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1. 

Johdanto

Tässä käsikirjassa esitetään ssb-radion malli SSO1A huoltoa piirien

toimintaa ja säätöä. Piirien toiminnan ymmärtämiseksi on tutustut-

tava myös radion käyttöohjeeseen.

2. Piirit ja niiden säätä

2.1. Signaa1ien ku1ku

2.1.1.

Yleistä

SSOlA-radio on ssb-lähetin-vastaanotin jossa on vain yksi sekoitus-aste. 

Välitaajuus on 10,7 I~z. Sekoittajan tarvitsema paikallisos-

killaattorin taajuus saadaan syntetisoimalla kahden oskillaattorin

taajuus, jolloin tulokseksi saadaan hyvä stabilisuus. Ratkaisu on

m.yös erittäin edullinen ajatellen toimintaa vaihdellen sivunauhoja.

Piirin kuvaus on jaettu pääsignaali ja apusignaalien käsittäviin

osiin seuraavasti.

2.1.2. 

Informaation kulku

Iiliytettäessä alempaa sivunauhaa lähetyksessä pientaajuussignaali
f , mikä tulee mikrofonista moduloituu 1. paikallisosl{illaattorin

a .

antamaan taajuuteen 10,7 MHz rengasmodulaattorissa, jolloin tulok-

seksi saadaan l~aksisivunauhasignaali, sillä kantoaalto vaimeneerengasmodulaattorissa. 

Alempi sivunauha 10,7 MHz -f poistetaan
a

alipäästösuodattimella minkä lceskitaajuus on 10.701,5 kHz ja kaie-
taleveys 2,2 kHz. Saatu ssb signaali muutetaan halutulle lähetys-

taajuudelle balanssoidussa modulaattol~issa Q101, Q102 toisen pai-

kallisoskillaattorin (f + 10,7 MHz) avulla. Saatu erotussignaali
0

~ -f , mil{ä on haluttu lsb-signaali viedään antenniin. f tarkoit-
a a 0

taa lähetyssignaalin l~antoaallon taajuutta. Toimittaessa ylemmällä

sivunauhalla viedään rengasmodulaattoriin ensimmäisestä paikallis-

oskillaattorista taajuus 10 703 kHz ja toisest~ paikallisoskillaat-

torista taajuus 10 703 kHz + f .l/luuten toiminta on samanlainen
0

kuin toimittaessa alemmalla sivunauhalla.

Vastaanotolla toiminta on päinvastainen
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B.P.F.--,
2. bal sek (T)
Sekoitin (R) (USB)

~ !_~~.r--;~-- ~O + f a j

I"">c-.-" ' /~
1 10.700+fal~, fo-fa

1o.7o15MHz) I (LSB)

l

r- 2LO
1

fo + 10.703 MHz (USB)
fo + 10.700 r-ffiz (LSB)

Kuva 1. Informaation kulku

2.1.3. Paikallisoskillaattori

Ensimn1äisen ja toisen pail~allisoskillaattorin lähtösignaalit muo-

dostetaan syntetisoimalla neljän oskillaattorin antamia signaaleja,

jotka ovat 1 MHz, 9,7 MHz, 9,703 ja fo + 1 MHz. Alemmalla sivunau-

halla työskenneltäessä saadaan paikallisoskillaattorien taajuuksiksi:
f1 (10,700 I~z) = 9,7 MHz + 1 MHz

f 2 (f + 10,700 MHz) = 9,7 MHz + (f + 1) MHz
0 0

Ylemmällä sivunauhalla toimittaessa saadaan paikallisoskillaattorientaajuul<:siksi:

f1 (10,703 MHz) = 9,703 MHz + 1 ~lliz

f? (fo + 10,703 MHz) = 9,703 MHz .(fo + 1) MHz

TI" 2uva . Paikallisoskillaattorien lähtötaajuul~sien muodostuminen
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Oslcillaattori t

2.2.1. Af/if-yksikkö

2.2.1.1. Taajuuksien 9,7 MHz ja 9,703 MHz tarkistus.

Taajuuslaskin liitetään joko lii ttj_meen J201-2,5 tai kondensaattorin

C~)6 ja vastuksen R)02 liitoskohtaan. rCytkin L5B/U5B 55 käännetään

asentoon U5B ja l<eraamisella trimmerillä C240 asetetaan taajuus

9,70) MHz:ksi. Kytkin 55 lcäännetään asentoon L5B ja keraamisella

trimmerillä C2)1 asetetaan taajuus 9,7 11Hz:ksi

2.2.1.2~ Taajuuden 1 MHz tarkistus

Taajuusle.skin kytketään n 0,01 ~lF:n kondensaattorin avulla tran-

sistorin Q214 kollektrille ja keraamisella trimmerillä C229 sää-

detään taajuus 1 MHz :ksi. Läh.l.:ötason saa-ttaa tässä tapauksessa olla

riittämätön taajuuslaskimelle jolloin laskin kytketään kondensaat-

torin avulla transistorin ~209 l{ollektorille. Keraamisella trimmeril-

lä C229 asetetaan taajuus 10,700 MHz:ksi alemmalla sivunauhalla.

Tällöin on oltava 9,700 MHz:n oskillaattori jo säädetty oikealletaajuudelle.

2.2.1.3.

Ta~juuden 1,5 kHz tarkistus

Taajuuslaskin 

l~ytketään pientaajuusmuuntajaan T20j-6
säädetään 1,5 kHz:ksi muuntajan T20J sydämmellä.

ja taajuus

? 2. ~. Kideoskille.attorin taajuuden tarl~istus

Kide Xi...Xii valitean kytkirnellä CHANNELo Oskillaattorin taajuus

on haluttu taajuus f + 1 ~4Hz. Taajuus tarl~istetaan kytkemällä taa-
0

juuslaskin liittimeen Ji02-i6 ja säätämällä jokaisella kanavalla
taajuus oikeaksi (f + 1 ~Iz)/keraamisten trirnmerien C8...Ci8 avulla.

0

Paikallisoskillaattorit

2.3.1. Af & if yksi~~ö 1.

paikallisoskillaattori

2. J. 1.1. Kytl~entä

1. Paikallisoskillaattoritaajuus 10,700 MHz tai 10,70) MHz saadaan

balanssoidun modulaattorin Q210...2.1) avulla siten, että modulaat-

toriin tuodaan taajuudet 1 MHz ja 9,700 MHz tai 9,70) 11Hz vastaavis-
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2. 

Af'&if-yksikkö

2.1. Kytkentä

Hf-yksiköstä saatu välitaa~;uussignaali viedään kidesuodattimeen,

vahvistetaan transistoreissa Q217...220 ja ilmaistaan transistorin

Q221 avulla. Saatu pientaajuussignaali vahvistetaan transistoreissa
Q2.26 ja Q227 sekä viedään kovaääniseen. Muuntajalta T210 viedään vä-

litaajuussignae.li myös transistorille Q22J. Signaali vahvistetaan

ja tasasuunnataan. Tulokseksi saatua tasajännitesignaalia käytetään

automaattiseen tason säätöön ohjaamalla sillä transistoreita Q217...

~220.

2.4.2.2. Säätö

Ha1utu11a vastaanottotaajuude11a o1eva signaa1igeneraattori kytke-

tään antennikosl<ettimeen ANT (EJ). Muuntaji11a T207... 2,10 säädetään

kovaäänisen 1äh~ötaso maksimiin. Tämä säätä on suoritettava 1ine-

aarise11~ a1uee11a. Sitten muuntajan T211 säädöllä haetaan minimi

lähtötaso.

2.5. Lähetin

2.5.1. Af/if-yksikkö

?5.1.1. Kytkentä

Mikrofonista säätövastuksen R201 kautta tuleva puhesignaali vahvis-

tetaan transistorissa Q201 ja viedään rengasmodulaattoriin yhdessä
1. pail~allisoskillaattorin antaman signaalin l~anssa. Saatu (~sb-

signaali vahvistetaan transistorissa Q2o6 ja suodatetaan kidesuodat-

timessa jolloin tuloksena on haluttu ssb-signaali.

2..5.1.2. Sää tö

Putkivolttimittari kytlcetään U201-):een tai J201-19 ja muuntajalla

T202 säädetään maksirninäyttämä, kun J4-1 ja J4-2 ovat oikosuljetut.

Säätövastuksella R208 säädetään kantoaaltovuoto minimiin eli balans-

soidaan modulaattori. R201 ja R208 tulee säätää vasta hf-yl~sikön

säätämisen jälkeen.

2.5.2. 

Hf-yksikkö

2.5.2.1. 

Kytkentä
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Af&if-yltsiköstä saatu vålitaajuussignaali muutetaan halutuksi sig-

naaliksi f balanssoidussa modulaattorissa Qi01.Q102.. Häiriö signaa-
0

lit eliminoidaan Zi01:1lä. Haluttu taajuus vahvistetaan laajakaistai-

sessa vahvistimessa Ql0J...105 ja viedään antenniin kelan Li kautta.

2.5.2.2. 

Säätä

PutkivoIttimittari jossa on 20 Ohmin keinokuorma kytketään antenni-

koskettimeen ANT (E3). T101:tä säädetään, kunnes saadaan maksimilähtöteho. 

J4-1:n ja Jl}-2:n tulee tällöin olla oikosuljettuina. Tä-män 

jälkeen säädetään af&if-yksikössä olevalla vastuksella R?,08 mi-nimilähtöteho, 

kun J3-1 ja J3-?, ovat oikosuljettuina. Mikrofoni

l~ytketään pistukkaan MIC (J3) ja vastuksella R201 säädetään lähtö-

teho 0,25 ~l:ksi normaalilla puhetasolla. I~ittauksessa tarvitaan te-homittari. 

Painettaessa avainta tehon on oltava n 0,7-1 'J!.

2.6. 

Antennipiiri

2.6.1. 

Kytkentä

Kela 

L1 muodostaa sarjavirityspiirin yhdessä antennin kapasitans-

sin kanssa. Kelan induktanssia muutetaan nupin ANT TUNE avulla.

2.6.2. 

Säätö

I\elan 

väliotto kytketään kullakin kanavalla oheisen taulukon mukaan.

Tämä kytkentä on tehtävä ennen mitään muita lähettimen viritystoi-menpiteitä.

2 J

Tappi 

no

Taajuusalue

1

3.. .4,5 MHz 5...7 MHz4.. .5,5 !,Jlliz

(Huom:kanavat 6

n:o 2).
ja 7 (n 3,7 MHz) voidaan joutua kytkemään tyyppiin

J. 

Huolto

3.1. 

Yleistä

Vian etsimisessä on tärl<eää päätellä vian laatua ja syy seuraavien

esimerkkien avulla, j~tta vian hakemiseen kuluva aika saataisiin

mahdollisimman lyhyeksi. Esimerkkejä on vain muutamia, eivätkä nevoi 
peittää kaikkia mahdollisia vikatapauksia. Huolettaessa on

piirustusten yhteydessä oleva tasajännitetaulukko hyvänä apuna.
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3.2. Vian etsiminen

Vian etsiminen on jaettu kolmeen ryhmäärt:

Viat sekä lähetyksessä että v8ste.anotoss8

vastaanotossa

lähetyksessä

Viat lähetyksessä ja vastaanotossa.3.2.1.

3.2.1.1. 

Virtalähteen jännite todetaan etulevyssä olevasta mitta-rista. 

Jos näyttämä poil~keaa punaiselta alueelta, on tarkistettava

seuraavien vikojen mahdollisuus.

a. 

Virtalähde vialla tai tyhjä

b. Kytkimessä 52 huono kosl<etus

c. 

Liittimessä J202 huono kosketus

ja J10) tai J102 ja J2 välillä huono kosketusd. Liittimien J201

e. 

Virtalähteessä jossain kohdin huono kosketus

).2.1.2. Tarkistetaan af&if-yksikössä olevan Q2)2:n kollektorijän-nite. 

Jos jännite on alle 10 V tai yli 11 V, on vika mahdollisesti

seuraavissa kohdissa.

a. Af&if-yksikössä oleva säätöpiiri Q2?,9... 232 on vialla.

b.10,5 

V:n

jännite 

on oikosulussa maahan tai muihin piireihin

).2.1.). Vian haku kovaäänisestä kuuluvan kohinan avulla, kun an-

tenni on irti.

a. Jos kohi~a kuuluu heikosti, vaikl<a nuppi VOL~~ on kierretty täy-

sin auki myötäpäivään, on toil~en paikallisoskillaattori vialla.

a.a. Kideoskillaattori f + 1 1-1Hz vialla
0

Tarlcistetaan lähtötaso J102-16:een kytketyllä putkivoittimittarilla

Jos lähtötaso on alle 1,0 V tarkistetaan Q1, Q2 ja muut osat sekä

vaihdetaan viallinen osa. Tarkistetaan jousipaine. Jos kideyksikkö

X1...X11 on vialla, vaihdetaan koko yksikkö.
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