P£YTA G£ÓWNA TRX 1-500MHz
SP7NJR
P³yta g³ówna jest podstawowym zespo³em transceivera *OMEGA * przewidzianego
do pracy w zakresie od 1 do 500 Mhz .. Tak szeroki zakres uzyskano poprzez
zastosowanie mieszaczy diodowych( ade-1) w torze nadawczym i odbiorczym.
Rozdzielenie torów nadawczego i odbiorczego uproœci³o konstrukcjê i sposób uruchomienia.
Pozwoli³o to tak¿e na zastosowanie ró¿nych filtrów kwarcowych:
na przyk³ad 2,4kHz w torze odbiornika i 2,7kHz w torze nadawczym.
Dodatkowo pcb wyposa¿ona jest w z³¹cza umo¿liwiaj¹ce ³atw¹ wymianê
filtrów kwarcowych.
W egzemplarzach modelowych poœrednia czêstotliwoœæ wynosi 10MHz
1.czêœæ odbiorcza
sygna³ z anteny poprzez zespó³ filtrów pasmowych i przeka¿nik prze³¹czaj¹cy
doprowadzony jest na wejœcie wzmacniacza w.cz. wykonanego na scalonym uk³adzie
MMIC.W egzemplarzach modelowych zastosowano uk³ady scalone S868.
Wzmacniacz zapewnia wzmocnienie ok.20dB.Impedancja we/wyj 50 om pozwala
na ³atwe dopasowanie uk³adu do filtrów pasmowych i mieszacza rx.
Wspólczynnik szumów tego ukladu wynosi 2,9dB, przy P1db równym 13dB.
Nastêpnie sygna³ podawany jest na mieszacz diodowy ADE-1 ,
IP 3 wynosi 15 dbm i wzmocnienie przemiany -5dB.
Dopasowanie mieszacza do impedancji filtru kwarcowego wykonane jest poprzez obwód
rezonansowy z dzielnikiem pojemnoœciowym.
Po filtrze kwarcowym nastêpuje wzmocnienie sygna³u na czêstotliwoœci poœredniej
na wzmacniaczu wykonanym na dwóch uk³adach MMIC ( 2x S868).Wyjœcie ostatniego uk³adu
po³¹czone jest bezpoœrednio do ukladu ADE-1 pe³ni¹cego funkcjê produkt detektora.
Z produkt detektora sygna³ podawany jest na uklad scalony ssm2166 pe³ni¹cego funkcjê
niskoszumnego wzmacniacza m.cz i ukladu automatyki.
Uk³ad pracuje doskonale w tej funkcji , zapewniaj¹c du¿e wzmocnienie ..60dB ,
niski poziom szumów w³asnych i nisk¹ sta³¹ czasow¹ zadzia³ania automatyki.
Pomiêdzy produkt detektorem a uk³adem ssm2166 znajduj¹ siê z³¹cza umo¿liwiaj¹ce
opcjonalne pod³¹czenie filtrów niskiej czêstotliwoœci i wska¿nika s-metra .
Wzmacniacz mocy m.cz. wykonano na uk³adzie LM 380 zapewniaj¹c moc wyjœciow¹
1W na impedancji 8 om.
2.czêœæ nadawcza
sygna³ z mikrofonu podawany jest na wzmacniacz wykonany na uk³adzie scalonym
TL 072. Wzmacniacz kszta³tuje pasmo przenoszenia w zakresie 250Hz do 2,7 kHz
zapewniaj¹c wzmocnienie 23dB.
Ze wzmacniacza mikrofonowego sygna³ jest podawany na uklad ADE-1 ,
który pe³ni funkcj¹ modulatora.
Po modulatorze sygna³ doprowadzony jest bezpoœrednio do filtru kwarcowego i
na wzmacniacz poœredniej czêstotliwoœci wykonany na uk³adzie MMIC (S868).
Wzmacniacz po³¹czony jest do mieszacza na uk³adzie ADE-1.Po mieszaczu sygna³
kierowany jest poprzez przeka¿nik na filtry pasmowe.
Filtry pasmowe s¹ wspólne dla toru nadawczego i odbiorczego.
Napiêcie wyjœciowe w.cz. na obci¹¿eniu 50om wynosi 0,6Vpp.
Zasilanie od 10 V do15 V
Wymiary pcb 70mm x 120mm
Pawe³ SP7NJR
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