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Transceiver DIGIT
AL 2004 – ci¹g dalszy
DIGITAL

 Niezbyt dobra czu³oœæ odbiorni-

Czy Digital 2004 dzia³a?





Po opublikowaniu w ŒR 1 i 2/2004 kompletnego opisu konstrukcji transceivera krajowej produkcji DIGITAL 2004 wielu radioamatorów zachêconych dobrymi parametrami TRX-a zakupi³o kit tego urz¹dzenia.
Po przyst¹pieniu do budowy wiêkszoœæ konstruktorów stwierdzi³a trudnoœci z monta¿em, a nastêpnie z uruchomieniem kitu, co by³o tematem
licznych dyskusji na stronach internetowych. Problemy kilku konstruktorów przedstawiliœmy tak¿e w ŒR 1 i 2/2005 w „Poradach Technicznych”.
Po roku od chwili ukazania siê kitu nowego Digitala postanowiliœmy
wróciæ jeszcze raz do tego tematu i dok³adniej zbadaæ ca³¹ sprawê. Poprosiliœmy m.in. o wypowiedzi dwóch krótkofalowców, którzy z sukcesem
zakoñczyli swoje konstrukcje, zaœ uruchomiony w AVT kit (dopracowany
osobiœcie przez konstruktora SP3ABG) skierowaliœmy do podstawowych
badañ na dwóch ró¿nych radiotesterach.
Zanim przedstawimy wyniki
pomiarów, przypominamy dane
techniczne Digitala 2004 podawane przez konstruktora SP3ABG:
 zakres pracy nadajnika: 1-30MHz
 zakres pracy odbiornika:
50kHz-30MHz (ci¹g³e pokrycie
w 6 podzakresach)
 emisje: SSB, CW
 moc wyjœciowa TX: 6-12W (ró¿na
w zale¿noœci od pasma)
 czu³oœæ RX: 0,5µV
 impedancja anteny: 50Ω
 wyjœcie odbiornika: 1W/8Ω
 pasmo p.cz RX: 2,4kHz
 poœrednia czêstotliwoœæ: 40MHz
 wymiary obudowy:
220x120x50mm
 ciê¿ar ca³kowity: 0,7kg
 zasilanie TX: 12V (8-14V)/maks.
2,5A
 zasilanie RX: 12V (8-14V)/250mA
 przestrajanie: cyfrow¹ ga³k¹
z automatyczn¹ regulacj¹
szybkoœci przestrajania
 kroki syntezera: 1, 10, 20, 100Hz,
1, 5, 6,25, 10, 12,5, 25kHz,
1, 10MHz
 sta³oœæ czêstotliwoœci: kwarcowa
Wyposa¿enie: wewnêtrzny mikrofon elektretowy, PTT i g³oœnik,
gniazda do pod³¹czenia zewnêtrznego mikrofonu, PTT, s³uchawek,
klucza sztorcowego i manipulatora
klucza elektronicznego, klucz elektroniczny, mikroprocesorowe sterowanie, syntezer czêstotliwoœci
UNISYNT 2002A DDS/ FAST PLL,
podœwietlany wyœwietlacz LCD,
sygnalizacja LED kroku i RIT, drugie VFO, VFO B=A, VFO A/B, RIT
bez ograniczeñ, CLR RIT, CLR TX,
automatyczna pamiêæ dla ka¿dego
podzakresu (dzia³a jak szeœæ od-
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dzielnych VFO), 3 dodatkowe pamiêci czêstotliwoœci na ka¿dym
podzakresie - razem 18 pamiêci,
automatyczne przeszukiwanie
czêstotliwoœci, analogowy i cyfrowy wskaŸnik S i mocy wyjœciowej,
wy³¹czany wzmacniacz w.cz.,
ARW, rêczna regulacja wzmocnienia. Zawartoœæ wszystkich pamiêci
oraz ostatnia czêstotliwoœæ pracy s¹
pamiêtane po wy³¹czeniu zasilania.

Pomiary na zestawie ZPFM3
Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 1.
Kilka dodatkowych uwag
SP5XAC testuj¹cego urz¹dzenie
nastêpnie na pasmie z anten¹:
 Cichy odbiór, jakby st³umiony.



ka (maleje ze wzrostem czêstotliwoœci).
Sygna³ nadajnika wed³ug korespondenta jest poprawny.
Z³a lokalizacja gniazda antenowego w pobli¿u prze³¹cznika
pasm („rusza siê”).
Sygna³ VFO jest zaszumiony co
mo¿e byæ wynikiem cyfrowej obróbki sygna³u i braku filtru na
wyjœciu.
Przy braku sygna³u na wejsciu
(zwarcie wejœcia antenowego do
masy nie powoduje ustawienia Smetra na „0” (pokazuje zawsze S1).

Pomiary
na radiotesterze Stabilock
Wyniki pomiarów wykonane na
radiotesterze Stabilock firmy
Schlumberger, przeprowadzone
w profesjonalnym laboratorium,
przedstawiono w tabeli 2. Osoba
testuj¹ca nie by³a licencjonowanym
krótkofalowcem.

Opinia SP2SWJ
Zachêcony pojawieniem siê nowej konstrukcji kolegi SP3ABG –
czyli DIGITAL 2004 – postanowi³em zakupiæ ten „zestaw” do monta¿u. Taka decyzja poprzedzona
by³a wieloma konsultacjami z kolegami, którzy masowo zachêcali
mnie do kupienia starej „fabryki”
w podobnej cenie. Œwiadomy walki
jaka bêdzie mnie czeka³a z urz¹dzeniem, które dopiero pojawia siê
na rynku, postanowi³em podj¹æ
wyzwanie. Jednym z powodów by³
fakt umieszczenia ca³ej konstrukcji
na jednej p³ytce drukowanej.
Zamówienie wys³a³em oko³o 13
wrzeœnia 2004 – po 10 dniach cieszy-

Tab. 1. Wyniki pomiarów wykonane na zestawie ZPFM3

Zakres
[MHz]
0,5-2
2-4
4-10
10-15
15-22
22-30

Moc nadajnika
[W]
8
11
12,5
wzbudzenie
6
4

Czêstotliwoœæ
[MHz]
1,813
3,721
7,075
14,15
21,0
28,0

Czu³oœæ odbiornika
[µV]
0,8
1,0
1,0
2,0
2,2
2,2

Tab. 2. Wyniki pomiarów wykonane na radiotesterze Stabilock firmy Schlumberger

Czêstotliwoœæ [MHz]
1,8
3,5
7
10
14
18
21
24
28

Moc nadajnika [W]
7
10
11
8
6
6
5
4
4

Czu³oœæ odbiornika [µV]
1,1
1,2
1,2
1,2
2
2
2,8
2,8
3,5

£¹cznoœæ
REKLAMA

Zmontowana p³ytka drukowana wymaga wielu
dodatkowych po³¹czeñ przewodowych

³em siê ju¿ bia³¹ kopert¹. Zawartoœæ
by³a skromna – ale wiedzia³em, ¿e
tylko NIETYPOWE elementy bêd¹
w zestawie. Bezskutecznie szuka³em czegoœ przypominaj¹cego spis
czêœci czy instrukcjê monta¿u. Poinformowany przez konstruktora, ¿e
spis czêœci jest przecie¿ na schemacie, wykona³em spis elementów. Zajê³o mi to oko³o 3 godzin i gwarantowany oczopl¹s. Brak nawet by³o
opisu wyprowadzeñ tranzystorów,
co jest wrêcz standardem w ka¿dym
zestawie typu „kit”.
Zapoznanie siê z kitem
Ku mojemu zaskoczeniu okaza³o siê, ¿e schemat otrzymanego
urz¹dzenia oraz p³ytka PCB s¹ inne
od tej opublikowanej w ŒR 1 /2004.
Uzna³em to generalnie za dobry
znak – konstruktor pracuje nad tematem i go udoskonala.
Start
Ze wzglêdu na to, ¿e na p³ytce
jest naprawdê ma³o miejsca oraz
aby unikn¹æ nieprzewidzianych
problemów, postanowi³em wykonaæ urz¹dzenie tylko z nowych
czêœci. Wstrzymuj¹c siê z monta¿em do zakoñczenia zakupów (lokalne sklepy, AVT, Cyfronika),
przeanalizowa³em schemat, przeliczy³em na programie RfSim99 poprawnoœæ dobrania elementów
w obwodach flitów. Wyniki symulacji by³y pozytywne. Uspokojony
rozpocz¹³em nastêpny etap.
Monta¿
Podstawow¹ zasad¹, jak¹ przyj¹³em, by³o sprawdzanie ka¿dego
elementu (o ile mia³em tak¹ mo¿liwoœæ techniczn¹) oraz montowanie
blokami i sprawdzanie dzia³ania.
Opis kolejnoœci monta¿u zajmuje
naprawdê du¿o miejsca, wiêc zainteresowanych odsy³am do strony
mojego klubu www.sp3yee.org/digital2004, na której to zamieszczony jest dok³adny opis. B³êdem by³o
zostawienie sobie czêœci krosów do
zamontowania na koniec.

Pierwsze w³¹czenie
Tak naprawdê to sukcesywnie
testowa³em dzia³anie ka¿dego nowo zmontowanego niezale¿nego
bloku. Niestety, ze wzglêdu na ko³ow¹ konstrukcjê oraz bardzo du¿y
stopieñ upakowania elementów na
p³ytce nie mo¿na ca³ego urz¹dzenia uruchamiaæ ma³ymi kroczkami.
Na koniec nast¹pi³ jednak moment,
gdy po sprawdzeniu napiêæ zasilaj¹cych na uk³adach scalonych
i tranzystorach „zainstalowa³em”
resztê pó³przewodników, w³¹czy³em i zadzia³a³o.
Napotkane problemy
Do nowego schematu wkrad³ siê
ma³y b³¹d przy pod³¹czeniu transformatora TR5. Po konsultacji
z konstruktorem okaza³o siê, ¿e
oznaczenie na p³ytce drukowanej
jest prawid³owe, a b³¹d jest na schemacie. Rozszyfrowanie sposobu
monta¿u transformatorów wymaga³o du¿ej dociekliwoœci i bezustannej weryfikacji ze schematem. Monta¿ by³ bardzo powolny, g³ównie
z powodu bardzo du¿ego, a momentami piêtrowego upakowania
elementów. Niektóre elementy
przed ostatecznym przylutowaniem
by³y kilkakrotnie sprawdzane, czy
s¹ dobrze osadzone w p³ytce. Najwiêkszy problem z uruchomieniem
DIGI sprawi³ mi kondensator – którego nie wlutowa³em, bo po prostu
go przeoczy³em. Po dwóch tygodniach „œledztwa” wlutowa³em brakuj¹cy kondensator w BFO oznaczony gwiazdk¹ i DIGITAL ruszy³
pe³n¹ par¹. Ekran za³o¿ony na BFO
skutecznie utrudnia³ mi odnalezienie feralnego kondensatora.
Zmiany
Zachêcony informacj¹ konstruktora, ¿e mogê zastosowaæ inne
kwarce w poœredniej – u¿y³em
kwarców 47,2MHz. Wi¹za³o siê to
z koniecznoœci¹ modyfikacji trzech
cewek (VFO, BFO, MIX), zmian¹
zakresu przestrajania VFO oraz
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Opinia SP5AQT
Czułość odbiornika
znacznie odbiega od
parametrów podawa−
nych przez konstruktora
(patrz wyniki pomia−
rów). Mam uwagi także
w stosunku do toru
nadajnika, bowiem
w zakresie 10−15MHz
występuje jego wzbu−
dzenie.
Odbiornik jest nieodpor−
ny na zakłócenia
w warunkach miejskich.
Stwierdziłem bardzo
małą odporność na
modulację skrośną oraz
zbyt szeroki filtr
(dotyczy odbiornika jak
i nadajnika). Gniazdo
antenowe jest umiesz−
czone w złym miejscu −
zbyt blisko pokrętła
zmiany zakresów. Tak
jak któryś z kolegów
stwierdził „jest to zestaw
dla konstruktorów
z dużym doświadcze−
niem” potwierdzam tą
opinię.
Przy zmianie zasilacza
urządzenie się rozpro−
gramowało. Prawdopo−
dobnie jest to jakiś błąd
w oprogramowaniu
bowiem zjawisko
występowało również
w syntezerze Unisynt
2002.
Reasumując: nie pole−
cam zestawu do samo−
dzielnego montażu
kolegom z małym
doświadczeniem w kon−
strukcjach elektronicz−
nych.
Ponadto ze swojego
doświadczenia, potwier−
dzam brak dobrej
współpracy oraz pomocy
ze strony konstruktora
Digitala.
Roman SP5AQT

Transceivery

przestrojeniem wskazañ UNISYNT-a na wszystkich zakresach.
Uruchamianie
Do uruchamiania u¿ywa³em multimetru, sondy w.cz., miernika czêstotliwoœci, sztucznego obci¹¿enia
50Ω, oraz najwa¿niejszego przyrz¹du – generatora serwisowego w.cz.
zbudowanego w oparciu o syntezê
DL4JAL opisan¹ w Œwiecie Radio 8/
2004. Ten ostatni przyrz¹d okaza³ siê
nieoceniony (sprawdzanie filtrów,
testowanie odbiornika). Po profesjonalny analizator komunikacyjny siêga³em tylko po to, aby weryfikowaæ
efekty wczeœniejszej pracy. Robi³em
tak celowo, ¿eby zachowaæ oryginalny tok monta¿u, jaki bêdzie mia³a
wiêkszoœæ kolegów.
Obecnie urz¹dzenie jest jeszcze
w postaci p³ytki drukowanej.
Przed zamontowaniem do obudowy planujê jeszcze zawêziæ dzia³anie filtra kwarcowego, skorygowaæ
S-metr, dorobiæ rêczn¹ regulacjê
wzmocnienia poœredniej i kilka innych drobiazgów.
Testy
Pierwsza powa¿na konfrontacja
z fabrycznym sprzêtem nast¹pi³a
u kolegi Grzegorza SP3LAU. Digital2004 w porównaniu z fabrycznym sprzêtem TS870 nie dzieli³a jakaœ ogromna przepaœæ. Si³a odbieranych sygna³ów, ich czytelnoœæ
i barwa dŸwiêku w ocenie kolegi
SP3LAU by³a dobra. Nastêpne konsultacje na temat dzia³ania odbiornika przeprowadzi³em u Wies³awa
SP2NJI (ICOM) oraz Janusza
SP2UV (FT767DX). Wszyscy koledzy mieli podobnie pozytywne
zdanie o odbiorniku. Jakoœæ modulacji jak zwykle zale¿a³a od mikrofonu. W ka¿dym przypadku okazywa³o siê, ¿e dobry mikrofon pojemnoœciowy zapewnia w³aœciwie
zmodulowany sygna³ z nadajnika.

Z lewej strony widoczny radiator tranzystora mocy
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Pierwsze QSO
Prawdziwy test bojowy DIGITAL 2004 przeszed³ 29 grudnia
2004 roku. Oko³o godziny 15 czasu
lokalnego przeprowadzi³em pierwsze 7 QSO w okolicach 3,7 MHz.
Dziêki uprzejmoœci s¹siada-kolegi
Zdzis³awa SP2NAV jego antena
G5RV zawieszona na 4 piêtrze zosta³a pod³¹czona do DIGITALA.
Lista znaków kolegów, którzy
przeprowadzili ze mn¹ ³¹cznoœci
wraz z odebranymi raportami:
SP2SC Micha³ 59+15; SP6CGV Stanis³aw 59; SQ4HSB Sylwester 59+;
SQ3JVH Andrzej 59+10; SP3CMA
Jarek 58; SP2XF Maciej 59+15;
SP1BER Bolek 59. Ogólnie wszyscy
potwierdzili dobr¹ jakoœæ sygna³u
i dobr¹ si³ê sygna³u pomimo pracy
moc¹ nadajnika 10W.
Przeprowadzone ³¹cznoœci pokaza³y, ¿e filtr kwarcowy chodzi
zbyt szeroko zarówno podczas nadawania, jak i odbioru. Niew¹tpliwie praca w zawodach zweryfikowa³aby tê w¹tpliwoœæ.
Uwagi negatywne
Niestety muszê siê zgodziæ
z wiêkszoœci¹ uwag kolegi SP5FCI
zamieszczonymi w ŒR 1/2005. Ze
swojej strony dodam, ¿e zamiast
nazwy „kit” - czyli zestaw do monta¿u - powinna byæ u¿yta nazwa:
„zestaw startowy dla cierpliwych
konstruktorów
z doœwiadczeniem”. Takie postawienie sprawy
by³oby zdecydowanie bardziej
uczciwe. Odpowiedzi konstruktora
na korespondencjê by³y zawsze
bardzo zdawkowe, enigmatyczne,
„tak ma byæ” albo czasami „nie
mam czasu”. Oczekiwa³em wiêcej
wsparcia ze strony konstruktora,
a przynajmniej uwa¿nego przeczytania wys³anej korespondencji
i oczywiœcie udzielenia konkretnej
odpowiedzi. Najgorsze, ¿e wszel-

kie za³¹czone opisy s¹, delikatnie
mówi¹c, bardzo skromne. Przypominaj¹ wrêcz notatki autora wykonywane na w³asne potrzeby – tak
jakby dla przypomnienia tematu.
Techniczne minusy konstrukcji
– zawsze mo¿na wyraziæ du¿o krytyki co do sposobu rozplanowania
p³ytki, ale jednak to urz¹dzenie
dzia³a. Gêstoœæ upakowania elektroniki analogowej i cyfrowej powoduje, ¿e s³ychaæ w odbiorniku charakterystyczne ró¿ne sygna³y harmoniczne. S-metr – coœ pokazuje,
do S9 jeszcze jest to do przyjêcia,
ale powy¿ej bardzo znacznie zani¿a wskazania, a skorygowanie go
jest du¿ym wyzwaniem.
Dobre strony DIGITAL-a 2004
Zadzia³a³ bez ¿adnego dobierania elementów, punktów pracy itp.
Wszystko jest na jednej p³ytce. Odbiornik ma faktycznie ma³e szumy
w³asne. Czu³oœci jeszcze nie mierzy³em, ale mogê stwierdziæ, ¿e
obecnoœæ sygna³u CW o wielkoœci
0,07mV (-130dBm) jest na wejœciu
odbiornika rozpoznawalna, mo¿e
nie czytelna – ale zauwa¿alna.
Zagadkowe sprawy
Faktem, który niew¹tpliwie
umo¿liwi³ mi uruchomieni DIGITAL-a 2004, by³o otrzymanie wersji
z poprawkami (wersja 3?). Zastanawia mnie, czy firma pana SP3ABG
w jakikolwiek sposób powiadomi³a
posiadaczy pierwszej wersji o koniecznoœci naniesienia zmian.
W ostatnim czasie stwierdzi³em, ¿e
jest ju¿ opublikowana wersja schematu o nazwie SD20044.pdf, co sugeruje ju¿ czwart¹ wersjê urz¹dzenia. Na pytanie o zmiany wprowadzone w schemacie uzyska³em odpowiedŸ: „Niewielkie udoskonalenia
sam pan odnajdzie, ogl¹daj¹c aktualny
schemat”. Takie traktowanie swoich
klientów zakrawa momentami na
¿art.
Podsumowanie
Nie polecam tej konstrukcji kolegom, którzy planowali tanio (ok.
550 z³) i prosto z³o¿yæ uniwersalny
transceiver. Brak dok³adnego opisu
monta¿u, bardzo du¿e upakowanie
elementów („pakowanie ciœnieniowe” - za¿artowa³ SP3VSS) oraz
straszliwa iloœæ krosów zniechêc¹
wielu amatorów transceivera „home made”.
Od kilku lat ceny czêœci elektronicznych zmala³y ju¿ do tego stopnia, ¿e mo¿e warto, aby ten sam
transceiver wyprodukowany by³
w wersji oddzielnych „klocków”,
a nie w uk³adzie „ko³owym”, gdzie
te same modu³y pracuj¹ w nadajniku i odbiorniku. Nie wspomnê
oczywiœcie o lepszej dokumentacji
za³¹czanej do „zestawu”.
Jaros³aw Seroczyñski SP2SWJ

£¹cznoœæ
Opinia SP3TYP
Moje spotkanie z Digitalem 2004
zaczê³o siê od artyku³u w ŒR 1/04. Po
przeczytaniu ca³ego opisu uzna³em,
¿e jest on godny uwagi i na miarê
moich umiejêtnoœci. Urz¹dzenie zamówi³em u SP3ABG jako zestaw do
samodzielnego monta¿u (zaprogramowany mikrokontroler, p³ytka i zestaw nietypowych indukcyjnoœci).
Du¿ym problemem by³o zgromadzenie wszystkich elementów (w Obornikach nie ma sklepów elektronicznych). Bardzo pomocne okaza³y siê
sklepy wysy³kowe, w tym tak¿e
AVT. W miarê gromadzenia elementów zacz¹³em obsadzaæ p³ytkê i uruchamiaæ poszczególne podzespo³y.
Mia³em równie¿ czas na dok³adne
przeœledzenie schematu i usuniêcie
b³êdów. Po obsadzeniu wszystkich
elementów p³ytka „o¿y³a” od razu,
ale do prawdziwego sukcesu by³o
jeszcze daleko. Pomocne okaza³y
siê telefoniczne uwagi SP3ABG.
Pierwsz¹ ³¹cznoœæ przeprowadzi³em 13 marca 2004 r. z SP6AAR,
oraz nastêpne po dalszych modyfikacjach z: SP8CGE; SP5TAR; IN3/
SP6SOK; I3/SP5RZC w godzinach
wieczornych z raportami 59!
W budowie Digitala pomocny
okaza³ siê Internet, a szczególnie

Wygl¹d p³yty czo³owej

strony SP3ABG oraz wyszukiwarka
EleNota. Podsumowuj¹c mój kontakt z Digitalem, stwierdzam, ¿e
jest to urz¹dzenie o zupe³nie niez³ych parametrach, doskona³e jako
radio urlopowe, jednak sam monta¿ i uruchomienie wymagaj¹ wiele
cierpliwoœci. Pozostaje równie¿

problem obudowy. Z mojej nie jestem zadowolony. G³ówny problem
stanowi p³yta czo³owa, a szczególnie wykonanie na niej napisów.
Mo¿e na ³amach ŒR któryœ z kolegów zechcia³by podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami w tej sprawie.
Roman SP3TYP (sp3typ@o2.pl)
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