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Prispôsobenie diódových
zmieavaèov (1)
RASTISLAV GALUÈÁK, OM6AA
Výborné parametre diódových zmieavaèov sú veobecne známe. Ich vlastnosti boli mnohokrát popísané v odbornej literatúre. Ve¾mi podrobný èlánok o nich publikoval Pavel
OK1DNZ v [1]. V súèasnosti majú ve¾kých konkurentov v zmieavaèoch osadených
MOSFET, resp. GaAsFET tranzistormi, najmä v pásmach UHF a SHF. V pásmach KV
a VKV vak majú stále svoje pevné miesto. Nenároènos obvodového rieenia, impedancia 50 W pre vetky brány (porty) a dobré parametre, to vetko ich predurèuje na pouitie
v rádioamatérskych kontrukciách. Pre svoju optimálnu èinnos vak potrebujú správne
impedanèné zakonèenie v dostatoène irokom frekvenènom rozsahu. Náplòou tohto èlánku
bude poukáza na rieenie impedanèného prispôsobenia diódových zmieavaèov pomocou programu AppCAD. Ako príklad zapojenia bude uvedená úprava transceivra IC-751.

Intermodulaèné produkty
a dynamicky rozsah
Kadý reálny zosilòovaè je schopný zosilòova signál privedený na jeho vstup len v urèitom obmedzenom rozsahu. Po prekroèení
urèitej vstupnej úrovne dochádza na jeho výstupe k limitovaniu (kompresii) výstupného signálu. Ak je zosilòovaè budený viac ako jedným
silným signálom, objavia sa na jeho výstupe
intermodulaèné produkty. Frekvencie intermodulaèných produktov tretieho rádu urèíme zo
vzahov:
FLO1 = ±(2F1  F2) a FLO2 = ±(2F2  F1),
kde F1 a F2 sú frekvencie budiacich signálov.
Úroveò intermodulaèných produktov sa pri
lineárnom náraste vstupných signálov zväèuje trojnásobne. Ak sa teda úroveò vstupného
signálu zvýi o 10 dB, intermodulaèné produkty
na výstupe vzrastú o 30 dB (pozri výpoèet IP3
bodu programom AppCAD na obr. 1). Viac
teórie nájde prípadný záujemca napríklad v [2]
alebo [3], èi vo výbornom èlánku od Vláïu
OK1DAK v [4].
Podobne je to aj u diódových zmieavaèov.
Aj tie sú schopné spracova signály lineárne
len v urèitom rozsahu. Spodný prah citlivosti
kadého zmieavaèa môe by definovaný
jeho umovým èíslom. umové èíslo diódových zmieavaèov sa pohybuje len okolo
0,5 dB nad úrovòou ich útlmu (konverzných
strát). Take napríklad zmieavaè TUF-3H,
ktorý má konverzné straty v KV pásme 5 dB,
bude ma umové èíslo 5,5 dB. To je hodnota
ve¾mi priaznivá a pri správnom rieení ïalích
stupòov môe smelo konkurova aktívnym
zmieavaèom. Hornú úroveò signálu definuje
väèina výrobcov poklesom výstupneho signá-

Obr. 1  Výpoèet IP3 bodu v programe AppCAD.
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lu voèi vstupnému o 1 dB, prípadne bodom IP3
(Intercept Point; je to imaginárny bod, v ktorom by úroveò intermodulaèných produktov
3. rádu dosiahla úroveò výstupného signálu).
Horná úroveò dynamického rozsahu diódových zmieavaèov je daná ich vnútorným zapojením a je dôleité dodra výrobcom predpísanú úroveò budiaceho signálu z oscilátora
(LO). Veobecne platí, e èím je úroveò budiaceho signálu (LO) vyia, tým silnejí signál je zmieavaè schopný spracova bez vzniku intermodulaèných produktov. Ale tým vyia
je aj jeho cena.
Pre lepiu názornos sú na obr. 2 vynesené intermodulaèné produkty 3. rádu pre rôzne
typy zmieavaèov od firmy MINI-CIRCUITS.
Zmieavaèe sú budené dvoma signálmi
s úrovòou 0 dBm. Pre zmieavaèe (aj zosilòovaèe) je dynamický rozsah bez intermodulácií
(Spurius Free Dynamic Range, SFDR) definovaný ako rozdiel medzi umovým èíslom prepoèítaným pre urèitú
írku pásma (Band
Width, BW) a úrovòou dvoch signálov,
pri ktorej sú intermodulaèné produkty 3.
rádu práve na úrovni
umu. (Prepoèítaná
hodnota umového
èísla býva v anglickej
literatúre oznaèovaná ako Minimum
Detectable Signal,
MDS). Pretoe jednotlivé druhy modulácie majú rôznu írku
pásma, treba k dynamickému rozsahu

vdy uvies pre akú írku pásma platí. ARRL
pri svojich testoch prijímaèov zaviedla hodnotu 500 Hz. Viac teórie môe prípadný záujemca nájs opä v [4].
Ve¾mi dobrým pomocníkom pre výpoèet IP3
bodu, pre výpoèet úrovní intermodulácií a umového èísla, modelovanie celého zosilòovacieho reazca a mnoho ïalích výpoètov je
program AppCAD. Program je vo¾ne dostupný na internete  [7]. S programom sa ve¾mi
jednoducho pracuje, ovládanie je intuitívne
a zvládne ho aj zaèiatoèník vo výpoètovej technike.

Prispôsobenie zmieavaèa
Brány zmieavaèov, oznaèené ako LO pre
oscilátorový, RF pre vstupný a IF pre výstupný signál sú vzájomne zamenite¾né. Ich zapojenie do obvodu volíme zväèa pod¾a konkrétnej aplikácie. Pre správnu èinnos zmieavaèa
by mali by vetky brány zakonèené reálnou
impedanciou 50 W. Najdôleitejie je vak zakonèenie výstupného portu (väèinou je to IF
port). Na tomto porte sa okrem vstupného signálu a rôznych kombinaèných, s rozliènou
úrovòou potlaèených signálov z oscilátora nachádza aj súètový a rozdielový signál. Tieto
dva signály majú najväèiu úroveò, prièom jeden z nich je neiaduci a je potrebné ho odfiltrova. Pokia¾ to vak urobíme filtrom, ktorý
nemá na danej frekvencii impedanciu 50 W, odráa sa tento signál spä do zmieavaèa, kde
sa opä kombinuje s oscilátorovým a vstupným
signálom a výrazne zhoruje jeho intermodulaèné vlastnosti. Pre zopakovanie uvádzam
tabu¾ku 1, ktorá bola nieko¾kokrát publikovaná (u nás naposledy v [6]), ale pre mladích
èitate¾ov je u asi aie dostupná. V tabu¾ke
sú uvedené hodnoty bodu IP3 známeho zmie-

Obr. 2  IMD produkty 3. rádu pre rôzne typy zmieavaèov firmy MINI-CIRCUITS.
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Tab. 1  Hodnoty IP3 zmieavaèa
SRA-1H v závislosti na jeho zakonèení
Zakonèenie zmieavaèa

IP3

Odpor 50 W
Úzkopásmový rezonanèný obvod
Zatlmený rezonanèný obvod
Pásmový filter
Zosilòovaè so Zvstup = 50 W ±10%
1 a 80 MHz
Výkonový FET, Zvstup = 50 W ± 5%
1 a 108 MHz

+ 30 dBm
+ 8 dBm
+17 dBm
+21 dBm
+ 23 dBm
+ 30 dBm

Ako vidíme z tabu¾ky aj malá odchý¾ka od
impedancie 50 W môe výrazne degradova
parametre zmieavaèa. Ïalou podmienkou
zachovania dynamického rozsahu je dodra
èo najmenie umové èíslo zosilòovaèa, ktorý nasleduje za zmieavaèom. To je slabina
väèiny zosilòovaèov s výkonovými FET-mi
(CP643, P8000, 2SK125 a pod.), resp. s bipolárnymi tranzistormi v zapojení emitorového
sledovaèa. Ich umové èíslo nie je väèinou
lepie ako 5 dB, typicky sa v zapojení s uzemneným hradlom (kolektorom) pohybuje okolo
7 dB. Aj ich zosilnenie je dos malé  okolo
10 dB. Obvykle za takýmto tandemom nasleduje krytálový filter s útlmom 4 a 6 dB, ktorý
posunie umové èíslo celej zostavy niekde za
12 dB.
Vstup
50 W
50 W

2CK

2CK

LK/2

LK

LK/2

CK

LK =

0,318 . R
fe
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CK =

3,18 . 105
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Obr. 3  T filter na potlaèenie neiaducich zmieavacích
produktov.

Je dobré, aby neiaduci zmieavací produkt bol pred ïalím spracovaním aspoò èiastoène potlaèený. Môeme to realizova s T filtrami v zapojení pod¾a obr. 3. Ako stredný
kmitoèet väèinou volíme polovièný kmitoèet
medzi medzifrekvenèným a oscilátorovým. Neiaduci signál je premenený na teplo v zakonèovacom odpore. Technicky elegantnejie rieenie ponúka firma MINI-CIRCUITS, ktorá
vyrába filtre so stálou impedanciou peciálne
urèené pre zmieavaèe [5].
Ako u bolo spomenuté, zosilòovaè za
zmieavaèom by mal ma vysoký dynamický
rozsah, nízke umové èíslo, vstupnú a výstup-

nú impedanciu 50 W a zosilnenie aspoò 15 dB.
Tieto podmienky výborne spåòajú integrované
obvody RF2360 a RF2320 od firmy RF
MICRO-DEVICES. Obvod RF2360 pracuje
v kmitoètovom rozsahu 5 a 1500 MHz a je urèený najmä pre rozvody káblovej televízie.
Jeho detailné parametre sú na webovej stránke výrobcu [8]. Len struène uvediem nieko¾ko
dôleitých údajov pre kmitoèet 70 MHz:
umové èíslo
Kompresia 1 dB
IP3
Zisk

lepie ako 1,5 dB
min. 22 dBm
min. 37 dBm
typ. 20 dB

Obvod v zapojení pod¾a obr. 4, s filtrom
s kontantnou impedanciou PIF-70 na vstupe,
má na 70 MHz umové èíslo 1,3 dB (merané
na Noise Figure Meter HP 8970A) a PSV
v rozsahu 25 a 200 MHz pod 1,7 (merané na
ANRITSU Site Master S400). Dynamické vlastnosti tohto zapojenia boli modelované programom AppCAD a sú na obr. 5. Ako uvidíme
v ïalom, vypoèítané hodnoty ve¾mi dobre korepondujú s nameranými.

Úprava 1. mf IC-751
Keï si vimneme zapojenia KV transceivrov, prevaná èas je rieená ako up-konvertor. Aby takýto transceiver mohol prijíma aj
signály AM a FM, teda s ïaleko väèou írkou pásma ako je SSB, èi CW, má prvý mf filter pomerne ve¾kú írku pásma. Pre názornos
je na obr. 6 zmeraná prechodová charakteristika prvého mf filtra IC-751 (v anglickej literatúre oznaèený ako roof filter) na kmitoète
70,455 MHz. Ako môete vidie, filter je pre
pokles 6 dB iroký skoro 20 kHz.
Predpokladajme, e poèúvame s IC-751 na
pásme 1,8 MHz. Na kmitoètoch 1828 a 1832
kHz nech pracujú dve ve¾mi silné stanice
(30 dBm). Ako je zrejmé z priebehu selektivity 1. mf filtra, obidve stanice prejdú na obvody prvej medzifrekvencie. Pretoe takmer
vetky transceivre majú túto medzifrekvenciu
rieenú ako slaboúrovòovú, teda s podstatne
niím dynamickým rozsahom ako majú vstupné obvody, vzniknú intermodulácie a tým aj
ruenie. Pod¾a vyieuvedených vzorcov, bude
toto ruenie na frekvenciách:
FLO1 = 2 x 1832  1828 = 1836 kHz
FLO2 = 2 x 1828  1832 = 1824 kHz
Ak chceme toto ruenie obmedzi, sú moné rieenia:
1. Zúi írku pásma prvého mf filtra v prijímaèoch typu up-konvertor. Takúto monos
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Obr. 6  Prechodová charakteristika 1. mf filtra IC-751.

majú napríklad majitelia FT-1000, ktorí si môu
vymeni pôvodný roof filter za podstatne uí
a strmí od firmy INRAD. Problém môe nasta s tepelnou závislosou krytálového filtra,
ktorý pracuje na harmonickom kmitoète a na
základnej frekvencii je ve¾mi úzky. Nevýhodou
je, e sa stratí monos príjmu FM.
2. Presunú prvú medzifrekvenciu do pásma KV a prijímaè riei ako pásmový. Ako prvý
mf filter je zapojený kvalitný krytálový SSB
alebo uí CW filter. Takto sú zapojené prijímaèe Orion II a K2. Nevýhodou je, e stratíme
monos príjmu mimo amatérskych pásiem.
3. Prvú a druhú medzifrekvenciu a po prvý
krytálový filter riei obvodmi s ve¾kou dynamikou. Nevýhodou je zloitejie obvodové zapojenie.
Transceiver IC-751 je na úpravu è. 3 predurèený. Má výborné umové vlastnosti oscilátorov. Pokia¾ nevyuívame interný spínaný
zdroj, je v òom dostatok miesta pre umiestnenie prídavných obvodov. Predpokladám, e do
úpravy sa nepustí zaèiatoèník, pretoe je pomerne nároèná.
Prvým krokom je výmena tranzistoru Q8
3SK74M za CF300. Odpor R40 nahradíme tlmivkou 10 µH a k¾udový prúd CF300 nastavíme zniovaním R41 na cca 35 a 40 mA. Gate
a Drain tranzistoru CF300 musíme blokova
prídavnými SMD kondenzátormi 3,3 nF. Po výmene tranzistora je nutné doladi cievku L32
na maximum príjmu. Ak sa nám uvedená úprava podarí a prijímaè ije, môeme vyletova
diódu D22 a odpor R54 a na vývod z cievky
L31 priletova koaxiálny káblik. Na òom je teraz vyvedená 1. mf.
Ïalie spracovanie signálu je na externej
doske, na ktorej sa nachádza zmieavaè
z 1. na 2. mf, pozri obr. 7. Zmieavaè je osadený obvodom TUF-1H. Súètový signál zo
zmieavaèa je odvedený cez hornopriepustný

Obr. 5 
Dynamické vlastnosti zapojenia na obr. 4 modelované
v programe AppCAD.

Obr. 4  Zapojenie zosilòovaèa RF-2360 s filtrom s kontantnou impedanciou PIF-70.
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Obr. 7 
Schéma zapojenia
úpravy prvej
medzifrekvencie
transceivra IC-751.
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Obr. 8 
Predná strana dosky
ploných spojov
zapojenia na obr. 7.
Na doske chýbajú spoje
pre R23 a R24, ktoré
boli pridané dodatoène.

Obr. 9 
Osadenie súèiastok na
prednej strane dosky
ploných spojov
(chýbajú R23 a R24).
Obr. 10 
Zadná strana dosky
ploných spojov
zapojenia na obr. 7.
Na doske chýbajú spoje
pre R23 a R24, ktoré
boli pridané dodatoène.

Obr. 11 
Osadenie súèiastok na
zadnej strane dosky
ploných spojov
(chýbajú R23 a R24).

filter do 50 W odporu. Rozdielový signál sa privádza cez dolnopriepustný filter na zosilòovaè
s RF2320. Za ním nasleduje odporový p-èlánok na nastavenie pôvodnej úrovne zosilnenia mf traktu. Signál je ïalej privedený na diódový prepínaè, ktorým sa prepína pri príjme
SSB a CW krytálový filter FL-103. Ozajstní
fajnmekri môu poui uí filter od INRADu,
prípadne vloi ïalí filter pre CW. Filter
FL-103 má impedanciu 2000 W a je prispôsobený prostredníctvom impedanèných transformátorov 1:36 a odporov 180 W.
Za výstupným impedanèným transformátorom nasleduje druhá èas diódového prepínaèa, z ktorého je vyvedený výstup na hlavnú
dosku. Pri príjme FM a AM je krytálový filter
obídený cez odporový p-èlánok s útlmom cca
7 dB. Prepínaè je riadený prostredníctvom relé
spínaného výkonovým FET-om. Jeho drain je
cez diódy riadený z dosky logiky.
Oscilátorový signál je rozdelený delièom
výkonu na dve èasti. Obe sú zosilnené a filtrované. V jednej èasti je signál zosilnený obvodom ERA-5 na úroveò 17 dBm pre zmieavaè TUF-1H, v druhej èasti je na výstupe
MAR-4 pôvodná úroveò pre pôvodné obvody
TCVRa, ktoré teraz slúia iba na vysielanie.
Touto úpravou povýime transceiver IC-751
z kategórie dobrý do kategórie ve¾mi dobrý.
Transceiver po uvedenej úprave a spolu
s transvertorom na 432 MHz priniesol podstatné zlepenie príjmu vo VKV pretekoch.
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Zoznam súèiastok
ks
1
1
1
1
1
4
3
12
2
2
2
1
2
2
1
19
2
1
1
2
1
1
2
2
8
2
2
1
2
1
1
2
1
1
7

Oznaèenie v schéme
IC1
IC2
IC3
VR1
TR1
D1-4
D5-7
R1-4, R7-14
R5-6
R15, R19
R16, R17
R18
R20, R21
R22, R23
R24
C1-18, C23
C20, C19
C21
C22
C24, C26
C25
C27
C28, C29
C30, C31
T1, T2, T4, T6, T8-9, T12-13
T3, T5
T7, T10
T11
T14, T15
X1
X2
X3, X5
X4
RE1
MH1-7

Typ
Hodnota
RF-2320
ERA-5SM
MAR-4SM
50R
LM7808CT
ZVN4206G
BAR64-04
A/K/AK
BAS16G, SMD
MRS25 1%, metal.
pod¾a nastav.
RC-02HP 1%, SMD
pod¾a nastav.
RC-02HP 1%, SMD
680R
RC-02HP 1%, SMD
180R
RC-02HP 1%, SMD
47R
RC-02HP 1%, SMD
47k
RC-02HP 1%, SMD
100R
PAT-1, 1W keram. atenuátor
EGRU RM2,54, keram. 33n
EGRU RM2,54, keram. 10n
Elyt, radial
10 µF
Tantal, radial
1 µF
EGRU RM2,54, keram. 3n3
KEFQ, keram., SMD
1,5 pF
KEFQ, keram., SMD
360 pF
KEFQ, keram., SMD
180 pF
KEFQ, keram., SMD
3n3
22R223
22 µH
T36-1, transformátor
7KM, variable
440 nH
7KM, variable
220 nH
B78108
1 µH
FL-103, SSB wide filter 9 MHZ
TUF-1H
PLP-70
1 GHz
TCP-2-10-50
2WAY-0
G12V-2A DPCO
12V/288R
Mounting Hole

Púzdro
STD Batwing (SO16)
VV105
WW 107
TO-220
SOT223
SOT-23
SOT-23
2,5x6,5x0,6mm
1206
1206
1206
1206
1206
1206
AF320
RM=2,54mm
RM=2,54mm
RM=5,08mm
RM=5,08mm
RM=2,54mm
1206
1206
1206
1206
RM=4mm
X65
9,2x4mm
B02 (SMD)
A01 (SMD)
DB714 SMD
2-pólové relé 20x10,1

Výrobca
RFMD
Mini-Circuits
Mini-Circuits
National Semi.
Zetex Semi.
SGS Thomson
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Mini-Circuits
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Mini-Circuits
Toko
Toko
Icom
Mini-Circuits
Mini-Circuits
Mini-Circuits
Omron
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Prispôsobenie diódových
zmieavaèov (2)

-20

V druhej, závereènej èasti èlánku si popíeme úpravy vstupnej èasti transceivra ICOM
IC-751 a výsledky meraní po realizácii popísaných úprav.

Úprava vstupného dielu
IC-751
Pred zaèatím úprav je vhodné si celú prijímaciu èas namodelova v programe AppCAD.
Môeme si tak vopred rozvrhnú zisky a útlmy jednotlivých stupòov, ich vplyv na výsledné umové èíslo, èi zmenu IP3. Uetríme tým
aj ve¾a èasu pri koneènom nastavovaní prijímaèa. Simuláciu odporúèam aj VKV amaté-

rom, ktorí pouívajú alebo plánujú pouíva
nízkoumový predzosiåòovaè. Mono by potom
padol jeden rádioamatérsky mýtus, e dobrý
predzosilòovaè musí ma zisk minimálne 20 dB
a e jeho IP3 vylepí IP3 celej zostavy...
Èas výpoètu je na obr. 12 a schéma zapojenia na obr. 13. Signál je po odfiltrovaní
pásmovými filtrami privedený cez dolnú priepus 30 MHz na zmieavaè s TUF-3H. Za ním
je signál filtrovaný filtrom s kontantnou impedanciou PIF-70 a zosilnený obvodom RF2360. Pretoe filter
PIF-70 má pomerne
malú selektivitu, sú do
série zapojené ïalie
dva filtre PBF-70,
ktoré pomôu utlmi
vzdialenejie signály.
Výstup z filtrov je privedený na pôvodný
keramický filter. Zisk
celého vstupného dielu je nastavený na pô-

Obr. 12  Èas výpoètu
príjímacej cesty v programe
AppCAD.
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Obr. 14  Selektivita 1. a 2. mf upraveného tcvra IC-751.
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Obr. 15  Prepoèítaný dynamický rozsah upraveného tcvra
IC-751 pod¾a selektivity.

vodnú úroveò atenuátormi typu PAT3 a PAT1.
Oscilátorový signál je po filtrovaní a zosilnení opä rozdelený. Jedna cesta je urèená
pre pôvodnú vysielaciu èas, druhá, zosilnená obvodom RF2320 na úroveò +17 dBm, pre
zmieavaè.
Poznámka: Pretoe prvý návrh vstupného
dielu obsahoval ete jeden krytálový filter

Obr. 13 
Schéma zapojenia úpravy vstupného dielu
transceivra IC-751.
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Obr. 16 
Predná strana
dosky ploných
spojov zapojenia
na obr. 13.

Obr. 17 
Zadná strana
dosky ploných
spojov zapojenia
na obr. 13.

a zosilòovaè, ktorý som neskôr vypustil, èíslovanie a znaèenie súèiastok je ete z prvého
zapojenia.

Obr. 18 
Osadenie
súèiastok na
prednej strane
dosky ploných spojov.

Namerané hodnoty
Intermodulaèné vlastnosti boli merané dvojtónovou skúkou pomocou generátora Agilent
E4432B a spektrálneho analyzátora Marconi
2390A. Toto vybavenie bolo pouité aj na
ostatné merania. Ako sme sa zhodli s Frantom OK1CA, ktorý merania robil, najobjektívnejie výsledky budú meraním VF na výstupoch dosiek 1. a 2. medzifrekvencie.
Namerané výsledky:
IP3 pre odstup signálov 20 kHz, výstup
70,455 MHz, za keramickým filtrom: +26 dBm
IP3 pre odstup signálov 5 kHz, výstup
9 MHz, za diódovým prepínaèom:
+5 dBm
MDS pøi írke pasma 500 Hz:
136 dBm
Selektivita 1. a 2. mf:
viï obr. 14
Prepoèítaný dynamický rozsah
pod¾a selektivity:
viï obr. 15
Merania boli robené väèinou v pásme 28
MHz, pretoe TCVR najviac pouívam s transvertormi na VHF a UHF. Výsledky meraní na
3,5 MHz vak boli rovnaké. Nebol zistený vplyv
AVC na dynamický rozsah.
Na základe vlastnej skúsenosti, získanej pri
meraní transvertora 144/28 MHz, by som chcel
doda, e meranie dynamického rozsahu jednotónovým generátorom na 1 dB kompresiu
a následný prepoèet (10 a 14) dB je ve¾mi
nepresná metóda. Zvlá, keï sú v signálnej
ceste zapojené diódy. Rozdiel môe by aj nieko¾ko desiatok dB v prospech jednotónového
merania.

Záver
V èlánku som chcel poukáza na dobré
vlastnosti diódových zmieavaèov a ich prípadné pouitie v rádioamatérskych zariadeniach.
Èo sa týka selektivity, dynamického rozsahu
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Obr. 19 
Osadenie
súèiastok na
zadnej strane
dosky ploných spojov.

Zoznam súèiastok
ks
1
1
1
1
1
1
1
4
1
7
6
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
6

Oznaèenie v schéme
IC1
IC3
IC4
VR1
R1
R3
R4
R5, R6, R13, R14
C1
C4, C5, C8, C17, C20-22
C6, C7, C9, C15, C16, C18
C10, C14, C19
C13
T1
T2
T4
T5
T6, T7
X1, X2
X3
X5
X6
X7, X9
X8
X10
MH1-6

Typ
Hodnota
RF-2360
RF-2320
MAR-4SM
50R
LM7808CT
MRS25 1%, metal.
220R
MRS25 1%, metal.
nastavi
RC-02HP 1%, SMD
56R
PAT-1, 1W keram. atenuátor
EGRU RM5,08, keram. 47n
EGRU RM2,54, keram. 3n3
EGRU RM2,54, keram. 33n
Tantal elyt, radial
1 µF
Elyt, radial
10 µF
22R223
22 µH
622-LY-102K
1 mH
B82144A2102K
1 µF
B82498B3100J, SMT
10 nF
B82432A1103K, SMT
10 µF
PBP-70
PIF-70
PLP-30
TUF-3H
PLP-100
PHP-50
TSC-2-1
Mounting Hole

Púzdro
STD Batwing (SO16)
STD Batwing (SO16)
WW 107
TO-220
2,5x6,5x0,6mm
2,5x6,5x0,6mm
1206
AF320
RM=5,08mm
RM=2,54mm
RM=2,54mm
RM=2,54mm
RM=5,08mm
RM=4mm
RM=5mm
FLY RM=17mm
SIMID0805-B
SIMID1812-T
A01
A01\CS
A01
B02 (SMD)
A01
A01
B02

Výrobca
RFMD
RFMD
Mini-Circuits
National Semi.
Philips
Philips
Philips
Mini-Circuits
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Toko
Epcos
Epcos
Epcos
Mini-Circuits
Mini-Circuits
Mini-Circuits
Mini-Circuits
Mini-Circuits
Mini-Circuits
Mini-Circuits
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a stopbandu, popisovanými úpravami pozdvihneme IC-751 na úroveò pièkových profesionálnych prijímaèov.
Zapojenia a dosky ploných spojov sú koncipované ako flexibilné pre pouitie filtrov
a zmieavaèov od firmy Mini-Circuits, take
môu nájs uplatnenie aj pre iné frekvenèné
rozsahy a pre iné transceivre, prípadne v konvertoroch èi transvertoroch. Pouité súèiastky
boli zvolené tak, aby kontrukcia bola èo najjednoduchia (hotové filtre, cievky, tlmivky).
GERBER dáta pre výrobu ploných spojov
sú k dispozícií na vyiadanie u autora.
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