
Eredeti szöveg képekkel: http://www.kitsandparts.com/1watter-V5.php 

Az 1Watter egy kiváló minőségű olcsó adó-vevő, amelyet a QRPp rajongók számára terveztek. Garantált az 1 wattos teljesítmény 

bármely 160-10 méteres sávban 12 VDC-vel.  Otthoni és hordozható használatra tervezték. Teljes QSK, kétszer transzponált nagy 

szelektivitással, nagyon alacsony zaj, -137 dBm-es MDS-en mért. A VCXO a szabványos QRP CW hívó frekvenciák mindkét oldalát 

lefedi. A PCB mérete csak 2,5 "(63,5 mm) és 3,8" (96,5 mm). Tartalmazza a V4-es billentyűző IC-t , amely 

"természethű" önhangot ad. 

 

Körülbelüli VCXO Frekvenciatartomány sávonként: 

 80 méter - 3,557 és 3,562 kHz között 

 40 méter - 7,020 - 7,039 kHz 

 30 méter - 10,101-10,119 kHz 

 20 méter - 14,056-14,061 kHz 

 12 méter - 24,892-25,915 kHz 

 10 méter - 28,052 - 28,061 kHz 

 

Építési utasítások:   

 

NE távolítsd el az alkatrészeket a műanyag zacskókból, amíg nem kezded meg a beépítést! Légy óvatos, ha az alkatrészeket 

leltározod; kicsik és könnyen elveszíthetőek. Ne keverd össze a toroidokat a műanyag zacskók között. Tartsd 

a toroidokat műanyag zacskóikban , amíg fel nem használod őket. Ne keverd össze a piros 1N4148 jel diódákat a piros 

1N5240B zener diódával.  Ha hiányzik valamilyen alkatrész, azonnal lépj kapcsolatba a gyártóval. Ha további alkatrészeket találsz 

a készletben, ellenőrizd a mellékletet. Ha abban sincs, mehet a kukába. 

Ez a készlet tartalmazza az összes alkatrészt ahhoz, hogy egy teljesen működő adó-vevőt hozzál létre. A mellékelt részek: 2 

telefon aljzat, bnc csatlakozó, nyomógomb, hangerőszabályzó, mágneshuzal és hűtőborda. Ez a készlet számos fekete 

ferrit toroidot használ.  Egy (1) FT37-43 és több FT37-61 toroidok azonos méretűek. 

Az FT37-43 a zöld 100n-os kondenzátorokkal együtt a zacskóban található. Jelöld meg a zacskót a zöld filctollal, mint "-43", és a 

másik zacskót az ellenállásokkal "-61". Ez segít a későbbi azonosításban a tekercsek és a transzformátorok telepítésekor. Az 

alkatrészeket a jelen dokumentum szerint építsd be, hogy a későbbiekben elkerüld a mechanikus telepítési problémákat. 

Mindegyik 1Watter egy sorszámmal van ellátva, amely a PCB és a mágneshuzal tartó táskához kapcsolódik. Ragaszd  a címkét az 

1Watter hátsó részéhez, vagy ahol alkalmas. A sorozatszám később felhasználható az 1Watter QSO versenyek követésére. 

 A következő elemek szükségesek a megépítéshez: 

 A 22-es vagy 24-es huzal a PCB-t a vezérlőkhöz és a házhoz csatlakoztatni.  

 Vékony hegyű forrasztó páka, lehetőleg hőfokszabályzós. 

 Csavarhúzó a trimmer kondenzátorok beállításához. 

 Opcionális freq számláló 

 A frekvenciaszámláló kézikönyv   

 Opcionális keyer sebesség beállításához potenciométer - ajánlott 10K lineáris.   

 Opcionális be / ki kapcsoló.   

 Opcionális hordtáska,   

 Opcionális Universal Interconnect Kit # 2. A készletben van 30 mama, 40 papa és 10x3-pólusú (1x3) csatlakozó ház 

található.   

 

2. Telepítsd az összes 100n (0.1uF) zöld kondenzátort 

http://www.kitsandparts.com/1watter-V5.php
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://1watters.com/PLJ-0802-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.kitsandparts.com/iconnect2.php


 

3. Szereld be az összes 1/8 Wattos ellenállást. 

 Szükség lehet nagyító eszközre az ellenállás színkódjainak ellenőrzéséhez. Hajlítsd meg az ellenállás lábát, éles 90 fokkal az 

ellenállások testétől. R20, a hangerőszabályzó később csatlakozik. Tedd félre az 5 levágott ellenállás lábat későbbre a kristályok 

földelésének kialakításához. 

____R1,2:   51   Zöld-barna-fekete-arany 

____R3,9,21,22,29:   470   Sárga-Lila-barna-arany   

____R4:   2K2   Vörös-vörös-vörös-arany   

____R5:   500   Vízszintes szerelésű fekete díszdoboz (hardverzsákban)   

____R6 lesz 4K7 vagy 100K ellenállás - lásd az alkatrészlistát vagy a vázlatos táblázatot  

        100K - Brown-Black-Yellow-Gold vagy 4K7 - Yellow-Violet-Red-Gold   

____ R7,8,17,18,19,26:   4K7   Sárga-Lila-piros-arany   

____R10:   1K   Barna-fekete-vörös-arany   

____R11:   1K5 Barna-zöld-piros-arany   

____R12:   1K2 barna-Red-vörös-arany   

____R13:   1M  Barna-fekete-zöld-arany   

____R14:   4R7 Sárga-Lila-arany-arany   

____R15:   100K Barna-Fekete-sárga-arany   

____R16:   10K  Barna-Fekete-Narancs-arany   

____ R23,24  az önhanghoz (javasolt opció  

____ R23,24:   4M7   Sárga-Lila-zöld-arany   

____R25 csak akkor, ha nem telepíted a keyer sebesség potenciométert   

____R27:   16K   Brown-Blue-Orange-Gold (csak 40 méteresbe)   

____R28 nincs telepítve   

Ha nem telepíted keyer speed potmétert, akkor telepíteni kell az R25-öt. Szereld függőlegesen R25, 470 ohm, a J9 középső és 

jobb két nyílásába.   

        470   Sárga-Lila-barna-arany   

 

 

4. Telepítsd az összes diódát - figyelD a polaritást. 

____ D1,2,4,6,7: 1N4148 piros üveg diódák   

____D3: 1N5256B ezüst 30 V Zener   

____D5: MV209 varactor - hagyj 1/8 hüvelyk (3 mm) helyet a PCB és a dióda test között   

____D8: 1N5817 fekete dióda   

____ D9,10: NPC-127 kék 5.6 V Zener   

____D11: 1N5240B piros 10 V Zener   

 

 

5. Telepítsd az összes IC-aljzatot - figyeld a polaritást.   

 

____ U2,4,5,6,9: Az IC-foglalat hornyát illeszd a PCB-n lévő mintával   

 

 

6. Telepítsd az összes fennmaradó kondenzátort a megadott sorrendben. 

 

____C5 40p trimmer - lapos oldal szögletes lyukba   

____ C23,24,26: 50p vagy 60p barna vagy sárga trimmer  - lapos oldal négyzet alakú lyukba   

____ C1,2,3,4: Ezek a kondik részletesen megtalálhatók az alkatrészlistában, és lentebb felsorolva   

____ C1,2,3,4: Ha  polisztirol, hajlítsd vissza az egyik lábát 180 fokkal, és függőlegesen építsd be   

____C15: Ez a kondi az alkatrészlistában van meghatározva, és lentebb felsorolva   

____C16: Ez a kondi az alkatrészlistában van meghatározva és lentebb felsorolva   

____ C17,39: 47n jelölt 473 kis sárga axiális sapka   

____C18: Ez a kondi az alkatrészlistában van meghatározva és lentebb felsorolva   

____C20: Ez a kondi az alkatrészlistában van meghatározva és lentebb felsorolva   

____C21: Ez a kondi az alkatrészlistában van meghatározva és lentebb felsorolva   

____C22: Ez a kondi az alkatrészlistában van meghatározva és lentebb felsorolva   

____C25: Ez a kondi az alkatrészlistában van meghatározva és lentebb felsorolva   

____C28: Ez a kondi az alkatrészlistában van meghatározva és lentebb felsorolva   



____ C29,30,31,32: Ezeket a sapkákat az alkatrészlista határozza meg, és lentebb felsorolva   

____C34: Ez a kondi az alkatrészlistában van meghatározva lentebb felsorolva   

____C35: Ez a sapka az alkatrészlistában van meghatározva és lentebb felsorolva   

____ C12,40: 10uF fekete elektrolit - figyeld a polaritást   

____ C42,49: 47uF kék elektrolit - figyeld a polaritást   

____C43: 33uF fekete elektrolit - figyeld a polaritást   

____C45: 33P jelzett 33j NPO sötét sárgásbarna tárcsa kondenzátor   

____C50: Ez a kondi az alkatrészlistában van meghatározva, és lentebb felsorolva   

____C51: Ez a kondi az alkatrészlistában van meghatározva, és lentebb felsorolva   

____C52: 2u2 sárga mono kondi, 225 jelzéssel   

____Cs: üres - lásd Mods szakasz   

____ Cx : üres - lásd a Mods részt   

7. Szereld be az összes feszültségszabályozót és tranzisztort. 

    Ne telepítsd a Q1-et. 

____ U3,7: 78L08 feszültségszabályozó; jegyezd meg a tájolást a PCB-n   

____U8: 78L05 feszültségszabályozó; jegyezd meg a tájolást a PCB-n   

 

Ideiglenesen csatlakoztass egy + 12V-os tápgységet 100-200 ohm árammakorlátozó ellenállással a J3-2 pontra és a tápfeszültség 

földelésére J3-3 pont (föld). Mérd meg a kimenőfeszültséget (10V) a J1-nél, hogy megbizonyosodj róla, hogy helyes. Ideiglenesen 

helyezzünk egy levágott ellenállás lábat a Q10 emitter és kollektor közé. Mérd meg az U3 kimeneti feszültségét (8V), hogy 

megbizonyosodj róla, hogy helyes. Távolítsd el a levágott ellenállásvezetéket, és távolítsd el a tápforrást, majd folytasd az 

alkatrészek telepítését. 

____Q2: PN2222   

____ Q3,6,7: 2N3904   

____Q4: MPSH10   

____Q5: J310   

____ Q8,9: J113   

____Q10: 2N3906   

____Q11: 2N7000 - VIGYÁZAT ... statikus érzékeny   

 

8. Telepítsd az összes öt 8-pólusú DIP IC-t. 

 

____U2: NE602A kiegyenlített keverő; a C18 felé elhelyezett pont   

____U4: NE602A kiegyenlített keverő; a C26 felé elhelyezett pont   

____U5: NE602A kiegyenlített keverő; a C28 felé elhelyezett pont   

____U6: LM386N-4 hangerősítő; a C37 felé elhelyezett pont   

____U9: ATtiny45 Keyer önhanggal; a C46 felé elhelyezett pont   

 

 

9. Tekerd meg és szereld be az összes Toroid induktivitást.  Az összes vezetéket a toroidokra az óramutató járásával 

megegyező irányba tekercseld.   

 

9.1 ____ L1,2: Az L1 és L2 induktorokat az alábbi táblázatból kell telepíteni.   

Vágd le az L1 és L2 vezetékeket egyenként fél hüvelykre (12mm). Kapard le a szigetelést és ónozd le a vezetékek végeit.  Osszd el 

a meneteket a torroidon. Forraszd az L1 & L2-őt a PCB-be, úgy, hogy a vezeték feszes legyen, a torroid ráfeküdjön a PCB-re. 

     

9.2 ____T4: A transzformátor telepítése az alábbi módon.   

Vágd a # 30 piros vezetékeket egy hüvelykre (25mm).  Vágd a # 27 zöld vezetékeket fél hüvelykre (12.5mm). Kapard le a 

szigetelést és ónozd le a vezetékek végeit. Osszd el a meneteket a torroidon. 

Szereld fel a T4-et a # 30 vezetékekkel a PCB külső (felső és alsó) furataira. A 3 vagy 4 menetet pedig a # 27-es vezetékből a 

T4 középén keresztül tekercseld. A vezetékeket úgy feszítsd meg forrasztáskor, hogy a torroid ráfeküdjön a PCB-re. 

 

9.3 ____T2: A transzformátor telepítése az alábbi módon.   



Vágd a # 30 piros vezetéket egy hüvelykre (25mm). Kapard le a szigetelést és ónozd le a vezetékek végeit. Ha a zöld # 27 huzal 1 

menet ... Ónozd le a vezetéket a toroidhoz közel. Ha a zöld # 27 huzal 2 menet ... Ónozd le a vezeték végeit. Osszd el a 

meneteket a torroidon. 

Szereld fel a T2-et a piros vezetékekkel a PCB külső (felső és alsó) furataiba és a zöld vezetéket a T2 középén keresztül  feszítsd 

meg csipesszel és forraszd be. A vezetékeket úgy feszítsd meg forrasztáskor, hogy a torroid ráfeküdjön a PCB-re. 

 

 

9.4 ____T3: A transzformátor telepítése az alábbi módon.  Vágd le a piros vezetéket egy hüvelykre(25mm).   

Kapard le a szigetelést és ónozd le a vezetékek végeit.  Ha a zöld # 27 huzal 1 menet ... ónozd le a vezeték középét   

Ha a zöld # 27 huzal 2 menettel rendelkezik ...Kapard le a szigetelést és ónozd le a vezetékek végeit.  Osszd el a meneteket a 

torroidon. Szereld fel a T3-at a piros vezetékekkel a PCB külső (felső és alsó) furataiba  és a zöld vezetékek a 

T3 középén keresztül   feszítsd meg csipesszel és forraszd be. A vezetékeket úgy feszítsd meg forrasztáskor, hogy a torroid 

ráfeküdjön a PCB-re. 

 

9.5 Az L4 induktivitást az alábbi táblázat segítségével telepítsd.   

____L4: A # 27 zöldvezetéket tekerd az adott menetszámra egy FT37-43 fekete ferrit toroidon, szorosan.  Az FT37-43 fekete 

ferrit toroid a zacskóba van a zöld kondenzátorokkal. 

Vágd le az L4 vezetékeket egy fél hüvelykre (12mm).  Kapard le a szigetelést és ónozd le a vezetékek végeit. Osszd el a 

meneteket a torroidon. Szereld be az L4-et a PCB-be. A vezetékeket úgy feszítsd meg forrasztáskor, hogy a torroid ráfeküdjön a 

PCB-re. 

 

9.6 T1 transzformátor telepítése ____T1: FT37-61 fekete ferrit toroid használatával kövesd az alábbi leírást.   

Vágd le a # 26 piros vezetékeket egy hüvelykre (25mm).  Vágd le a # 27 zöld vezetékeket fél hüvelykre (12mm).  Kapard le a 

szigetelést és ónozd le a vezetékek végeit. Osszd el a meneteket a torroidon. Szereld fel a T1-et a piros vezetékekkel a PCB külső 

(felső és alsó) furataiba  és a zöld vezetékek a T1 középén keresztül. A vezetékeket úgy feszítsd meg forrasztáskor, hogy a torroid 

ráfeküdjön a PCB-re 

 

9.7 ____L3: Szereld be az L3 induktort az alábbi módon.   

Vágd le az L3 vezetékeket egy fél hüvelykre (12mm).  Kapard le a szigetelést és ónozd le a vezetékek végeit. Osszd el a 

meneteket a torroidon. Szereld be az L3-at a PCB-be. A vezetékeket úgy feszítsd meg forrasztáskor, hogy a torroid ráfeküdjön a 

PCB-re 

 

9.8 ____L6: Szereld be az L6 induktivitást az alábbi módon.   

Vágd le az L6 vezetéket egy fél hüvelykre (12mm).  Kapard le a szigetelést és ónozd le a vezetékek végeit. Osszd el a meneteket a 

torroidon. Szereld be az L6-ot a NYÁK-ba. A vezetékeket úgy feszítsd meg forrasztáskor, hogy a torroid ráfeküdjön a PCB-re. 

 

9.9 ____L5: Szereld be az L5 induktivitást az alábbi módon.   

 

Ez az induktivitás határozza meg az 1Watter felső és alsó frekvenciáját. Vágd le az L5 vezetékeket egy fél hüvelykre 

(12mm).  Kapard le a szigetelést és ónozd le a vezetékek végeit.  Osszd el a meneteket a torroidon. Szerelje be az L5-öt a NYÁK-

ba. A vezetékeket úgy feszítsd meg forrasztáskor, hogy a torroid ráfeküdjön a PCB-re. 

 

9.10 T5 transzformátor telepítése   

Vágjunk 10 "-et(25cm) a # 34 piros vezetékből és 4"(10cm) a # 30 piros vezetékből.   

____T5: A # 34 piros vezeték 8 menet a BN-43-2402 fekete kétlukú ferriten.   

A BN-43-2402 fekete ferrit a zöld kondikkal a zacskóba van csomagolva. 

Vágd a T5 piros vezetékeit egy hüvelykre (12mm). A BN-43-2402 fekete ferriten a # 30 piros vezeték 2 menet.  Vágd le a T5 # 30-

as vezetéket fél hüvelykre (12mm). Kapard le a szigetelést és ónozd le a vezetékek végeit. A # 34 huzalvezetékek a 8 menettel az 

IC-hez legközelebb eső két ponthoz mennek, az 1. és 2. lábaknál. A # 30 huzalvezetékek az IC-től legtávolabbi két ponthoz 

vezetnek, vagy a PCB alja felé. Szerelje fel a T5-öt a NYÁK-ba. A vezetékeket úgy feszítsd meg forrasztáskor, hogy a torroid 

ráfeküdjön a PCB-re 

 



10. Telepítsd az összes kristályt.   

A készletben 5 "KF" kristály van. Ezeket a kristályokat frekvencia és ellenállás szerint osztályozzák. Ha egy kristályt talál fekete 

ponttal, telepítd az X6-ba. Ha két kristályt találsz fekete ponttal, telepítsd az X2 és X6 helyére. Az X3,4,5 szűrő kristályokon nem 

szabad fekete pontnal lenniük. A kristályok telepítésekor a kristályokat forrasztás közben kb 20 fokkal döntsd meg.  Ez az 

egyenesítés után egy kicsit felemeli a kristályt a PCB felett, és megakadályozza a rövidzárat a kristály lábai és a NYÁK között.  Ne 

melegítsd túl a kristályokat.   

 

____X1: lásd a táblázatot   

____ X2,3,4,5,6: lásd a táblázatot 

Amikor a kristályok házait földeljük forrasztással, ne melegítsük túl a kristályokat   

____A X3,4,5 kristályok tetején forrasszunk végig egy levágott ellenállás lábat   

____Forrasz egy ellenállás lábat az X4 felső részéről a NYÁK földjére   

____ Forrasz egy ellenállás lábat az X2 felső részéről a NYÁK földjére   

____ Forrasz egy ellenállás lábat az X6 felső részéről a NYÁK földjére   

 

11. Csatlakozások.   

Javasolt 1Watter beüzemeléséhez. Csatlakoztass egy potmétert (10K vagy 100K) a J9 morze sebesség 

csatlakozóhoz. Csatlakoztasd a potméter csúszkáját a J9 középső pontjához. Ha nem telepítesz sebesség állító potmétert, akkor 

telepítsd az R25-öt. Szereld be az R25, 470 ohm ellenállást, a J9 középső és jobb két furatába.   

Csatlakoztasd az 500 ohmos hangerő potmétert (R20) bármilyen szigetelt vezeték segítségével. Csatlakoztasd a 

hangerőszabályzó magas oldalát a PC-n lévő J6 középpontjához. Csatlakoztasd a hangerőszabályzó hideg oldalt a J6 

földre. Csatlakoztasd a hangerőszabályzó csúszkáját egy 3,5 mm-es phono csatlakozóhoz. Csatlakoztasd a 3,5 mm-es phono jack 

földet a hangerőszabályzó potméter hideg oldalához.  Csatlakoztass egy felhasználó által adott potmétert (5K vagy 10K vagy 

100K vagy 1 Meg) a J1 "Tune" csatlakozóhoz.  Csatlakoztasd a hangolásvezérlő csúszkát a J1 középső lyukához.   

Csatlakoztasd a mellékelt BNC-csatlakozót a PCB-n lévő L1 melletti "Ant" csatlakozáshoz. Csatlakoztasd a billentyű karokat vagy 

hagyományos billentyűt a J5-hez a másik 3,5 mm-es Jack csatlakozón keresztül. Csatlakoztasd a nyomógombot, Egyik vezetéket a 

J4 középpontjához , a másik vezetéket a földeléshez. Mielőtt bekapcsolnád az 1Watter-t, győződj meg róla, hogy helyes-e a 

táplálás polaritása. Az 1Watter-et úgy tervezték, hogy   12 voltos zárt ólom-savas akkumulátorról működjön.  Csatlakoztasd a + 

12,6 V-os feszültséget (+/- 1 volt) a PCB jobb felső sarkában lévő furathoz.   

 

12. Vevő beállítása. 

Csatlakoztasd az antennát az 1Watterhez vagy legalább 1 méter hosszú vezetéket antenna gyanánt. Állítsd a hangerőszabályozót 

minimálisra, és csatlakoztasd a tápot az 1Watter-re. Növeld a hangerőt, amíg a hangszórón nem hallja a zajt / sziszegést. Állítsd a 

C5 és C26-ot maximális zajra. Néhány CW jel már hallható a Tune Pot elforgatásával.   

 

13. Adó beállítása oszcilloszkóp vagy kalibrált pontos vevőkészülék segítségével. 

A sávszűrő (X3,4,5) meghatározza az KF frekvenciát. Az U2, X2 és L6 adó oszcillátornak meg kell egyeznie az KF frekvenciával +/- 

100 Hz. Keressen egy jelet az adó-vevő hangolási tartományában. A hangjelzés során a leghangosabb hangfrekvenciáknak 600 Hz 

+/- 100 Hz-nek kell lenniük. Ezután beállítjuk a maximális vivő kimenetet. Szükséged lesz egy HF vevőre, oszcilloszkópra vagy 

műterhelésre teljesítménymérővel. Ha ilyened nincs is, akkor az utolsó tranzisztor telepítése után hangoljuk be az adót. A 

Voltage Controlled Crystal Oscillator és a Transmit Carrier Oscillator jeleit kikeveri az (U2) az 1Watter adó-vevő frekvencia 

előállításához. A keverő (U2) más frekvenciákat is kikever, amelyeket ki kell szűrni. Állítsd az R5 teljesítményszabályozót 

félállásba. Előre beállított C23 és C24 50 százalékos maximális kapacitással (lásd a kiegészítő szakasz beállításait). A C23 széles 

lapos, míg a C24 nagyon éles hangolással rendelkezik. Állítsd újból a Tune Pot-ot fél állásba. Csatlakoztassuk a hagyományos 

billentyűt. Miközben figyelsz vevővel a QRP hívó frekvencia közelében, vagy figyeled az oszcilloszkópot, az R1 / D4 

csatlakozásánál, állítsd be a C24-t maximumra. Ellenőrizd, hogy a jel egy QRP adás az éterből, és nem egy másik kikeveredett jel 

(fütty). Ha fülre hangolsz, egy valós jelet kell az éterben vadászni. Miután megtaláltad a jelet, állítsd be újra a C23 és a C24-t 

maximumra. Győződj meg róla, hogy a szűrőt az éterből vett jelre hangoltad és nem egy az adó keverő által generált 

frekvenciára.  

 

14. Telepítsd az RF végső tranzisztort Q1. 

A Q1 általában 2N5109, de a jövőben egy 2SC5706-asal helyettesíthető. Építsd be egy 2N5109-et a kollektort a felső, a bázist a 

jobb oldali és az emittert az alsó furatba. Szerelj be egy 2SC5706-at a 3 középső furatba; fém lap a PCB közepe felé.  

____Q1: 2N5109 - hagyjon 1/8 hüvelyk (3 mm) helyet a PCB és a tranzisztor háza között   

A hűtőborda gyárilag újak és nagyon szoros illeszkedést biztosítanak. Húzd meg a csavart csavarhúzóval vagy más eszközzel. Ha 

szélesebbre kinyitod a hűtőbordát, könnyedén szorosabb illeszkedést biztosíthatsz a hűtőborda szorításával. 



 

15. Önhang hangerő beállítása. 

Az önhang hangerő rögzített / által meghatározott R15, 1M & C45, 33P. Az önhang hangerő csökkentéséhez csökkentsd a C45 

értékét, vagy növelje az R15 értékét. Az önhang hangerő növeléséhez növeld a C45 értékét, vagy csökkentse az R15 értékét. Az 

R15 és C45 csere darabjai nem tartoznak a készletbe.  A természetes önhang hangerőt az R23 és az R24 ellenállások állítják be a 

Q8 és Q9 közelében.  

 

16. Végerősítő beállítás milliamp mérővel. 

Csatlakoztass egy 50 ohmos műterhelést az adó-vevő kimenetéhez. Csatlakoztass egy tápegységet (12V) árammérőn keresztül. 

Helyezzük be a billentyűt (lásd az alábbi utasításokat). Kapcsolj adásra, és állítsd be az R5-et pontosan 250 milliamperre.  Ha a 

C23 & C24-et nem állítottuk egy előző lépésben, akkor előzetesen beállítottuk a C23 és C24-et félállásba. Állítsd be a C24-et a 

maximális milliamperre. Állítsd be az R5 értéket, hogy az áram 250 ma legyen. Ismételd meg többször ezeket a beállításokat, 

amíg a C23 és C24 maximumon van, és az R5 250 mA. Ha van wattmérőd, helyezd be a műterhelés és a tranceiver közé. Kb 1 

wattos teljesítményt kell mérni. Szintén beállíthatod az R5-öt 20 voltos PP-re egy oszcilloszkópon. Javasoljuk, hogy az instabilitás 

elkerülése érdekében ne állítsa be az R5-öt több mint 1 wattra. Lehetőség van arra, hogy az 1Watter kimenetet a kívánt 

frekvencián kívül másra állítsa. Ellenőrizd, hogy a vevőkészülék használatával beállította a C23 és a C24-et a QRP működési 

frekvenciára, vagy oscilloszkóppal vagy más eszközzel, amely képes ellenőrizni a kimeneti frekvenciát. Ez befejezi az 

1Watter Tranceiver beállítását.   

 

Az 1Watter szervizelési kézikönyv   

 

Az 1Watter hibaelhárítás   

 

17. Választható módosítások és kísérletek az 1Watterrel   

 

17.1 NE602A erősítés U4 és U5 esetén: Növelheted a nyereséget úgy, hogy egy 27K (nem tartozék) vagy magasabb értékű 

ellenállást (Rx a PCB-re) helyezi az U5 1-es és 8-as lábai közé. 

 

17.2 Frekvenciatartomány-modulok: Megváltoztathatod az 1Watter frekvenciatartományát az L5 menetszámának 

megváltoztatásával. Túl sok menetnél az oszcillátor leáll, vagy instabillá válik.  Adjunk hozzá kapacitást a Cx-en , a kristály X1 és 

L5 és a föld között. Próbáljon 3-10 pF-dal indulni.   

 

18. Az 1Watter billentyűző utasítások 

Ez egy alap jambikus módú-B billentyű  egy Atmel AVR Chippel. A bekapcsoláskor a billentyűzet alapértelmezett értéke 15 WPM 

és egy 625 Hz-es önhanggal rendelkezik. Csatlakoztatva egy egyenes billentyűt mono Jack-kel automatikusan átkapcsolja 

a keyert egyenes billentyű módba. A "Speed Pot" mozgatásával a sebesség 5 WPM-ről 36 WPM-re változik (csak a 3. és 

magasabb verzióban). A Keyer Chip belső időzítési oszcillátora egy 9,6 MHz +/- 10 % gyári kalibrálással működő RC oszcillátor. A 

tipikus pontosság +/- 5 százalék; A pontosság +/- 2% -ra tolható , ha valaki veszi a fáradságot kalibráláshoz és átprogramozza 

a keyer chipet. Ez az eljárás időigényes.  

 A pontosság jellemzően +/- 5 % így az önhang és a sebesség is +/- 5 %-kal eltérhet. Ez azt jelenti, hogy ha a WPM-sebességet 20 

WPM-re állítja, akkor valójában 19 vagy 21 WPM-re van beállítva; Ez nem lehet probléma. A billentyűzet a "Command" 

üzemmódba kerül a Cmd gomb megnyomásával és felengedésével. A billentyűzet a következő utasításokkal rendelkezik 

a Cmd gomb megnyomása után: 

„A" (.-) Némítja az önhangot 

Az önhang beállítás kikapcsolás után is megmarad. Az önhang beállíásához töröld a jelzőt, és állítsd az "Y" -t; Y = igen, 

bekapcsoljuk az átviteli sidetone hangot. Ha az adás önhang jelző üres volt, akkor állítsd be a jelzőt, és add meg az "N" -t; N = 

nem, kikapcsoljuk az  önhangot. A CMD Sidetone Audio mindig aktív a CMD kiadásakor. 

 

"B" (-...) Belép a Beacon módba (csak a 2. és újabb verzió) 

Nyomd meg a CMD gombot, és írja be a "B" -t a Beacon mód indításához. Hallgass egy DIT-t, hogy nyugtázd, hogy készen áll-e az 

üzenet kiválasztására. Add meg az 1, 2 vagy 3 üzenet számát. Az üzenet újra és újra megismétlődik. A Beacon mód 

kikapcsolásához nyomd meg a billentyűt.  

 

"E" (.) Vagy a "T" (-) váltás a normál keyer és egyenes billentyűmódhoz 

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.kitsandparts.com/1watter-service-manual.php
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.kitsandparts.com/1watters.com/troubleshooting


"S" (egyenes billentyű üzemmód) kódban. A billentyűző üzemmód NEM kerül mentésre a kikapcsoláskor. Hagyományos billentyű 

Mono Plug automatikusan átváltja a keyert egyenesbe billentyű módba. 

"M" (-) Add meg a Beacon üzenet (ek) et (csak a 2. és újabb verzió) 

Nyomd meg a CMD gombot, és írd be az "M" -t az üzenet beírásához. Hallgass egy DIT-t, hogy nyugtázd, hogy készen áll-e az 

üzenetszám kiválasztására. Add meg az 1, 2 vagy 3 számú üzenetet. Várd meg a  DIT-t, hogy nyugtázza, hogy készen áll-e a 

karakter beírására. Egyszerre írj be egy karaktert, majd várj egy másik " dit ". Szóköz megadásához ne adj meg semmit 

a közölt " DIT-ek " között. Az üzenet végén ne felejts el üres karaktert adni. Ez lehetővé teszi, hogy szünetet iktass be és 

behallgass a hívásokra. 10 és 20 szóköz ajánlott. Állítsd le az üzenetbeviteli módot az "AR" vagy ".-.-."   

 

"R" (.-.) Átkapcsol a normál és a fordított jambi között, a "P" jelzéssel nyugtázva (normál jambi) vagy "X" (fordított jambi) 

kódban. A jambi (normál vagy fordított) a kikapcsoláskor kerülnek mentésre.  

 

"S" (...) Állítsd be a kulcssebességet a WPM-ben. A sebesség két számjegyből áll. 

Az "S" parancs elküldése után a billentyűzet egy DIT (e) üzenetet küld az első sebesség karakter (0-4) kérésére. Az első 

sebességszám elküldése után várj egy másik DIT (e) parancsot, és küldd el a második számot (0-9). Attól függően, hogy mit írsz 

be, hallani fogsz egy "?" ERROR vagy "R" a "Roger" nyugtázáshoz. Az érvényes sebsségek 1 - 45 WPM. A billentyű sebességét a 

kikapcsoláskor menti.   

 

"F" (.. -.) Beállítja az önhang frekvenciát 

Az "F" parancs elküldése után a billentyűzet egy DIT (e) üzenetet küld a hangjelzés (0-9) kérésére. Attól függően, hogy mit írsz 

be, hallani fogsz egy "?" ERROR vagy "R" a "Roger" nyugtázáshoz. A sidetone frekvenciát a kikapcsoláskor menti.   

Az alábbi táblázat a sidetone számot és az sidetone frekvenciáját mutatja: 

 0 = 1000 Hz 

 1 = 833 Hz 

 2 = 714 Hz 

 3 = 625 Hz 

 4 = 555 Hz 

 5 = 500 Hz 

 6 = 455 Hz 

 7 = 417 Hz 

 8 = 385 Hz 

 9 = 357 hz 

"V" (...-) Közli a keyer verziószámot (csak a 0-as és újabb verzió). Ez a készlet tartalmazza a 4-es keyer verziót. 

"X" (-..-) A keyer adási vagy hangolási módba kapcsolja a készüléket. A billentyű megnyomásával kapcsolja ki hangolás módból  

   

A billentyűben van Deadman védelem. Abban az esetben, ha a billentyűzet 64 egymást követő DIT-t vagy  64 egymást követő 

DAH-t ad az adást leállítja, és megszűnik működni. A normál működés újraindításához le kell kapcsolni a kulcsos chipet. 

Visszaállításhoz az alapértelmezett módban tartsd lenyomva a CMD gombot, amíg nem hallod az „1W”-OT. Ezután azonnal 

engedd el a CMD GOMBOT, különben egy másik parancsot küld. A forráskód és hex fájlok  BILLENTYŰHÖZ állnak 

rendelkezésre http://kitsandparts.com/keyer   

Változó kondenzátor beállítások:   

Ha a trimmerekhez egy hangoló szerszámra van szükség, próbáld meg nem fémes anyagból (pl kerámia) megszerezni, vagy 

legyártani. Javasoljuk az opcionális Universal Interconnect Kit # 2 megvásárlását. A kábelek krimpléséhez a 

www.radioamatorwebshop.eu oldalon találsz  krimpelő szerszámot, kábeleket és krimpelhetó RF csatlakozókat.  

Kiegészítési szakasz:   

Oct 21 2016 2359 - Íme néhány adat, ha sub'ing az MV209 varactor a 1SV322 & 1SV324   

1W20 freq span MV209 0V = 14056.3 10V = 14060.6 használatával   

1W20 freq span 1SV322 0V = 14059 10V = 14064 használatával   

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://kitsandparts.com/keyer
http://www.radioamatorwebshop.eu/


1W20 freq span 1SV324 0V = 14057.1 10V = 14063.6 (az új freq lefedettség) használatával   

1W40 freq span MV209 0V = 7019,6 10V = 7039,4 használatával   

1W40 freq span 1SV322 0V = 7025.7 10V = 7047.4 használatával (az új freq lefedettség)   

1W40 freq span 1SV324 használatával - nem tesztelt; 

2018. szept. 30 1630 - Ha alacsony a meghajtó szintje a végfokba, és nem tud teljes 1 wattos teljesítményt kapni,   

megpróbálhatod növelni az R10 értékét, egy 1K ellenállást.   

Tracy W4EDJ arról számolt be, hogy 1W40-ének csak teljes teljesítménye volt, amikor az R10-et 1K-ról 4K7-re változtatta. 

 

  

  

  

 

 


