde den udskudte Generalforsamling.

OBS: Til ingen af de nævnte engagementer er der krav om Coronapas.
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En analog HF Transceiver årgang 2021.
Hvorfor bygge en analog HF-Transceiver, med 1982 teknologi, når man er den lykkelige ejer af en ICOM7300?
Et par væsentlige begrundelser er ønsket om at genopfriske gammel skole-lærdom, samt glæden ved at
beregne og bygge radioer. Det hele blev hjulpet godt på vej ved, at jeg havde mange af de mest kostbare
komponenter, som for eksempel de monolitiske 9 MHz krystalfiltre fra KVG - så der var bare at gå i gang
med regnestokken og loddekolben.

1965

2021

På billedet til højre, ses til venstre for transceiveren EL-buggen med CW-dekoder, baseret på en Arduino.
Den runde ”kasse”, som er stemplet fra en flymotor, er fjernbetjening af VFO’en. Når transceiveren står
oppe på en hylle er det en stor behagelighed at have frekvensindstillingen lige ved siden af nøglen.

3

Nogle af de tilstræbte specifikationer, som primært skal gælde for 20 m er:
1)
2)
3)
4)
5)

Følsomhed: 0,11 µV for 10 dB (S+N)/N, med 20 dB HF-forstærkning.
Noise floor (MDS): ÷123 dBm.
Blocking Dynamic Range: 140 dB ved 5 KHz spacing med HF-forstærker OFF, BW = 500 Hz.
3´ordens intercept: +20 dBm.
IMD3 Dynamic Range: > 100 dB ved 5 KHz spacing.

Selv om radioen stort set virker som ønsket, mangler jeg stadig at verificere om specifikationerne i det
væsentlige er opfyldt. Det bliver et projekt i sig selv !
Transceiveren er udelukkende til CW på de fem klassiske bånd, 28, 40, 20, 15 og 10 meter. Det er således
kun de laveste 70 KHz af båndene der ”får lov” at passere indgangsfiltrene.
Hovedvægten er lagt på 20 m DX. Det betyder, at med en mellemfrekvens på 9 MHz skal VFO’en kun
dække området 5.000 til 5.070 MHZ, altså en variation mindre end 1,4 %.
VFO-signalet, på + 17 dBm, føres direkte til den dobbelt ballancerede diode-mixer SRA-3H. Dette relativt
høje signal sikre liniaritet for HF-signaler op til +10 dBm.
For de øvrige fire bånd anvendes X-tal. sammen med en SA602, der er en kombineret oscillator og mixer.
Signalet herfra føres efterfølgende til SRA-3H.
HF-delen indeholder 8 filtre:

Bemærk at der på 20 m er både et 3´ordens Cauer (Eliptisk) LC-filter og et Krystalfilter.
På 40 m er der to monolitiske filtre, hver med BW3dB = 15 KHZ. Det første har centerfrekvens på 7.008 MHz,
og det andet på 7.022 MHz, således at området fra 7.000 til 7.030 MHz er dækket.
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Disse HF-filtrene betegner jeg som ”Ægte Roofing-filtre”, i modsætning til det mange fabrikanter betegner
som Roofing-filtre, men som vel nærmere burde betegnes ”1´floor filtre”, idet de er placeret lige efter
1´blander, og dermed ikke beskytter hverken den eller HF-forstærkeren.
Roofing-filtre, med BW = 10 – 20 KHz blev typisk anvendt i modtagere der havde første mellemfrekvens i
VHF-området, 40 – 75 MHz, hvor man ikke tidligere kunne opnå tilstrækkelig selektivitet.
De følgende tre grafer viser gennemgangs kurverne for de lidt mere ”specielle” filtre.
Butterworth filtrene for 80, 40, 15 og 10 m er ikke vist.

3´ordens Cauer (Eliptisk) LC-filter.
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20 m krystalfilter.
Centerfrekvens 14.025 MHz, d.v.s. i midten af DX-området. BW3dB = 10,8 KHz og BW6dB = 19,4 KHz.

De to 40 m monolitiske filtre.

Efter filterne findes en 20 dB HF-forstærker med med NF = 2,5 dB.
Forstærkeren skal i princippet blot ophæve indsætningstabene i filtrene, således at forstærkningen fra
antenne til mix’er indgang er én.
Sammen med en step attenuator på 0, 6, 12 og 20 dB fås en HF-regulering fra ÷ 38 til + 20 dB.
Se foto’et af forpladen.

6

9 MHZ, MF-filterne.

Længst til venstre 75 Hz filteret efterfulgt af en 20 dB forstærker. Nede til venstre mixeren SRA-3H.
I højre side de to 8 polede monolitiske KVG – filtre, begge med Formfaktor (dB – KHz) 6:60 = 1:2,2.
XF-9NB med BW6dB = 500 Hz og indsætningstab = 6,5 dB.
XF-9P-LF med BW6dB = 250 Hz og indsætningstab = 7,5 dB.

XF-9NB
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XF-9P-LF

X-tal. Filteret med BW3dB ≈ 75 Hz
Bemærk indsætningstabet på 24 dB. Intet er gratis, selektivitet koster! Derfor er filteret afsluttet med en
20 dB forstærker.
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MF-forstærkeren
består af 3 Plessey SL612 kredse, med mulighed for en samlet forstærkning på 80 dB.
AGC-reguleringen ønskes at være:
Mindre end 6 dB ændring af LF-signalet for HF-input 0,2 µV – 1V, (134 dB).

LF-delen
Indeholder et 3-polet båndpasfilter bygget omkring en TL084.
Centerfrekvensen er 800 Hz og BW3dB er 133 Hz.
Dette filter er en stor behagelighed, da det opleves at have større støjbegrænsning end ved skift af MFfilteret fra 500 til 250 Hz.
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10 W PA-trin, med 10 mW input.

Selv om projektet kun var tænkt som en ren 20 m modtager endte det op som en 10 W Transceiver, al den
stund at frekvensen der skulle bruges til displayet jo var et ”gratis” TX-signal.
………………………………………………
Slutbemærkninger:
1) Da der med vippeomskifteren på forpladen kan skiftes mellem intern (drejekondensator)og extern
(variocap) valg af frekvens kan man jo køre split, med 70 KHz !!!!
2) Denne analoge modtager har en stor facilitet i forhold til en digital dito, nemlig at hver
betjeningsknap har sin egen funktion, og ikke to eller flere (som på f.eks. Elecraft K1).
3) Hvis den analoge transceiver blive ”syg” kan jeg selv reparer den, det går nok ikke med ICOM-7300.
------- S L U T -------

April måned 2021’s tilbud.
Jeg har lovet OZ7FI Ole at hjælpe ham med at realisere hans radiogrej, da han i sin nye bolig ikke har
mulighed for at have udstyret.
Da udstyret står hos mig, skal alle henvendelser skal ske ved henvendelse til OZ1AKY på
oz1aky@youmail.dk.
OZ1AKY/Jens
Se siderne 11 – 13.
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Kæmpe ”fumlebrædt”

Pris 200,- kr. eller giv et bud

LCD display modul
LMR4234BW-WCF
128x240 white
Pris 150,- kr. eller giv et bud

LC-meter modul BC-003
Komplet LC-meter måler
0,01pF – 10uF
1nH – 1uH
Pris 200,- kr. eller giv et bud

RTTY – CW interface
Et noget ældre interface, formentlig beregnet for en
Commodere 64
Pris 100,- kr. eller giv et bud
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YAESU SCU-17 USB interface
Med original manual
Pris 200,- kr. eller giv et bud

Creative 0202 audio interface
Med manual og software
Pris 100,- kr. eller giv et bud

SDR radio
Den skulle hedde ADTRX-2
Diagrammer og beskrivelse findes formentlig, når jeg får
det gravet frem
Pris 100,- kr. eller giv et bud

GenesisRadio SDR Tranceiver G11
Der medfølger en hel del dokumentation
Pris 400,- kr. eller giv et bud
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GenesisRadio SDR Tranceiver G59
Der medfølger en hel del dokumentation
Pris 400,- kr. eller giv et bud

ASUS mini pc
Pcen har været anvendt sammen ned GenesisRadioerne
Pris 300,- kr. eller giv et bud

CDG 2000 hf transceiver
Påbegyndt byggeprojekt.
Der findes en del dokumentation og samtlige dele tror jeg
forefindes.
Pris 600,- kr. eller giv et bud

Der er stadig en del materiel fra de sidste tilbudsaviser tilbage, så spørg ”lagerchefen”
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