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Startskott för projektet 

HJÄLP!  

1. XYL ville städa mitt radioskåp 

– Hon hittade bl.a. en fallen, dammig, tung 

slutsteg utan rör (6KD6) och ville slå 

vantarna på utrymme i skåpet och hon ville 

kasta slutsteget omgående. 



800 Watt  11-12000 SEK ? 

2. Eget behov att ha ibland mer än  

100 Watt när  man kör QRP 



Ide! 

• Använd lådan och bygg ”nytt”, enkelt & billigt 

slutsteg för 100-300 watt och för QRP radio. 



Riktlinjer för konstruktion 

• Ca 300 watt med max 5-10 watt drive 

• Använd befintlig låda ”as-is” (Svårast att få ihop en snygg låda) 

• Använda maximalt gamla konstruktion 

• Inget plåtarbete  

• Skall vara enkelt att bygga (Amplifier for Dummies) 

• Färdiga köpta komponenter 

• Få eller inga modifieringar i köpta komponenter 

• Får inte kosta mer än 2000SEK 

”Billig och bra” 



Risk att det blir annat än tänkt 



Orginal ritning 



och vad går att återanvända... 



Design 



Vad behövs 

• Färdiga komponenter 
– Slutsteg 

– Nätaggregat 

– Sladdar 

• Verktyg 
– Avbitare 

– Lödkolv 

– Skiftnyckel 

– Spetstång 

– Borrmaskin 

• Tid 



TC-300 3-30 MHz ”CB slutsteg” 

Pris 1000SEK+ frakt 



TC-300 Schema 

S1 On/Off 

S2 CW/SSB 

S3 H/L Pwr 



PS: MAAS SPS-250-II 23-25A 

Pris Limmared 595SEK+ frakt 



Slutlig design 
TC-300 



Slutlig schema 
TC-300 



Hur gick det till att få ihop 

design 



Ca 15 kilo järn och skrot 



Väldigt bra och robust byggd 



Mycket utrymme 



Det gäller att läsa schema och 

klippa rätta trådar 



Klippt och klart 



Är det någon som vill köpa..... 



Ombyggnation 



Nätaggregat på ovansidan 



Förstärkare på undersidan 



Och så blev det 



Ovan 



Under 



Front / Bak 



Gick det bra? 

• Trimmade så ín h......e att nätaggregatet 

brann pga att tog ut mer än 250 W........ 

• Relä har brunnit..... 

 



Budget 

Nätaggregat  650SEK 

Förstärkare       1000SEK 

====================== 

          1650SEK 



Tidsåtgång 

• ”Klippning”  4 timmar 

• Fysisk placering  2 timmar 

• Ditmontering  2 timmar 

• Trimning & Test 1 dag 

 

• Totalt                     2 dagar 





Nya projekt 



Projekt 1- D-Star Hotspot 

• TX/RX för DV-hotspot 

– Enkel 

– Billig 

– Alla kan göra det 

– Köpta komponenter komponeras ihop  





Projekt 2 –åskskydd för telefon och hemdator 

med modem, VDSL, ADSL /VDSL 



• Metalloxidvaristorer är mycket snabbare 
(<25ns) men har nackdelen att de har hög 
kapacitans (högre kapacitans ju större 
strömtålighet de har).  Om 
metalloxidvaristorerna skulle påverka 
hastigheten på din VDSL-förbindelse för mycket 
kan du välja en mindre modell med lägre 
kapacitans, eller låta bli dessa helt. Skyddet blir 
då sämre. 

  

• Transientskyddsdioder är ännu snabbare än 
metalloxidvaristorerna (<1ps för enkelriktade 
och 5ns för dubbelriktade), men de tål inte så 
mycket energi.   
Transientskyddsdioder har dessvärre också 
högre kapacitans än comgap (högre kapacitans 
ju större strömkapacitet de har).  

• Genom att använda dessa olika komponenttyper 
parallellt kan du kombinera deras goda 
egenskaper och därmed få ett bra skydd.  
Välj en metalloxidvaristor med en mindre 
strömkapacitet, t.ex. cirka 1200A så att 
Comgapen får ta de riktigt starka smällarna, 
medan metalloxidvaristorerna är snabba och 
hinner ta början av transienterna.   

 

http://tekniken.se/internet/dsl/doc/lightn05.html


Projekt 3 – Smartphone som Voice 

keyer 
Att få Smartphone funka som voice keyer säkert och utan att gå sönder pga RF  


