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Kétcsöves szupervevő

A „retro” rádióvevők nagy nép-
szerűségnek örvendenek az in-
terneten. A téma felkeltette a
konstruktőr, US5MSQ Szergej
OM érdeklődését is, aki úgy
döntött, hogy készít egy egysze-
rű, egycsöves visszacsatolt vevőt.
Ezt azután a későbbiekben
könnyű volt átalakítani egy szin-
tén nem bonyolult, ám ugyan-
akkor többsávos szuper rendsze-
rű vevővé. A készülék alapjául
egy kéttriódás csőre (6N9SZ)
épülő visszacsatolt audion vevő-
kapcsolás szolgált, melynek
megépítésekor a korszerűbb
6N2P (6,3 V-os ECC83) csövet
használta a szerző. 

Elvi működés

A visszacsatolt audion (regene-
ratív) vevő bázisán lett megépít-
ve a kétcsöves, négysávos szu-
perheterodin vevő (ld. ábra). A
készülékkel a 80; 40; 20 és 10 m-
es rádióamatőr sávokban lehet-
séges az SSB- és a CW-jelek véte-
le. A vevő érzékenysége távíró
üzemmódban 10 dB jel-zaj
arány mellett a 10 m-es sávban
nem rosszabb 1 uV-nál, 20 és 40
m-en min. 0,7 uV, 80 m-en min.
3 uV.

Az R1 (Érzékenység) kettős
potenciométert tartalmazó, két-
fokozatú bemeneti csillapító le-
hetővé teszi, hogy bármilyen an-
tennával használhassuk a vevőt.
A bemeneti, sávonként átkap-
csolható, felső kapacitív csatolá-
sú kétkörös sávszűrő (L2 és L4
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Nemzetközi tallózás...

Rádióamatőr berendezések – kezdőknek, 
haladóknak  3.

Ford.: dr. Sipos Mihály okl. villamosmérnök

Sorozatunkban ismét egy kezdőknek való, – de most elektroncsöves –, rövidhullámú vevőkészüléket mu-
tatunk be leendő rádióamatőröknek. A konstrukció a lehető legegyszerűbb kivitel, kevés alkatrészt tartal-
maz, mindamellett négy amatőrsáv vételére képes.
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közötti C-elemek) egy egyszerű-
sített kapcsolás szerint lett meg-
építve. A 10 m-es sávban ered-
ményezi a legnagyobb érzékeny-
séget, 80 m-en lényegesen na-
gyobb a csillapítása, aminek kö-
vetkeztében a készülék tartalék
(„fölös”) erősítése is kisebb lesz. 

A 80 m-es sávban a berende-
zés 1-V-1-es visszacsatolt egye-
nesvevőként működik, amely
HF erősítőt is tartalmaz (E2
cső). Ekkor az E1 elektroncső
pentóda része, mint RF erősítő
biztosítja a visszacsatolt audion
leválasztását az antennáról. A
többi hullámsávban szupervevő-
ként működik a készülék, mely-
nek változtatható a KF-értéke,
és a heterodin fokozatában
kvarc frekvencia stabilizátorral.
A helyi rezgés keltő az E1 cső
triódáján, a Pierce-kapcsolásba
kötött rezgőkvarcon alapul. A
40 és 20 m-es sávokban a gene-
rátor a rezgőkvarc alapfrekven-
ciáján (10,7 MHz) működik,
míg a 10 m-es sávban a harma-
dik harmonikuson (32,1 MHz).
Ez utóbbi esetben az anódter-
helést az L3, C1 rezgőkör jelen-
ti, melyet 32,1 MHz-re kell han-
golni. Az E1 pentódájára épül a
keverő fokozat.

Szupervevő működésnél a KF-
traktus, a regeneratív detektor
és a HF erősítő szerepét betöltő
visszacsatolt vevővel hangolható
sáv szélessége 3,3 ... 3,8 MHz (80
m-es sáv). Ez a 0,5 MHz teljes-
séggel elegendő a többi amatőr-
sávban is: 40 m-en 6,9 ... 7,4
MHz, 20 m-en 14 ... 14,5 MHz,
10 m-en: 28,3 ... 28,8 MHz.

Az anódkör tápfeszültségét és
a vevő csöveinek fűtőfeszültsé-
gét stabilizálni kell. A különbö-
ző rádióamatőr fórumokon
gyakran felvetődik a kérdés,
hogy a csöves regeneratív készü-
lékek egyes tápfeszültségeit kell-
e stabilizálni? A reakciók hom-
lokegyenest különbözőek: a
„nem kell”-től a „mindet kell”-
en keresztül az akkumulátoros
táplálásig terjednek. Ezeknek a
megfontolásoknak mindnek van
értelme, csak azt kell figyelembe
venni, hogy az egyes szerzők mi-
lyen követelményeket támasz-
tottak a készülékükkel szemben.

Az 1920 ... 1950-es években ki-
fejlesztett konstrukciók, mind a
regeneratív részre helyezték a
hangsúlyt, és nem foglalkoztak a
tápfeszültséggel. És mégis mind
jól működött, egészen jó vételt
produkált, különösen a rádió
műsorszóró frekvenciákon.
Azonban ha elkezdünk gondol-
kozni az érzékenységen és figye-
lembe vesszük, hogy ez a beger-
jedés határánál a legnagyobb,
nem szabad elfelejtkezni arról,
hogy ez a pont instabil, nagyon
sok (külső) tényező hat rá. Ezen
tényezők közül talán a legna-
gyobb súllyal esik a latba a tápfe-
szültség – és ekkor a válasz
egyértelművé válik. A készülék-
től magas paramétereket köve-
telünk meg, akkor stabilizálni
kell a tápfeszültségeket!

Megépítés

A vevőkészülék egy régi számító-
gép tápegységének a dobozába
lett beapplikálva (ld. fotók). Az
alkatrészek bekötése „repülő” jel-
legű, melyhez egy kétoldalas (ún.
fusi) nyák-lapot használtak fel.
Ennek egyik oldalán a rézfóliát
négyzetdarabkákra kell felvágni,
ezekhez lehet az egyes alkatrésze-
ket hozzáforrasztani. A nyáklap
másik oldalán található rézfólia a
közös (föld) vezeték szerepét töl-
ti be. A szereléssel szemben tá-
masztott feltételek: a felerősíté-
sek maximális erőssége és az RF
vezetékek minimális hossza. 

A vevőkészülék könnyen be-
szerezhető alkatrészekből lett
megépítve. Az átvezető és puffer
kondenzátorok min. 250 V-osak
legyenek! 

Az L2 és L4 tekercsek 0,17
mm-es zománcszigetelésű réz-
huzalból készültek, 8,5 mm át-
mérőjű, hangolómagos cséve-
testre (régi orosz színestévék KF
tekercseire), 13 menet szorosan
tekerve. Az L1 csatoló tekercs
ugyanebből a huzalból 3 mene-
tet tartalmaz, melyeket az L2-re
kell tekerni, annak a földveze-
tékhez kapcsolódó végén. Az L3
és az L5 kisméretű, gyári induk-
tivitások.

Az L6 tekercs 1 mm-es zo-
máncszigetelésű rézhuzalból ké-

szül, 35 mm-es bordázott kerá-
mia testre. A menetszám 11, a
menetek közötti távolság 2 mm,
leágazás a földre csatlakozó te-
kercsvégtől számított 2. menet-
nél van.

Bár a visszacsatolt audion el-
méletileg bármilyen tekerccsel
elműködik, a gyakorlati élet azt
mutatja, hogy ajánlott itt minél
nagyobb körjóságú kivitelt hasz-
nálni. Ez lehetőséget ad arra,
hogy olyan elektronikai megol-
dásokat használjunk, amelyek
során a csövek csak gyenge csa-
tolásban legyenek a rezgőkör-
rel. Ezáltal csökken a csatolás ál-
tal bevitt destabilizálás is. Ennek
érdekében az L6 tekercset elég-
gé nagy átmérőjű csévetestre
kell megtekerni.

A legjobb eredményt az adja,
ha a regenerátor tekercsét pl.
Amidon márkájú gyűrűs vas-
magra (pl. T50-6, T50-2, T68-6,
T68-2) tekerjük meg. A kívánt
induktivitásértékhez tartozó, az
adott vasmaghoz szükséges me-
netszámot tetszés szerinti prog-
rammal ki lehet számolni. Így
példának okáért a közönséges
csévetestek esetében használhat-
juk a Coil32 programot, vagy az
Amidon gyűrűk esetében a mini
Ring Core Calculatort. A leága-
zást rendre kb. a menetszám
1/5 ... 1/8-ánál, illetve 1/10 ...
1/20-ánál készítsük el.

A C23 hangoló kondenzátor le-
vegő dielektrikumú, kisméretű,
kétszekciós forgó legyen. A szekci-
ókat kössük sorosan, így csökkent-
hetjük az általa bevitt zajokat. A
kondenzátor rotorját és testét szi-
geteljük el az alaplemeztől, készü-
lékháztól. Lehetséges, hogy ezen
kondenzátor kapacitásértékei és a
saját készítésű L6 induktivitás ér-
téke miatt, a vételi sávszélesség
megtartása érdekében szükség
lesz a sávnyújtó kondenzátorok
értékeinek újraszámolására. Eh-
hez is léteznek számítógépes
programok, pl. az orosz KON-
TUR3C_ver. by US5MSQ.

A használt fejhallgatók okvet-
lenül nagyellenállásúak, 3 ... 4
kohmosak legyenek. A készülék
kiegészíthető tetszés szerinti
(csöves) HF teljesítményerősítő
fokozattal. 
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