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Preoentatlon: Mottagaren är en dubbel-

super, ursprungligen avsedd för trafik på
169 MHz. De två oscillatorfrekvenserna år
multiolar av en enda kristalls frekvens.

(fs-2)
Krlstallformel: tx = lö* MHz 30 pF

parallellkap.
För mottagning på 145,700 MHz uträk-

nas kristalllrekvensen enligt följande:'
145.7 - 2\fx : n =7185KH2.

Mottagaren är rörbestyckad och har in-
byggt nätaggregat och högtalare men sak-
nar souelch.

Ombyggnad tlll 145 MHz amaiörband'

Inrlrum.nt Slgnalgonerator och rörvolt'
metor ellor oscilloskoP. ,trim-
meisel, isolerad.

Böria med att mäta upp känsligheten på
originalfrekvensen, den skall vara omkring
0,8 pV - 1 1V vld 20 dB S/N, rören kan
,iu vara i dålig konditlon, (obs att du måste
ha en signalgenerator som ej strålar hf
utanför koaxkabeln till antenningången).
När denna måtning år glord kan du vårma
upp lödjärnet och sätta igång med om-
byggnaden.
1. Den variabla vridkondensatorn på 5Q
pF C37, och kond. C36 kopplas bort. Hå'
let efter C37 anvåndes senare till squelch
por.
2. Följande kretsar parallellkopplas med
keramiska kondensatorer:
TR1:stiftl-3=3pF
TR 2 : " 1 -3 = 6,8pFC5från stift

6 med '15 oF
TR1'l: " 1-3=3,3 PF, C30 från

stift4med2pF
3. Nu kan trimning€n böria. Först trim-
mas oscillatorn. Kristall: mellan 7150-
7200 KHz. Flörvoltmctorn eller orcillosko-
pct .mlut.s tlll 3tift 7 pl Vto (ECC85).

TR10.. gTt€T 1-L tBTF

; -', - q-6 ISPP

Trimma kärnorna i TR 10 till max utslag'
obs att du kan trimma på fel överton, skall
vara 4:e överton 28,740 KHz för '145,700.

En kärna trimmas uppifrån och en nerifrån.
Flytta rörvoltmetern till gallret på V2
(8C92) stift 6 och trimma för max utslag.
4. Trimningen av hf och blandare: Sig-
nalgeneratorn anslutes till antenningången.
Ställ in signalgeneratorns deviation till ca:
4 KHz FM. Anslut rörvoltmetern till MP 1

enligt schemat vid limitern. Öka nu ut-
spännihgen från signalgeneratorn tills sig-
nalen'blir hörbar i bruset. Trimma i tur
och ordning följande kärnor i: TR 5, TR 4,

TR 3 och TR 2. Minska efterhand utspän-
ningen från signalgeneratorn under trim-
ningens gång så att limitern låmnar lagom
spånning (ca: 2-5 volt). Var försiktig när
du trimmar kårnorna, plastmejseln skall
passa precis i skåran annars är risken stor
att den soricker.

Eventuellt kan det behövas en fin trim-
ning av kårnorna I oscillatorburkarna för
mai signal och känslighet. Nu bör du ha
närmat-dej känsligheten 1 pV 20 dB S/N
och limitern lämna ca: 1 volt.

Trimma nu försiktigt de övriga kärnorna
i MF- och DISKRIMINATOR-burkarna. Ar
rören någorlunda "färska" kan detta göra
ytterligare ca: 0,4 pV till känsligheten. På
en del ex. jag trimmat uppnådde jag 0,6
uV 20 dB S/N.
5. Koppla nu in en lämplig antenn med
50 ohms impedans och lyssna om det finns
någon trafik på kanalen.

Tilläggas kan att första MF blir 30,74
MHz och andra 2,0 MHz.

Tlllbyggnad av equelch tör 481017

Det finns gott om plats på chassiet för
denna brusspärr, som har dubbeltrioden
ECC 83 (12AX7) som aktivt element.

Snett bakom högtalaren år gott om ut-

Vad det för plast?

tast i hålet där C37-an satt förut. S€dan
kan du börja koppla elter schemat. Löd
upp förbindningen mellan C25 och volym-
kontrollens heta ände (RV 1). Drag en
skärmad ledning trän C25 till LF-ingången,
och en annan skärmad ledning frAn LF
ut till RV1 + 190 volt kan du tå llån
anodspänningssäkringen 52 i nätagget. An-
slut limiteringången till MP1 i mottagaren
och tag 6,3 volt på närmaste rör till glöd-
spänningen.

Har du kopplat det hela rätt, så kommer
brusspärren alt fung€ra fini och du har
dessutom fått lite exlra LF-löretärknlng i

mottagaren.
73 och lycka till med bYgget
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rymme, där 1 kan ta uPPt hål för en
9-polig rörhåltare.

2 st kopplingsstöd med 3 - 4 lödöron
på varje, skruvas last i närheten och på
var sida om rörhållaren.

Squelchpotentiometern 500 K skruvas

ldentifiering av plaster genom brännprov:
(TABELLEN HAMTAD FBÄN S]OBEFALSSKOLAN I COTEBOFG I AMNET KEMI)
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Gul 1åga med gronblå
spets. Vit aska
Ammoniaklukt
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LJusgul låga Svaller,
spricker Lukt av

MELAMIN.
PLAST
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Brinner

Gulröd låga starkt
sotande. Mjuknar
sprcker Lukt av bränl
rsier.

ESTEBPLASI 140 Hardas vrd rumstemperatur VrnlLgen årmerad fle
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låg densrtet (093) HD - hog denstet Bägare. laskr'
fo e leksaker
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70 P exrglas
het Lrnser
2 a 1.18

Tål ej organrska losnrngsmedel Go.i slatb
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Orangegul iät sotande
rok Luki av ysgas.
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