
SIMPLE HOMEBREW DUA BAND QRP SSB
TRANSCEIVER 80M / 40M

              Sistim dari Homebrew Dua Band Transceiver ini sebenarnya adalah kerja Pengurangan dari
Frekwensi oscillator dengan frekwensi kerja dari Exciter yang pengerjaannya dilaksanakan pada bagian RF
Unit dalam hal ini dikerjakan oleh bagian Diode Balance Modulator lihat rangkaian 4x diode 1N4148 dan
dikuatkan oleh bagian Penguat RF Amplifier. Disini Exciter kita kerjakan pada frekwensi antara 3.250 Kc s/d



3.450 Kc dengan Mod USB yang berfungsi IF.Kenapa kita pakai Mode USB karena hasil penguran dari
frekwensi oscillator di bagian RF Unit nanti akan bekerja pada Mode LSB yang mana pada Band 80M dan
40M Band pada umumnya adalah bekerja dengan Mode LSB.
 Unit rangkaian ini terdiri dari pada penggabungan beberapa unit yang mana kita gabungkan yang
akhirnya menjadi frekwensi lain dari exciternya. Untuk lebih jelasnya bias dilihat blok diagram . Unit unit
tersebut antara lain

1. Bagian Exciter bekerja pada Frekwensi antara 3.250 Kc s/d 3.450 Kc.
2. Bagian RF Unit Oscilator Kristal bekerja pada Frekwnsi

Pada 80 M Band Oscilator Kristal adalah 7.200 Kc
Pada 40 M Band Oscilator Kristal adalah 10.400 Kc

 3.   Bagian RF PA
Saya membuat Transceiver ini dengan ukuran yang kecil saja  dengan ukuran tinggi 7Cm Lebar 15Cm dan
Panjang 18 Cm beserta rangkaian PR PA nya sekali. Dan Boks saya buat dari rangkaian PCB dengan tutup
atas dan bawah dari aluminium tebal 1.2 mm sehingga lebih sederhana pembuatannya dan lebih murah biaya
Transceiver ini.

BAGIAN EXCITER.
 Unit ini tidak berbeda jauh dari dari rangkaian 80M QRP SSB Transceiver dari skema terdahulu
bedanya terletak pada frek. VFO nya dan rangkaian band pas filter di bagian TX atau RX nya ( T1,T2, T3, T4,
T11 dan T12 dan Capasitor resonansinya ) untuk rangkaian BFO nya kita adjust sampai didapatkan Mode
LSB pada hasil out put di RF Unit dengar mengatur capasitor trimernya dan mengganti ganti keramik filter di
rangkaian BFO dan mtrim ferit pada bagian filetr unit ferit T8 hanya bagian AF nya kita pergunakan IC
LM380. Kerjakan bagian Unit ini dan adjust sampai didapatkan hasil yang kita inginkan sebelum melangkah
ke bagian RF Unit.

BAGIAN RF UNIT.
Unit ini terdiri dari Oscilator kristal untuk masing masing Band, BPF untuk masing masing Band

Mikser amplifier dan Penguat RF baik TX atau RX. Balance Modulator terdiri dari penggabungan 4 buah
diode 1N4148 dengan T1 dan T2. Oscilator kristal untuk masing masing Band transistor yang dipergunakan
2SC1518 baik untuk oscillator atau penguat ascilatornya. Sistim swiching penggantian Band dengan
mempergunakan Diode juga mempergunakan 1N4148. Adjusment juga tidak berbeda jauh dari RF Unit baik
TX atu RX nya.

BAGIAN RF PA.
 Bagian ini juga tidak begitu berbeda dengan Adjusment Homebrew transceiver 80m band biasanya,
hanya bedanya kita kerjakan pada Dua Band dengan tambahan relay Band Switch dan Low Pass Filter tiap
Bandnya.

            Dalam perakitan rangkaian ini yang perlu diperhatikan adalah pembuatan koker koker untuk Band
Pass Filter ataupun Low Pass Filter juga diperhatikan sistim pembagian tegangan baik yang melalui Diode
ataupun yang lewat Relay juga sistim Band Switchnya. Rakian ini tidak hanya dapat dikerjakan hanya di band
80M dan 40M saja tetapi bisa ditambahkan beberapa Band lagi hanya menambah Oscilator kristal, Band Pass
Filter, Low Pass Filter, merubah sistim switching Relay pada Low Pass Filter karena jika lebih dari dua Band
setiap Band dibutuhkan 2 buah Relay dan juga mennganti rangkaian Linear Amplifiernya dengan tipe Broad
Band Linear Amplifier Transistor missal 2 X 2SC1969 atau yang lainnya. Selamat merakit  Enjoy with your
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