
Antenski predojačevalnik za 1,8 in 3,5 MHz  
 

Polde, S57U in Janez, S57J 
 

 
 

   
DXCC Challenge je spodbudil mnoge, da so začeli 
iskati nove države tudi na »top« bandu, čeprav 
skorajda nimajo danih naravnih pogojev (beri: 
prostora za dolge antene). V sili si lahko vsaj na 
sprejemu pomagamo s kratkimi, v vse mogoče oblike 
zvitimi antenami, vendar pa se pojavi problem, da je 
nivo šuma in tudi koristnega signala na takih antenah 
po pravilu zelo nizek. Zato pa rabimo predojačevalec, 
ki naj bi nadomestil tiste decibele, ki jih nismo uspeli 
uloviti v dovolj dolgo anteno. 
   Malo sva pobrskala po strokovni literaturi, kjer je 
kar nekaj idej vendar kaj več od idej ni napisanega. 
Zato sva se lotila eksperimentiranja, rezultati pa bodo 
opisani v naslednjih vrsticah. 
   Samo po sebi se razume, da sva se odločila za dual 
gate MOS FET BF966S (ker se je ravno našel v 
»furdi«). Najprej se je pojavil 
 problem, na kaj naviti tuljave.  
   Danes so toroidi »in«, vprašanje je le, kje dobiti te 
obročke. Najprej sva se spomnila na stare toroide iz 
računalniških PS, saj 1,8 MHz ni prav dosti stran od 
frekvenc, ki jih uporabljajo »svičerji«. Kakšno 
razočaranje, iz ojačevalnika se ni dalo iztisniti več kot 
10-12 dB. V roke je bilo potrebno vzeti moderne 
komunikacijske naprave (telefon), ter se spomniti 
starih kolegov. Tako sva izbrskala jedra od ISKRE 
Feritov premera 22 mm, ki so narejena  iz mešanice 
tipa 3F, ki naj bi šla solidno preko celega kratkega 
vala. 
   Že prvi rezultati so bili zelo vzpodbudni, saj so ta 
jedra prekašala tista iz PS za veliko decibelov. Kot že 
omenjeno, nikjer ni podatkov o tem,  kakšno 
induktivnost je potrebno naviti za 160 metrski obseg 
in kje narediti odcepe, da bomo dobili optimalne 
rezultate. Izkazalo se je, da potrebujemo cca 40 μH za 
obe tuljavi in cca 350 pF kondenzatorja, da pridemo v 
resonanco na vhodu in izhodu ojačevalnika. Še bolj 

zanimive reči so se dogajale pri odcepih. Vhodni krog 
je pristal pri enem (1) ovoju od hladnega konca 
navitja. Izhodni transformator pa je bil najbolj 
zadovoljen s samo dvema ovojema na sekundarju, 
drain je priključen na ovoje tri ovoje od vročega 
konca, to je od kondenzatorjev, ki tvorita nihajni krog 
(C6 in C7). 
 

 
 
   Rele z dvojnimi izmeničnimi kontakti poskrbi, da 
predojačevalnik vključimo v sprejemno vejo, ali pa 
ga preskočimo. Še bolje je če uporabimo dva releja z 
enojnim izmeničnim kontaktom. 
   Preizkusila sva tudi predojačevalnik za 80 metrski 
obseg z minimalnimi spremembami. Potrebno je 
naviti induktivnost cca 21 μH. Odcep na vhodnem 
krogu ostane na prvem ovoju od hladnega konca, 
izhodno tuljavo ravno tako navijemo do induktivnosti 
21 μH, le da ima izhodno navitje en (1) sam ovoj. 
Kondenzatorje ustrezno zmanjšamo, sicer pa se 
poigramo s trimer kondenzatorji. 
    Meritve so pokazale, da ojačevalnik brez problema 
doseže cca 40 dB ojačanja v 50 ohmsko breme in 



osciloskop, kot indikator. Točnost meritev je razreda 
+/- 2 dB, glede na amaterske okoliščine. V praksi se 
je izkazal pri tistih »najtanjših« signalih, ki jih sicer 
zaznaš vendar niso čitljivi. Predojačevalnik dobro 
opravi svoje delo in omogoči, da je »poklofana« še 
ena nova država! 
   Tiskano vezje je unikatno z metodo krep lepilnega 
traka, na katerega narišemo potrebne vezice oz. 
otočke, ki jih nato z ostrim nožem obrežemo in 
odstranimo dele kjer želimo, da se bakrena folija 
odjedka. Z eno od metod zjedkamo nepokrite dele in 
stvar je gotova. Elemente prilotamo kar s strani 
bakrene folije, saj nam tak način omogoča lažje 
eksperimentiranje. 
 
 
Podatki za tuljave: 
 
L1 : (160 m) 
23 ovojev žice CuL φ 0,8 mm na jedro φ 22 mm, 
odcep naredimo 1 ovoj od hladnega konca (tip mase 
jedra 3F)  

 
T1 : (160 m)  
23 ovojev žice CuL φ 0,8 mm na jedro φ 22 mm, 
odcep naredimo 3 ovoje od vročega konca, izhodno 
navitje z dvema ovojem, (tip mase jedra 3F) 
 
L1 : (80m) 
16 ovojev žice CuL φ 0,8 mm na jedro φ 22 mm, 
odcep naredimo 1 ovoj od hladnega konca (tip mase 
jedra 3F) 
 
T1 : (160 m)  
16 ovojev žice CuL φ 0,8 mm na jedro φ 22 mm, 
odcep naredimo 3 ovoje od vročega konca, izhodno 
navitje z 1 ovojem ovojem, (tip mase jedra 3F) 

  Malo sva pobrskala po ekvivalentu za jedro. 
Amidon ima jedro, ki približno ustreza, to je FT-82-
61. So pa dobra tudi manjša jedra kot npr. FT-50 ali 
FT-37. Bistveno je da ima MIX-61, ki gre od 0,2 do 
10 MHZ. 
   S pomočjo znane AL vrednosti izračunamo število 
ovojev po formuli:                                                     

 
Al
L

N x1000=  , 

kjer je N število ovojev, Lx potrebna induktivnost v μH in 
Al vert (zajema vse lastnosti in geometrijo jedra). 
 
 
 
     Predojačevalec je bil praktično testiran v CQ 160 
m contestu in še posebej pri DX-anju, ko je več časa 
za igranje s preklapljanjem anten in daljšim 
poslušanjem. Signale iz miniaturnih oklopljenih zank 
je v povprečju  uspel dvigniti na nivo signalov iz 
dipola ali zanke celotne valovne dolžine. Naslednji 
korak je bil jasen: če ojača signale iz miniaturnih 
anten, zakaj ne bi ojačal tudi relativno močnejših 
signalov iz dipola ali beveraga? In jih ojača, skupaj z 
njimi pa tudi šumenje, vendar v določenih primerih 
vseeno slišimo signal, ki ga brez ojačevalca ne bi. To 
še posebej velja za 3,5 MHz band, ki precej manj 
šumi kot 1,8 MHz. 3Y0X sem v soboto s pomočjo 
predojačevalca zelo lepo slišal še dolgo po sončnem 
vzhodu. Zavedati pa se moramo, da signala, ki ga 
čisto nič ne slišimo tudi noben ojačevalec ne bo 
spravil na nivo slišnosti. Matematični zakoni veljajo 
tudi tukaj. Nič, pa čeprav stokrat pomnožena je še 
vedno nič. Naslednji korak je izdelava in preizkus 
ojačevalca za 7 MHz, saj tam slišimo še več signalov, 
ki so zelo šibki in bi jih ojačane lažje slišali.  

 
 
 


