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We wrześniu 1963, QST opublikował artykuł Williama Squiresa, W2PUL,
A New Approach to Receiver Front-End Design . Opisano w nim pracę Squiresa
w projektowaniu eksperymentalnego front-endu, który wykorzystywał wówczas całkiem nową
rurę odchylającą wiązkę RCA 7360. Artykuł mnie całkowicie zafascynował.
W tamtym czasie byłem zafascynowany ogólnie projektami odbiorników i studiowałem
schematy wielu najlepszych odbiorników tamtych czasów, starając się dokładnie zrozumieć,
jak one działają.

[front-end: określenie obwodów wejściowych odbiornika radiokomunikacyjnego, w którym
mieszacz jest jednocześnie stopniem wejściowym odbiornika, po obwodach pasmowych,
z pominięciem przedwzmacniacza antenowego, przyp. tłum]
Oryginalny front-end prototypu 7360 zaprojektowany przez Williama Squiresa, W2PUL
opisany we wrześniu 1963 QST (zdjęcie wykorzystane za zgodą ARRL) Projekt Squiresa,
który później stał się przednią częścią odbiornika Squires and Sanders SS-1R,
w rzeczywistości wykorzystywał dwie lampy 7360 (lampy z odchylaną wiązką) dla
pierwszego i drugiego miksera, ale artykuł koncentrował się na pierwszym, przednim
mikserze (co dziwne , odbiornik nie wykorzystywał w detektorze produktu lampy odchylającej
wiązkę, co było wówczas jednym z popularnych zastosowań). Nie miałem pojęcia, jak ta
lampa działała, ale wyglądała naprawdę interesująco i miała magię, która według Squiresa
sprawiła, że wydajność front-endu była lepsza niż wszystko, co było dostępne w tamtym
czasie.
Dlaczego lampa 7360 (6JH8)?
W późnych latach 50-tych i wczesnych 60-tych dokonano dużego postępu w zrozumieniu
problemów z konwencjonalnymi konstrukcjami odbiorników i tego, co wpływało na dobry
odbiornik pod względem przeciążenia i niepożądanego tłumienia sygnału. Często cytowany
przez Goodmana artykuł QST z 1957 r . Co jest nie tak z naszymi obecnymi odbiornikami
komunikacyjnymi, przedstawił dwie zasady: jak najmniejsze wzmocnienie przed przyjęciem
pełnej selektywności i znakomitą liniowość na każdym etapie poprzedzającym

selektywność: czyli wysokopoziomowe miksery. Wiele odbiorników komercyjnych w tym
czasie cierpiało z powodu obu problemów. Front-endy były dość standardowe; wzmacniacz
RF (czasami 2!), poprzedzony jednym strojonym obwodem, pentagridem (heptoda
mieszająca), a może triodowym mikserem zasilanym z strojonego VFO lub z oscylatora
kwarcowego w przypadku szerokopasmowej podwójnej konwersji IF (częstotliwości
pośredniej). Przy niewielkiej selektywności przed wzmacniaczem RF, odbiornik był łatwo
przeciążony przez silne sąsiednie sygnały (intermodulacja i kompresja sygnałów) lub
przesterował mikser ze względu na stopień RF o wysokim wzmocnieniu, powodując wiele
dodatkowych niepożądanych produktów mieszania.
Selektywność realizowana była dopiero pod koniec drugiej lub trzeciej częstotliwości
pośredniej, zbyt późno, aby zapobiec zakłóceniu od sąsiedniego sygnału.
Oczywiście niektóre odbiorniki były lepsze od innych. Squires postanowił rozwiązać te
problemy, a częścią rozwiązania był mikser odchylający wiązkę.
7360 nie była nową lampą w konstrukcjach amatorskich, ponieważ była używana
w zrównoważonych obwodach modulatorów i detektorach produktów (miksery).
Została pierwotnie wprowadzona jako detektor synchroniczny kolorów dla odbiorników
telewizji kolorowej. Ale, o ile wiem, wspomniane wcześniej konstrukcje, było to pierwsze
użycie jako front-endowego miksera LO.

Układ mieszacza na lamoie 7360 łączył prawie odporną
na przeciążenie funkcję miksera ze skromnym
wzmocnieniem przy bardzo niskim poziomie
szumów. Squires zdecydował się na użycie lampy
w konfiguracji z pojedynczo zrównoważonym mikserem
przełączającym, aby wyeliminować jeden z produktów
miksera, sygnał wejściowy, z wyjścia.
W tamtym czasie było to trudne do zrobienia.
Artykuł miał częściowy schemat, na tyle, by zachęcić mnie
do zbudowania jednego. W tym czasie byłem uczniem liceum (pierwszy znak WA4GVM)
i moja wiedza techniczna była dość ograniczona. Ale ja też nie wiedziałem, czego nie mogę
zrobić. Nic dziwnego, że moja pierwsza próba zduplikowania obwodu nie powiodła
się. Pogłębiło to jednak moją wiedzę o moich niedociągnięciach.
Nowe podejście 1964r.
W 1964, teraz jako „senior” w liceum. Moja klasa z fizyki była zobowiązana do zrobienia
projektu naukowego. Wpadłem na pomysł wykorzystania front-endu 7360 jako naprawdę
fajnego projektu. Więc spróbowałem ponownie zbudować obwód, tym razem
ostrożniej. Miałem świetnego mentora, Freda Torrible'a (nie pamiętam jego znaku), który
pomógł mi zrozumieć tor mieszacza i jego przeznaczenie. Pomógł mi też z cewkami, trudna
część układu. Użyłem generatora sygnału EICO jako VFO i wyprowadziłem sygnał z miksera
i wprowadziłem go do toru wzmacniacza pośredniej częstotliwości 3,395 MHz IF mojego
odbiornika Heath SB-300.
Próba WA4GVM na „nowy front-endowy” projekt Science Fair w 1964 r.

Nie miałem pojęcia, jak zbudować cewki odchylające lub
zrównoważony transformator wyjściowy. „Fachowcy” trzymają
tą tajemnicę całkiem blisko klatki piersiowej [jak karty] i nie
dzielą się wiedzą. Moje umiejętności homebrew były dość
prymitywne, a mój sprzęt testowy składał się z generatora
sygnału EICO i Heathkit VTVM. Myślę, że próbowałem
zmodyfikować różne typy transformatorów IF. Cóż, nigdy nie
udało mi się, aby działały poprawnie, ale nikt o tym nie
wiedział [inni uczniowie, nauczyciel]. Wywarło to piekielne
wrażenie na moim nauczycielu fizyki, który najwyraźniej nigdy
nie widział czegoś takiego
w projekcie naukowym. Dostałem A i zostałem wysłany na
powiatowe targi naukowe,
a następnie na targi stanowe FLA.
Powinienem był wysłać to zdjęcie do Billa Squiresa; jestem pewien, że zachichotał by z tego.
Mimo że moja fascynacja odbiornikami trwała i zbudowałem lub odrestaurowałem wiele
wersji, nigdy nie zabrałem się do budowy odbiornika z mieszaczem na lampie odchylającą
wiązkę (wyznanie KJ7UM: przez wiele lat w latach 90. błądziłem na ciemną stronę
i budowałem tylko układy na półprzewodnikach. W końcu zobaczyłem magiczne światło
żarnika i wróciłem do lamp).
W latach 90-tych i wczesnych 2000-tych czułem się zmuszony do opanowania rynku lamp
7360 na wypadek, gdybym stał się bardzo ambitny. Myślę, że mam ich około 20 sztuk na
wypadek światowego niedoboru.
Teraz lampa 6JH8
Szybko do przodu, około 2012 roku, podczas opracowania mojej książki Hollow-State
Design , natknąłem się na bardzo sprytny odbiornik zaprojektowany przez dr Andrew Smitha,
G4OEP, który nazwał Retro Mark II 1 . Jego konstrukcja przekonała mnie, że wysokowydajny
odbiornik superheterodynowy z pojedynczą konwersją i bardzo dobrymi parametrami mógłby
zostać zbudowany przy użyciu pojedynczo zbalansowanego miksera 6JH8 z odchylaniem
wiązki i faktycznie działał. 6JH8 jest znacznie łatwiejszą w użyciu niż 7360 (to mój światowy
zapas) i twierdził, że nie miał większych problemów z jej działaniem.

Odbiornik Retro Mark II dr. Andrew Smitha podłączony do DDS VFO.
Ręcznie wykonał mosiężne części, aby nadać mu naprawdę retro wygląd.
W korespondencji e-mailowej powiedział mi: „Zacząłem od pomysłu, że chcę zrobić odbiornik
HF przy użyciu miksera lampowego z odchylaniem wiązki elektronów. Wydawało się, że to

dobry początek, ponieważ zdałem sobie sprawę z konieczności posiadania dobrego,
solidnego pierwszego miksera o wysokim IP3 na 40m. Sprawdziłem 7360, 6JH8 i
6ME8. Doszedłem do wniosku, że 7360 jest niechętnie nabywana ze względu na cenę
[prawdopodobnie z powodu że większość wykupiłem z rynku], 6ME8 jest nieatrakcyjna
z powodu wymaganego 350 V [na akceleratorze]. Zmierzyłem jej przyrost konwersji i
stwierdziłem, że jest bezużyteczna. 6JH8 jest natomiast tania, stosunkowo łatwa w użyciu
i mówiono, że jest bardziej liniowa niż 7360 [w rzeczywistości jest znacznie bardziej liniowa]”.
Ale był jeszcze inny aspekt odbiornika, który był bardzo interesujący. Andrew jest pierwszą
znaną mi osobą, która wykorzystuje pomysł sterowania wzmocnieniem konwersji miksera
pośrednio poprzez sterowanie amplitudą elektrody odchylającej jako formę AGC, zamiast
sterowania wzmocnieniem poprzez polaryzację siatki sterującej. Andrew powiedział mi:
„Pomyślałem, że nierozsądnie jest stosować AGC do pierwszej siatki kontrolnej miksera,
ponieważ prawdopodobnie zwiększy to modulację skrośną, gdy lampa zbliża się do
odcięcia”. W pierwszych dwóch edycjach Hollow-State Design zaprezentowałem odbiornik
„Retro II” ze względu na ciekawą konstrukcję obwodów i niezwykłą konstrukcję „retro” (patrz
zdjęcie wyżej). Odbiornik wykorzystuje szereg innych ciekawych pomysłów konstrukcyjnych,
ale do tego przejdę później.
Trochę na temat tła lamp z odchylaną wiązką
Jak powiedział Ray Osterwald, [w latach 60.] lampa 7360 nabrała pewnej „mistyki”.
Pojawiła się w projektach front-end i detektorów produktów w wielu projektach odbiorników
homebrew w Podręczniku ARRL, QST, a zwłaszcza Podręczniku komunikacji RSGB.
W tamtym czasie nie było nic nowego w tworzeniu miksera jedno- lub dwu-zrównoważonego,
ale nowością było posiadanie elementów wymaganych do stworzenia jednego w jednej
obudowie z lampą próżniową. To było nowe osiągnięcie w lampach i wydawało się bardziej
„nowoczesne”. Jednak ta lampa nigdy nie stała się popularna w komercyjnych projektach
radiowych, głównie dlatego, że tranzystory przejmowały nowy sprzęt w połowie/pod koniec
lat sześćdziesiątych. a lampy, bez względu na to, jak dobre były, były starą nowiną.
Innym powodem niedostatku projektów 7360, jak sądzę, było to, że lampa miała swój udział
w problemach, które utrudniały korzystanie z niej. W zbalansowanej konfiguracji miksera
wymagało to starannego zrównoważenia napięć odchylania i transformatorów wyjściowych,
co opanował Squires. Jak się później dowiedziałem, wymaga to pewnych umiejętności, aby
rozwiązać ten problem, co dotyczy wszystkich zbalansowanych obwodów miksera.
Układ był również bardzo podatny na błądzące pola magnetyczne, a płytki odchylające
musiały być starannie spolaryzowane prądem stałym i zbalansowanym prądem
przemiennym. Jak zauważył Squires w swoim oryginalnym artykule, aby osiągnąć
równowagę tłumienia IF, transformatory wymagają dużej dbałości o szczegóły.
Niezrównoważenie fazy tylko o 1 stopień utrudnia uzyskanie ponad 40 dB tłumienia sygnału
wejściowego po stronie IF.
W połowie 1961 r. GE — wciąż produkująca kolorowe telewizory z lampami próżniowymi —
po cichu opracowała 6ME8 i 6JH8, oba reklamowane jako detektory synchroniczne dla
telewizji kolorowej. Około 1965 GE wypuściło 6HW8 (bez podanego zastosowania), kolejną
wariację na ten temat. Lampy te miały lepszą konstrukcję i były znacznie łatwiejsze w użyciu,
ponieważ nie wymagały polaryzacji DC na płytkach odchylających i twierdzono, że są
znacznie mniej podatne na pola magnetyczne. Mieli dodaną siatkę „akceleratora”,
prawdopodobnie dzięki czemu lampa może pracować bez obciążenia elektrod deflektora.

Jednak 6ME8 wymaga dość wysokiego napięcia (350 V) na akceleratorze i wyższego
napięcia na płytach deflektora — niż 6JH8 — do przełączania wiązki. 6HW8 jest podobny
do 6JH8 i wymaga znacznie niższego napięcia na płytach deflektora do przełączania wiązki
(tylko 14 V, w porównaniu do 30 V 6JH8 i 60 V 6ME8), ale charakterystyka przenoszenia
napięcia na deflektor nie jest zbyt liniowa .
Z drugiej strony 6JH8 ma absolutnie liniową charakterystykę przenoszenia napięcia
deflektora, w zasadzie linie proste i wyglądał jak świetny zamiennik 7360 (i jest znacznie
tańszy 2) . Jednak udało mi się zlokalizować tylko dwa projekty homebrew w QST, które
używały 6JH8 i oba były w torze nadajnika. Nie jest to zbyt zaskakujące, biorąc pod uwagę
czasy. W latach siedemdziesiątych, w niemałej części dla Douga DeMawa 3 , czasy
projektowania odbiorników lampowych homebrew już się skończyły.
Jak one pracują
Lampy elektronowe z odchylającą wiązką zazwyczaj wykonują funkcję mieszania,
przełączając prąd wychodzący z akceleratora tam i z powrotem między dwiema anodami,
podobnie jak działa mieszacz przełączający sygnały. To jak zbalansowany mikser diodowy
ze wzmocnieniem – standardowa pentoda z załączonym przełącznikiem. W momencie, gdy
wiązka jest wyśrodkowana na którejkolwiek anodzie, lampa działa jak konwencjonalna
pentoda klasy A. Prawidłowo sterowana, zawsze znajduje się w obszarze liniowym.
Co więcej, ponieważ dwie anody wyjściowe mogą działać w trybie push-pull, przy
odpowiedniej konstrukcji, lampa może być z natury zbalansowana w stosunku do
częstotliwości sygnału wejściowego, co zapewnia dobre tłumienie IF tej częstotliwości.

Charakterystykę przenoszenia średniego napięcia
odchylania pokazano na rysunku 1. Kluczowym
parametrem jest napięcie różnicowe między dwiema
elektrodami odchylającymi. Wraz ze zmianą tego napięcia
wiązka elektronów jest odchylana od jednej anody
w kierunku drugiej. Widać, że przy maksymalnej różnicy napięć około 30 woltów (dla 6JH8)
nie ma dalszego wzrostu prądu płytki na anodzie na którą trafia odchylona wiązka
elektronów i zero na przeciwnej anodzie. Zapewnia to bardzo liniowe działanie przełączania,
które zmniejsza niepożądane częstotliwości na wyjściu miksowania. Funkcja przełączania
zapewnia funkcję mieszania.
Nawiasem mówiąc, lampa ma wiele innych zastosowań w aplikacjach audio.
Odkryłem, że projektanci lampowego sprzętu audio używają lamp odchylających wiązkę
w wielu aplikacjach do miksowania (dodawania) sygnałów audio, zdalnego sterowania
głośnością za pomocą zmiennego napięcia DC deflektora oraz jako część wzmacniacza
audio typu push-pull.
Miksery wykonane z lamp odchylających wiązkę mogą dobrze radzić sobie ze słabymi
sygnałami w obecności znacznie silniejszych zakłóceń, mają niski poziom szumów
(równoważna odporność na zakłócenia w zakresie 450-1500 omów) i stosunkowo duże
wzmocnienie konwersji. Niski poziom szumów oznacza, że mogą być używane bezpośrednio
jako urządzenie wejściowe bez wzmocnienia na froncie. Są zbalansowane w stosunku do
sygnału wejściowego RF, co upraszcza wymagania dotyczące filtrowania.

Charakterystyki przenoszenia deflektora
rury odchylającej wiązkę 6JH8
przedstawiające napięcie różnicowe między
dwiema elektrodami odchylającymi.
Wraz ze zmianą tego napięcia wiązka
elektronów jest odchylana od jednej anody
w kierunku drugiej.
Nowe podejście (w końcu) zrewidowane
W 2019 wreszcie miałem trochę czasu na
zmniejszenie zaległości w projektach.
[Evans w 2019r przeszedł na emeryturę]
Zdecydowałem, że nadszedł czas, aby
zbudować ten front-endowy odbiornik odchylający wiązkę, który odłożyłem od liceum.
Od dziesięcioleci zbierałem części i pomysły. Mogę to zrobić.
[Po to właśnie przez dziesięciolecia gromadzimy różne podzespoły elektroniczne - hi]
Moja wersja to 20-metrowy odbiornik AM/SSB/CW z pojedynczą konwersją, składający się
z 4-strojonego preselektora obwodów, miksera 6JH8, VFO, wzmacniacza pośredniej
częstotliwości IF, detektora, modułu AGC i wzmacniacza audio. Chciałem, aby był
powtarzalny, więc unikałem elementów jedynych w swoim rodzaju,
Moduł front-end miksera. 6JH8 jest montowana na podstawce
na froncie obudowy. Złącza BNC są przeznaczone dla wejścia
VFO, wejścia RF i wyjścia IF.
Posiadam asortyment filtrów 455 KHz (kwarcowych
i mechanicznych) na częstotliwość IF. Oznacza to, że
odfiltrowanie sygnału lustrzanego po mieszaczu będzie
problemem, więc użyłem wcześniej zbudowanego,
przestrajalnego filtra preselektora, wykorzystującego 4
obwody strojone i „heavy duty” 8058 triody nuvister między
drugim a trzecim obwodem strojonym, aby po prostu idzyskać straty filtra. Tłumienie
częstotliwości sygnału lustrzanego, 910 kHz od pożądanego sygnału, wynosi około 35 dB.
Ponieważ prawie nic, co projektuję, nie działa za pierwszym razem [tak jak u wszystkich –
skąd my to znamy] i ponieważ chciałem wypróbować różne obwody, pomyślałem, że zbuduję
to modułowo, zaczynając od miksera. To nie jest typowy punkt wyjścia, ale pomyślałem, że
gdybym mógł to uruchomić, reszta odbiornika byłaby łatwiejsza.
Mój front-end nie jest tak ambitny, jak oryginalny projekt Squiresa, ale miałem pewną pomoc
w uproszczeniu z 6JH8. Schemat jest dość prosty (rysunek 2) składający się z 6JH8
z wejściem sygnału preselektora, wejściem VFO i wyjściem IF. Wejście VFO jest
wzmacniane przez 6AU6 i steruje deflektorami. Pin 3 6JH8 jest akceleratorem i jest zwykle
rysowany jak siatka ekranu na schematach lampowych, ale zdecydowałem się narysować go
nieco inaczej na moim schemacie, aby lepiej reprezentować jego funkcję.
VFO pracuje 455 kHz poniżej odbieranego sygnału (13,545-13,895 MHz), wytwarzając
różnicę na wyjściu miksera przy 455 kHz i harmoniczną na 27,545 MHz. Sygnał 27,545 jest

mocno tłumiony przez transformator wyjściowy. Umieszczenie sygnału VFO poniżej sygnału
wejściowego zapobiega odwróceniu wstęgi bocznej poza mikser 6 .

Schemat projektu front-endu 6JH8. Wejścia pochodzą z preselektora 20M, VFO (13,545 –
13,895 MHz) i napięcia AGC. Wyjście to 455 kHz IF. Wnętrzności frontowego miksera.

Duży toroid na górze to transformator wyjściowy, toroid pośrodku to autotransformator
do elektrod odchylających. Ekran na płycie oddziela wejście od wyjścia 6JH8.
6AU6 pracuje jako wzmacniacz dostarczający napięcie elektrod odchylających 6JH8
sterowaną AGC. Wzmacnia falę sinusoidalną VFO i steruje toroidem (centralnym), który
zapewnia przesunięcie fazowe o 180° w celu sterowania przeciwstawnie elektrod
odchylających. Projekt Squiresa wykorzystywał obwód strojony dla transformatora
z elektrodami odchylającymi, ale odkryłem, że zanim obniżyłem Q strojonego obwodu na
tyle, aby pokryć całe 20-metrowe pasmo przy prawie tej samej amplitudzie, łatwiej było się
go pozbyć (obwodu rezonansowego) i po prostu użyć samą cewkę (układ
szerokopasmowy).
Amplituda sygnału odchylenia jest przesunięta w fazie o +/- 30 woltów o 180° (tj. gdy jedna
elektroda odchylająca ma +15 woltów względem ziemi, druga ma -15 woltów względem
ziemi).
Transformator wyjściowy jest wykonany z 47 zwojów bifilarnego drutu emaliowanego na
toroidzie T94-3. Daje to około 250 uH przy 455 KHz, które jest dostrojone do rezonansu przy
455 KHz w „zbalansowanym” wyjściu push-pull.
Moje eksperymenty wykazały, że 6AU6 o ostrym odcięciu działał lepiej z kontrolą AGC niż
mój pierwszy wybór, zdalnie odcinający 6BA6. Przy około -9V AGC wystarczy, aby
zmniejszyć wzmocnienie konwersji o 50 dB. Będę musiał poeksperymentować więcej
z podziałem działania AGC między mikser 6JH8 i wzmacniacz IF (6EH7). Zaletą sterowania
wzmocnieniem lampy poprzez sterowanie napięciem elektrody odchylającej, a nie
polaryzacją siatki sterującej, jest to, że punkt charakterystyki pracy lampy nie ulega zmianie,

dzięki czemu pentoda pracuje w najlepszym zakresie liniowym (około - 2,5V). Zmniejsza to
szansę na problemy z intermodulacją drugiego rzędu.
Najtrudniejszą częścią jest transformator wyjściowy. W moim projekcie musi rezonować przy
455 kHz, co oznacza, że cewka musi być znacznie większa niż na przykład w konstrukcji
Squiresa lub Smitha. Ta rzecz zajęła mi wiele miesięcy przerwy i eksperymentów, aby
uzyskać akceptowalną wydajność. Wypróbowałem kilka typów transformatorów IF, ręcznie
nawijanych cewek, ręcznie nawijanych toroidów z różnymi typami rdzeni itp. Ostatecznie
użyłem toroidu materiałowego typu 3 z 47 zwojami bifilarnie uzwojonymi z 22 zwojami na
wtórnym. Cewka posiada Q około 65. Nie świetne, ale wystarczająco dobre. Próbowałem
uzyskać impedancję wyjściową około 2K, aby bezpośrednio sterować filtrem mechanicznym
Collins 455KHz. Przeliczyłem pierwotną impedancję i uzyskałem około 700 omów.
No cóż, nadal będzie działać OK, jeśli trochę dopasuję.
Aby sygnał wejściowy (doprowadzony do siatki sterującej) był wytłumiony na wyjściu –
w całym paśmie pojedynczo zbalansowanego miksera – napięcia odchylające muszą mieć
idealnie przeciwną fazę i taką samą amplitudę, a transformator wyjściowy musi być
zbalansowany, impedancja widziana przez każdą anodę musi być dokładnie taka sama.
Jeśli te warunki zostaną spełnione, Squires twierdził, że był w stanie uzyskać tłumienie 60
dB. Jestem w stanie uzyskać tłumienie tylko około 43 dB (napięcie przyłożone do siatki
sterującej w stosunku do napięcia na wtórnym transformatorze wyjściowym). Próbowałem
zastosować małe napięcia polaryzacji do deflektorów, ale spowodowało to poprawę tylko
o 1-2 dB. Próbowałem równoważenie wyjściowego kondensatora rezonującego obwodu
strojonego do masy. To pogorszyło sytuację.
Tłumienie sygnału wejściowego nie jest konieczne, wiele konstrukcji mikserów działa dobrze
i nie przejmuj się tym, polegając na dobrym filtrowaniu, aby nie tyle go stłumić, ile przepuścić
tylko żądany sygnał. Na szczęście w obwodach lampowych (a nie w bardziej powszechnych
mikserach z pierścieniem diodowym) odbite sygnały pozapasmowe nie są wielkim
problemem. Ale moja rada brzmi: „za każdym razem, gdy możesz wyeliminować niechciany
sygnał w odbiorniku, zrób to”.
Pozostała część odbiornika
Reszta odbiornika to także teren, który daje mi szansę wypróbowania kilku ciekawych lamp,
6EH7, 6688 i nietypowego 6BN6.

Wzmacniacz pośredniej częstotliwości IF - nadal w prototypie, składa się z mechanicznego
filtra Collins 455 kHz (niskie straty), za którym znajduje się pentoda z odcięciem siatki
o dużym wzmocnieniu 6EH7, a następnie filtr wycinający 455 kHz, który wyciągnąłem
bezpośrednio z odbiornika 75S-3, a następnie przez inną lampę z siatką o wysokim

wzmocnieniu, 6688, opracowaną przez Amperex, a następnie bardzo interesujący
dyskryminator bramki 6BN6.
Kto nie chciałby zaprojektować obwodu z dyskryminatorem 6BN6? Musisz to mieć!

Wersja 2020 „Nowe podejście do projektowania front-endu odbiornika” wreszcie działa!
Z lewej na prawą; zasilacz, VFO, preselektor za VFO, początek prototypowego wzmacniacza
IF, za nią mikser Collins 75S-3. Preselektor i VFO zasilają mikser, jego wyjście trafia na
prototypowy wzmacniacz IF (zainstalowany jest tylko filtr mechaniczny i wzmacniacz 6EH7
IF). Jego wyjście jest sprzężone z drugim IF w 75S-3.
Pozostała część odbiornika jest nadal budowana i miejmy nadzieję, że zostanie opisana
wraz z ogólną wydajnością odbiornika w kolejnym artykule.
Konfiguracja prototypu jest pokazana na zdjęciu biurka ze wszystkim połączonym ze sobą.

Jak dotąd odbiór jest mniej więcej taki sam, jak w przypadku samego 75S-3.
Szkoda, że nie mogę wprowadzić tego w innym projekcie Science Fair. Z optymizmem
zasugerowałem to mojemu synowi z ostatniej klasy liceum. Nie jest zainteresowany.
UWAGI/ODNIESIENIA
1. Zobacz niesamowitą stronę internetową Dr. Smitha http://g4oep.epizy.com/ , tak, było
Retro I
2. 6JH8 kosztuje około 5,50 USD, 7360 około 35 USD.
3. Starszy redaktor techniczny i kierownik działu technicznego w ARRL w latach 1970-1983.
Począwszy od 1970, zaprojektował przesunięcie nacisku na projektowanie
półprzewodnikowe w QST iw podręczniku The ARRL.
4. Odwrócenie wstęgi bocznej występuje podczas miksowania, jeśli sygnał z modulacją jest
odejmowany od sygnału, który nie jest zmodulowany (VFO).

