
Juha Hartikka

Tipparadio

Tiooaradio on oikea puskajussin eri'
t oinen tämä viimeisintä amatöörien
off-road-tekniikkaa edustava Iaite
workkii viikon taskulampun patte-
reilla, venyttää vxo:lla kokelaskitei'
tä, on varustettu täysbreikillä ja vas:
taanottimesta kuuluu lähes koko 3'5
MHz cw-bandi kerralla. DX-Paila'
peista ei ole pelkoa, eriltistä heittopai-
noa ei tarvitse kuljettaa msastossa
kun rigi ajaa saman asian, ja vehjc
mahtuil taikuun, saippua' tai kasetti-
koteloon, kaljapurkkiin tai'pulloo-n
ine. Tinparadio sopii kaikenikäisille
ätineix[äuoheemeille, virittelijöille,
bnp- tai QRT-miehille, tai vaikkapa
Tiippavaaran vanhalle isännälle .aian-
XuiuXsi korpikuusen alle, muttei nor-
maaleille ihmisille. Radio workkii
osaavan käsissä erinomaisesti, ios'
kaan kuson saamista ei taata. Tehoa
irtoaa antenniin n. 0,7 W jännitteellä
9...15 V, mutta jos epäillään jonkun
vastanneen seekuuhun, voi tehoa ti-
puttaa laskemalla j ännitettä.

Asian Puhumisesta siirrYmme tek-
niikkaan: rx on kideohjattu suora su-
peri. Tl toimii vekso( = VXO)kytket-
iyna kideoskillaattorina, -J-onk-a 

t1?-
iuutta uoi säätää n. 3 kHz alueella
äaatokonkasta Cl. Oskulta lähtee in-
iektio tx:n päätetranssille T2 sekä
-C4:n 

kautta ix:n sekottajalle.T3' Se-

kottaialle tuodaan antennlslgnaall
antennik.lan L3, diodikYtkimen Dl
ja rf-gainpotikan Pl kautta. Aänrtaa-
irut i'imaistuu muuntajan Tr ensiössä
iu ot.tuun pienempi-impedanssisesta
ioiriotta ulos kuulokevahvarille, jona
toimivat transsit T4 ja T5. Kuulok-
keiksi kä1vät mitkä tahansa dynaami-
r.t turg"t tai napit. Lisävahvistimia,
cw- fittiereitä tmi. voi itse lisäillä kuu-
lokeliitäntäan tarpeen mukaan' T2:n
emitterillä olevan cw-avaimen on hy-
vä kestää 150 mA avainnusvirta'

Rakentaminen
Fiintln voi suunnitella halua-
makseen, joskin tunnetusti risukasa
*oi[rii aiäa paremmin. osien sijoit-
telu tehdään siten, että vekson osat

Ct-Xtat-Lt ja Tl ovat lähekkäin, sa-

moinTl jaT3. Dl, C8 jaCT eYn1I,3:n
lähella. t+ ja fS voivat olla missä

tahansa.
Levyn voi tehdä esim. siten, että

kuparipuoli ylöspäin olevaan ehjään
pri'nitii"ryvn- liimaillaan printistä lei-
laiiria iiänemPia Paloja, mY.Öskin

Iuouii viospain. Komponentit juote-

tuän nvt kuparipuolelle pienten-p.alo-

ien toimiessa johteina ja ison pohJale-

vyn maana' Valmista levYä votdaan

6

nyt jälkeenpäin muutella tai sitä voi-
däan tehdä juotellessa lisää pikkupa-
loia liimaamalla. Valmis levy liima-
taän kotelon Pohjaan, josta sitä ei
ikinä tarvitse juottamista, mittaamis-
ta tai muuttamista varten irroitella,
koska kaikki on Yhdellä Puolella.

Virittäminen
Virittämistä varten kytketään jänni-
teoiuhaan sariaan mA-mittari n. 300

mA:n alueellä. Avainta painetaan ja
L2:n ferriittisydämestä sekä trimme-
ristä C2 kierretään virta maksimiin.
Antenniliitantään on kytketty keino-
kuormaksi 47...60 ohmin l/4 W vas-

tus. ionka lämpiämisestä voidaan ar-
vioicia ulostuleva teho. Max teho löy-
tw trimmaamalla antennipiirin L3 ja
Ci , ia suunnilleen samasta kohdasta
pitaiii loytyti myös virtamittariin mi-

Tipparadion kYtkentäkaavio
Osaluettelo:
T1 = 8F26, MPF102
T2 = 2N2219, 8D137, 2N39U iäähdvtettvnä
T3 = RCA 40814, tl06zt
T4, TE = 2NZ21S, BClm, BC109, BC548ine'
Kaikki kelat viritettävällä f eiriittisydänrun-
golla, Iäpimitta 6...8 mm. Lanka esim' 0,3

åm Cui, käämitiiän n. 15 mm matkalle'
Runkoia saa esim. TV:stäia radioista'
Ll = 60 kierr.
Ll2 = 50 + 12 kierr, lYhYt käämi alle'
t3 = 50 + 12 + 12 kierr, Iyhyet käämit alle'
TR = rautasydän' tai fortiittimuuntaia,
esim. pieni diäto- tai makrofonimuuntaia,
muuniosuhåe n' 1:5, ensiö50"'10(Xl ohmia'
toisio ät...2fit ohmia. Jos ensiössä on kes'
kiulosotto, laita siitä n. I uF = Gll maihin'
Se kaventaa kaistaa.
C2ia C7 = Philips keltainen trimmeri 5€0
pF
11 = pieni transistoriradion säätökonkka
n. ill-|{X} pF.
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nimi, n. 150mA.
Veksokelasta Ll sääderään Cl:tä
kierrellen ja erillisestä vastaanotti_
mesta oskun ääntä kuunnellen taa_juussiirtymä mahdollisimman r*_
reksi, n. 2,5...3 kHz. Jos ei worki,
tarkisretaan herkällä yleismittarillä
s€uraavar jännitteet maihin (_) näh_
9:1,,Tt nasta d. t2y,.T2:n to)fettäiitz y Ja emltten avainnettaessa 0 V,
I,lcll.1vrcl0V, S n. o,sV jad
12 V, T4 ja T5 kollektorit n. + V
(säädetään R9 ja Rl I muuttamalla) ia
|.ulnql0,6 V, porikan pI ytapaä n. i0
V, kaikki käytöjännirteen ojlessa ii
V.
Workkiminen
Workkiminen onnistuu parhaiten

kunnon antennilla, esim. dipolilla tai
makaavalla luupilla. Rx:n- kaistale_
veyttä voi säädellä haluamakseen
Cl1, R7 ja Cl2 muutamalla. T*;;;;
vaihto.sujuu eSK:na eli taysbreitti_
na avarnta palnaessa. Lähetystaajuus
on kuuntelutaajuuden noliabiitisså-
Joten workkiessa transceiverin omis_
tajan vastauskutsu ei toOennat<iiiäsii
ku.ulu jollet kuunnellessa iåilr.I.
vekson nuppia (Cl). Kääntämisen iai_
keen olet hieman eri taajuudella kirin
vasta-_ asema, joka kääntäköön rittiä
saactakseen tipparadion uudestaan
kuuluviin-

Jos kiteen tilalle laitetaan oikosul_
ku, VXO muuttuu VFO:ksi ja pääset
kuuntelemaan vaikka ssb-bandia. En

suosittele VFO:lla lähettämistä, kos_
ka taajuus tällöin tipahtaa 

"uaiåt"ii_sa n. 100 kHz.
DX:iä olen onnistunut tähän asti

vä,lttämään, mutta jos joku joutuu
settarsen workkimaan. älköön tulko
minua.syyttämään. Syy ei varmasti
ole rigissä. Kotimaan- i<usoissa oiån
saanut tip^alla jopa 599 raporttejatois_
puolelta Suomea, koska-vasta_asema
ei ole tiennyt että workin eRp:nä.

..Jos ilmenee ongelmia, voit soittaa
mlllotn tahansa lähimpään palvele_
van puhelimen numeroon...

Teksti: llari OH6OF
Kuvat: Timo OH6KK & O[a OH6HK

Avainnusosa pikkurahalla

Tämä rakennusohje on tarkoitettu
niille hamsseiile, joika haluavat aitoa
kotimaista käsityötä Ham-Shack'iin-
sa. Idea on ilmeisesli keksittv io
kauan sitien ammoisina aiköinä,
mutta Timo OH6KK on onnistunui
kehittämään tästä muinaissuomalai-
sesta avaimesta erittäin käyttökelpoi-
sen workkimisväIineen, joka ei ehkä
pysty kilpailemaan nykyäikaisten su_
per-hyper-avainten kanssa, mutta
täyttää tehtävänsä mainiosti. Timo
on jopa pystynyt rakentamaan tällai_
sen laitteen (oka myös workkii) ja on
perehtynyt syvällisesti sen ergonbmi_
siin ominaisuu ksiin .ia rakenn"usmeto_
deihin.
'Hiluvimputtimen' osaluettelo on
seuraavanlainen:

- I kpllaudanpalan. 13,33x l5,67cm
- I kpl rautasahanterän pala, pituus
13 cm

. ? kpl karrohuopanauloja (ei liian
rsoJa, vaan soprvta)

- 2 kpl kohtalaisen ohuita lankanau-
loja

- 3 lnl eristettyjä johdonpärkiä

- I kpl kolmella röörillä varustettu
sokeripala

--1 kpl tuursmanni eli naulakiinnitin,
cal. RG 8.
Ja sitten käymme käsiksi rakente-
luun:
l. Puhdista rautasahanterän pala
maalista kontakti- ja juotoskohdista.
2. Aseta laudanpala pöydälle.
3. Ota toiseen käteesi 5 kg:n hieno_
säätöleka.
4. .Hakkaa.terän pätkä keskelle puu_
palaa. Alä järä sormiasi väliin ja varo
halkaisemasta lautaa 1on ,ar-inia
ostaa 3 metrin pala ko. materiaalia).
5. Vasaroi lisäksi kaksi ohuempaa
ryui1a sahanterän kahta puolän.
Tarkista, että naulat eivät ole'kontai_
tissa keskenään. Jos ovat, aseta pala
paperia naulojen väliin.
6. Juota johdot sahanterään ia kum_
paankin naulaan. yksi johto-kuhun_
kin. Alä polta sormiasi, juotin saarraa
olla kuuma.
7.,.Nujli sokeripala terän pätkän pe_
rään. Varo taas sormiasi. 

-

8. Kytke kolme aikaisemmin juotta_
maasi johtoa niille varattuihin paik_
koihin sokeripalassa.
9. Naulaa tuursmanni sokeripalan pe_
rään. Muista taas sormlasl.

1 Za.rtesaher]er§
4J Jo[*;rn,6
§) NeULå
,. ) Solcrip.le- a-pvi I iitia
5) furnsrrannl

Xuva 2. (ytkentåkaavio,

Lisäksi huomion arvoinen vinkki: ti-
naa rautasahanterän kontaktikohdat
paremman kosketuksen aikaansaa_
miseksi. Tinahan on tunnetusti hwa
johde.

. Siitä.vaan sirten piuhat el-bugiin
.ya workkimaan DX:iä. Rakenta-kaa
jos uskallatte! ! !

Kuva 1.'Hiluvimputin' sivulta.
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