
P³yta g³ówna trx OMEGA
Wykaz elementów 

Rezystory 

Kondensatory 

Uk³ady scalone 

Pó³przewodniki 

R 1 , R 4 , R 5 , R 6  .......................... 75 R *  smd 0805 metalizowane  
                              zale¿y od typu u¿ytego  wzmacniacza MMIC . Dobraæ wg. noty katalogowej  

R 2 , R 3 , R 7 , R 7_1  .............................16 R     smd 0805 metalizowane

R 8 ,   ............................. 2,2k       smd 0805 metalizowany

R 9 , R 15 ,  ............................. 180R       smd 0805 metalizowane

R 10 , R17 , R 17_1 , R 18 ,R 23 , R 25 , R29 ,  ............................. 10k       smd 0805 metalizowane

R 11, R 12 , R 14 , ............................. 3,9k        smd 0805 metalizowane

R 13 , ..................................  56k    smd  0805   metalizowany
R 19 , ..................................  100k    smd  0805   metalizowany

R 20 , ..................................  47k    smd  0805   metalizowany

R 21 , ..................................  47k *  smd  0805   metalizowany.(  47k- 68 k  )

R 16 , R 22 , ..................................  1k      smd 0805  metalizowane

R 24 , ..................................  82k    smd  0805   metalizowany

R 26 , ..................................  3,3R     smd  1206   metalizowany
R 27 , ..................................  1R     smd  0805   metalizowany
R 28 , ..................................  1,5k     smd  0805   metalizowany
R 30 , ..................................  O R     zwora
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C 1 ,C2,C5,C8,C9,C10,C11,C13,C14,,C15_1,C19,C21,C24,C26,C28,C30,C32,C33,C34,C34_1, C35 , C37 ,
C40,C41,C46,C48,C51,C58,C59,C62,.................................  100nF smd 0805 NPO

C3_1 ,C12,C22,C44,C57 , ..................................  1nF smd 0805 NPO

C3, C7, C14_2 ,C 38, C39,C42, ..................................  10nF smd 0805 NPO

C49, C52, C56, ..................................  220nF smd 0805 NPO
C23, C55,  ..................................  33nF smd 0805 NPO
C50,  ..................................  47nF smd 0805 NPO
C54,  ..................................  150pF smd 0805 NPO

R 31 , ..................................  4,4M  * ( 2,2-4,4M)

C4,C6,C14,C16, C20,C36,C45,C47,C53, C61  ....................... 2,2uF/10V  smd tantal
C17,C18,  .................................. 10uF/6V  smd tantal
C15,C25,  .................................. 22uF/10V smd tantal
C27,C29,C31, .................................. 22OuF/16V  smd 
C60, .................................. 22OuF/16V  elektrolityczny przewlekany
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u1 , u3, u4, u8 .............................S868  , lub inny  MMIC  z odpowiednio dobranym rezystorem zasilaj¹cym
u2 , u5, u7, u8 .............................ADE-1  mixer
u10 ...............................SSM2166
u11 ...............................LM 380
u12 ...............................LM 7809
u13 ...............................TLO72  smd

D1 ...............................dioda zenera  5,1V   smd
D2 ...............................   1N4148  smd
D3 , D4 ...............................   1N4148  smd.. opcja
Q1, Q2, ...............................   BC 817smd

Pozosta³e elementy 

D£.1, D£2 , D£3, ...............................   D³awik 20 - 50uH  smd
 Przeka¿nik ............................... A12W-K

G³oœnik    ..............................2W / 8om

Potencjometr RRP1    ..............................10kR



Opis monta¿u  elementów  p³yty g³ównej trx OMEGA

          Monta¿ elementów  na pcb p³yty  g³ównej rozpoczynamy  od wlutowania
stabilizatora Lm7809 ,zwory R0 , diody zenera D1( 5,1V), rezystora R15( 180ohm).
Po podaniu zasilania   +13,8V  mierzymy napiêcia : w punkcie +9RX powinno wynosiæ       , 
a na diodzie D1        
Po sprawdzeniu zgodnoœci napiêæ montujemy uklady : u10(ssm216) ,  u13(TL72) ,
 oraz  u1 , u3 , u4  , u8 , a nastêpnie tranzystory Q1 i Q2.
W pozosta³ej kolejnoœci lutujemy kondensatory ceramiczne , rezystory , kondensatory elektrolityczne .
W miarê mo¿liwoœci elementy powinny byæ sprawdzone przed monta¿em.
Nastêpnie wlutowujemy mieszacze u2 , u7 , u5 , u9 (ADE1) , uk³ad scalony u11(LM380),
  przeka¿nik K1, oraz na koñcu z³¹cza typu gold pin.
Po sprawdzeniu poprawnoœci monta¿u i pod³¹czeniu zasilania dokonujemy pomiaru pr¹du
w punktach przeznaczonych na wlutowanie d³awików : 
D£1                 , D£2                      , oraz - po prze³¹czeniu  ptt w tryb tx  D£3 
Je¿eli pr¹dy s¹  prawid³owe wlutowujemy d³awiki .
Ca³kowity pr¹d pobierany w trybie RX (bez sygna³u) powinien wynosiæ                          ,
 w trybie  pracy TX

9V
5,1V

50-55mA 100-110mA 50-55mA

200-210mA
160 -170mA

Po zakoñczeniu prac zwi¹zanych z monta¿em , p³ytê g³ówn¹  nale¿y dok³adnie umyæ
 z pozosta³oœci past lutowniczych i topników. Pozosta³oœci te mog¹ uniemo¿liwiæ prawid³owe
funkcjonowanie  uk³adów wysokiej czêstotliwoœci.
Do mycia nale¿y u¿ywaæ  specjalizowanych  œrodków przeznaczonych dla elektroniki.
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Opis uruchomenia  pyty g³ównej trx OMEGA

Uruchomienie rozpoczynamy od pod³¹czenia zasilania + 13,8V , oraz kontroli pobieranego pr¹du .
Pobór pr¹du uzale¿niony jest od zastosowanych uk³adów MMIC.
Dla uk³adów S868  pr¹d pobierany przez p³ytê g³ówn¹ podczas odbioru 
 powinien zawieraæ  siê w przedziale 200mA - 220mA.
W przypadku u¿ycia innych uk³adów nale¿y odpowiednio dobraæ rezystor zasilaj¹cy ,
 zgodny z not¹ katalogow¹ i napiêciem zasilania (+9V).
Nastêpnie pod³¹czamy g³oœnik                  / 2W.
U¿ycie g³oœnika o mniejszej rezystancji spowoduje powstanie zniekszta³ceñ 
i wzbudzeñ stopnia mocy m.cz.
Potencjometr o wartoœci         nale¿y pod³¹czyæ wg. rysunku .Potencjometr i rezystor  R21 
stanowi dzielnik  rezystorowy i zastosowanie innej wartoœci ni¿ 10k 
spowodowaæ mo¿e niew³aœciwe wysterowanie wzmacniacza m.cz.
Z³¹cze P1 s³u¿y do opcjonalnego pod³¹czenia regulowanego filtru niskiej czêstotliwoœci 1kHz  - 2,7kHz ,
 oraz wska¿nika S-metra.
W przypadku nie pod³¹czania filtru nale¿y zastosowaæ zworê z kondensatorem 0,1uF- wg. rysunku.
Diody D3 i D4 wlutowujemy w uk³ad w momencie u¿ywania dodatkowego wzmacniacza mikrofonowego,
lub kompresora dynamiki. Maj¹ za zadanie  zabezpieczyæ  uk³ad przed przesterowaniem.
Przy korzystaniu tylko z mikrofonu elektretowego diody D3 i D4 s¹ zbêdne.
W nastêpnej kolejnoœci pod³¹czamy do z³¹cz sygna³y generatorów BFO i DDS.
Dla zapewnienia prawid³owej pracy mieszaczy sygna³y powinny byæ o  wartoœci
+4dBm do +7dBm , czyli  odpowiednio  1Vpp  do 1,5 Vpp ( na impedancji 50ohm).
Sygna³ we/wy pod³¹czamy do zespo³u filtrów pasmowych. Napiêcie wyjœciowe w.cz. wynosi ok. 0,5Vpp.
Z³¹cze PTT + 5V jest wykorzystywane podczas sterowania sygna³em z procesora DDS.
 PTT mo¿na sterowaæ  tak¿e bezpoœrednio poprzez zwieranie do masy z drugiego dostêpnego z³¹cza.
Z³¹cze to  mo¿na wykorzystywaæ równie¿ jako z³¹czê  kolektorowe ,
 podczas sterowania sygna³em +5V z procesora DDS.
Napiêcia  +9V TX i +9V RX   dostêpne  na p³ycie g³ównej s¹ jest wykorzystywane 
jako napiêcia steruj¹ce do uk³adów stopnia koñcowego i uk³adów filtrów pasmowych.

Temperatura pracy uk³adów s868 wynosi  ok. 80st.C. Na stabilizator Lm7809 mo¿na za³o¿yæ
 niewielki radiator z blachy miedzianej.
P³yta g³ówna  prawid³owo funkcjonuje w przedziale napiêæ zasilaj¹cych od 9,5V do 15V.

8 ohm(!)

10k
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