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Så här kommer din QROlle att se ut när den är klar. Ha det så kul och jobba noggrannt.



1. Innan du börjar bygga, läs och följ dessa råd och varningar.
Den här radiobyggsatsen innehåller en stor mängd 
ytmonterade komponenter (SMD), de flesta av 
storleken “0805”. Det är viktigt att du förstår 
utmaningen (och nöjet) att arbeta med dessa 
komponenter. Bra verktyg, tålamod och goda 
lödkunskaper är nödvändiga för att lyckas.

Ett sätt att montera en ytmonterad komponent är att 
applicera en liten mängd lod på komponentens högra 
lödyta (om du är högerhänt, vänstra sidan för 
vänsterhänta). Håll komponenten på plats med en bra 
pincett och löd fast komponentens ena ben. Se till att 
komponenten passar bra på kretskortet, löd sedan fast 
övriga komponentben/lödytor. 

BYGG INTE DENNA BYGGSATS OM DU ALDRIG LÖTT TIDIGARE. 

QROlle-teamet är tillgängligt för support. Support kan dock inte ges kostnadsfritt om inte 
instruktionerna i dokumentationen följts. Vi har lagt ner stor möda på att göra en bra konstruktion, 
med tillräckligt med utrymme för att kunna handmontera komponenterna, samt tillhörande 
dokumentation för att du ska lyckas med byggandet av din QROlle. 

Vi råder byggaren att noggrant följa byggbeskrivningen för ett lyckat resultat. 

En bra metod vid byggandet är att gå igenom kopplingsschemat med tillhörande 
komponentplaceringsritning, innan du börjar montera dit komponenterna. Detta förenklar 
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Komponenterna för ytmontering kommer levererade under plast på papper.  
Komponenterna flyttas över till avsedd plats enligt instruktionerna. Denna 
bild visar komponenterna för kort A Det finns ett motsvarande papper även 
för kort B.



byggandet och ger en god förståelse för konstruktionen. Alla komponenter har inte placeringen 
markerad på kretskorten för att undvika att korten ska se röriga ut. Håll ordning på vilka delmoment 
som genomförts och vilka komponenter som monterats, gör noteringar. Ta paus då och då, försök 
inte bygga allt på en gång. 

Komponenterna på A-kortet har ett A i slutet av beteckningen. Exempel: Q35A är transistor nummer 
35 och ska monteras på A-kortet. B-kortets komponenter har ett B i slutet av beteckningen. 
Exempel:  C60B är kondensator nummer 60 och ska monteras på B-kortet.

Använd helst ett nätaggregat med strömbegränsning vid funktionstest. För att testa mottagning 
räcker 300mA vid normal ljudnivå. Vid sändning behövs beroende på sändareffekt upp till 3A. 
Alternativt kan en sladdsäkring monteras på kabeln mellan nätaggregat och QROlle. En 
sladdsäkring rekommenderas som skydd senare vid användning. 

Nog med förmaningar, lycka till med bygget och ha mycket skoj med din QROlle.
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2. Förbered A + B + C korten och kontakter.
Läs noga igenom alla instruktioner innan du börjar löda. Gör man fel är det nästan omöjligt att rätta 
till det utan att skada komponenter eller kretskort. A och B-korten är uppbyggda som en 
sandwichkonstruktion på en aluminiumplåt. Denna fungerar också som kylplåt för 
slutstegstransistorn och spänningsstabilisatorn. Plåten ska senare vid montering skjutas in i spår i 
lådan och den håller också fast bakpanelen med alla kontakter för yttre anslutningar. För att vara på 
den säkra sidan, dubbelkolla funktion innan du löder. 

Referensbilder: Nedanför ser ni två exempel på hur analogkorten ser ut när allt är klart.
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Här är A, B (kort A längst upp) och C-kortet ihopmonterat.  
Längst bort är bakpanelen med alla kontakter, den är 
fastmonterad på aluminiumplåten. 

I denna vy är B-kortet högst upp.



1. Först måste du förbereda sandwichkonstruktionen av korten. På A-kortet, löd stiftlisterna på 
undersidan av kortet. På undersidan av B-kortet ska du montera den gröna 2 x 6 poliga hylslisten. 
Försäkra dig om att kontakterna sitter I rät vinkel mot kretskortens undersida. 

2. Bocka benen på 7809 spänningsregulatorn i rät 
vinkel 20 mm från ovansidan av kretsen (se bild 2).

3. Montera M3 skruv med 5mm (inte 4mm) distansrör 
av metall enligt bild 3. Montera 9V-regulatorn på 
baksidan av B-kortet och lägg kortet noggrant på plats 
(se bild 3). Löd fast regulatorn från kortets ovansida. 
A och B-korten är som tidigare nämnt monterat som en 
sandwichkonstruktion. Med hjälp av de 2x6-poliga 
kontakterna kan du testa funktionerna steg för steg 
under byggandets gång.

4. Montering av anslutningskontakt för C-kortet:
Börja med att vid behov justera de två stiftlisterna (runda stift) så de blir 16-poliga.
Montera ihop B och C-korten med hjälp av hyls och stiftlister enligt bild 4. OBS! Stiftlisterna 
sitter monterade på B-kortets ovansida. De grövre pinnarna ska monteras i hålen på B-kortet.
Löd först två ben på var kontaktlist. Kontrollera att allt passar bra och är rätvinkligt då korten ligger 
parallellt med varandra. Jämför så allt stämmer med referensbilderna i början på stycket.

Därefter kan du löda resterande ben på kontakterna.
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2. Bockning av spänningsregulatorns ben. 

1.2 Montering av kontakt för förbindning av  A och B-korten.1.1 Stiftlist på  A-kortet och hylslist på B-kortets  
undersida.

4. Linjera upp kontaktlisterna för C-kortet innan 
lödning. De grövre stiften på stiftlisten monteras från 
ovansidan av B-kortet. De smalare ska in I C-kortets 
hylslist.

3. Skruvarna ska monteras med 5mm distanser (inte  
muttrar som på bilden) innan regulatorn löds fast.



3. Strömförsörjning och spänningsregulator.

Spänningsregulatorn är den första modulen som ska byggas. Den består av en vanlig linjär 7809-
regulator. Montera alla komponenter som visas i schemat. Var uppmärksam på polariteten hos 
kondensatorerna C60B and C61B, strecket är minus (-) på elektrolytkondensatorerna. Notera också 
åt vilket håll katoden (strecket) på diod D3B ska monteras. Bygla tillfälligt över strömbrytaren med 
en kopplingstråd (kan senare återanvändas då man monterar strömbrytaren) och montera två korta 
kopplingstrådar för att ansluta spänning. 

Funktionskontroll
• Då komponenterna enligt ovanstående schema monterats, anslut en 12 till 14 VDC 

spänningskälla, helst med strömbegränsning (ca 100-300mA). 
• Kontrollmät så spänningen är 9V på den nedre delen av kortet.

4. RX/TX switch-krets.
Nästa steg är att montera RX/TX switch-kretsen enligt “II RX/TX Switch” schemat. 

Ett antal transistorer styr omkopplingen mellan sändning och mottagning. Som du kan se på 
komponentbeteckningarna ska komponenterna monteras på både A och B-kortet. Montera alla 
komponenterna UTOM C34B och C62A på kretskorten.  C34B and C62A löds fast på korten då alla 
tester är genomförda. Som angivet i schemat är transistorerna märkta 1F, 3F, AM och så vidare på 
ovansidan. Se till att montera rätt typ på rätt plats.
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Notera att Q32A med tillhörande basmotstånd måste monteras på kort A för att funktionskontrollen 
ska kunna utföras.

Funktionskontroll
• Innan du börjar med funktionskontrollerna ska 

du (som alltid) se till att alla lödningar och 
komponentplaceringen är korrekt. 

• Koppla ihop A och B-korten, anslut ett 
nätaggregat. (Helst med strömbegränsning.)

• Kontrollera 9V spänningen vid punkten märkt 
C62A + (ännu inte monterad!). 

• Kontrollera att spänningen på “+RX” är 9V och 
“+TX” är 0V (mät vid punkten märkt C34B +).

• Anslut en kopplingstråd till +9V på C-kortets 
anslutningskontakt. Anslut andra änden på 
denna kopplingstråd till stift “IOPTT” och 
kontrollera att “+RX” ändras till 0V och att 
“+TX” ändras till 9V (mät vid punkten märkt 
C34B +).

• Om kontrollmätningarna stämmer, montera 
C62A och C34B på rätt platser. Observera att 
på dessa tantalkondensatorer ska strecket 
vända mot “+”.
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"PTT" angivet på bilden benämns 
"IOPTT" på ditt kort.

Board A Board B



5. Mode switch
Nu är det dags att montera komponenterna som hanterar omkopplingen mellan DSB/CW. Gå 
igenom schemat “II Mode switch” och komponentplaceringsritningen. 

Montera alla komponenter på rätt ställe enligt nedanstående skiss. Var uppmärksam på 
transistorernas märkningar. Du måste också montera motstånden som är markerade vid Q32A och 
de två 6K8 motstånden vid Q24A. Dessa behövs för att genomföra funktionskontrollen.

Funktionskontroll
• Innan du börjar med funktionskontrollerna ska du (som alltid) se till att alla lödningar och 

komponentplaceringen är korrekt.  
• Kontrollera att spänningen vid C76A är 9V. Anslut 9V med en kopplingstråd på samma sätt 

som tidigare till “IOMO” och kontrollera att spänningen vid C76A sjunker mot 0V. 
• Om du nu mäter spänningen vid C75A ska voltmetern (DVM) visa 9V. 

6. Ljudslutsteg
Ljudslutsteget baseras på en LM386 krets. I schemat “IV AF UNIT” hittar du också 
sidtonsgeneratorn som ska monteras i detta byggsteg.

Montera komponenterna enligt ovanstående komponentplaceringsritning.
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SO8. Pin 1 på bilden är  
närmast på den fasade 
sidan. 



Var noga med transistorernas placering och att LM386 vänds rätt. Identifiera ben 1 med hjälp av 
den fasade sidan. På vissa kretsar markeras ben 1 med en punkt, ibland finns båda varianterna. På 
bilden av SO8 kapseln (LM386) visas ben 1 och 8. På komponentplaceringsritningen markeras ben 
1 (pin 1).

Funktionskontroll
• Innan du börjar med funktionskontrollerna ska du (som alltid) se till att alla lödningar och 

komponentplaceringen är korrekt.   
• Koppla en högtalare till “phone” på kretskortet (observera förbindningen till C65A). 
• Sätt tillfälligt en bygel mellan“AF out” och “AF in” (leta efter anslutningarna på den 2x6 

-poliga  kontakten nere till vänster på kortet), låt bygeln sitta kvar där tills vidare. 
• Spänningsätt de sammankopplade kretskorten och håll ett finger på bygeln. Ett brum ska 

höras i högtalaren vid korrekt funktion.
• Testa sidtonsoscillatorn genom att koppla Q27A:s kollektor till jord. En 700 Hz ton ska nu 

höras.

7. RX IF delen – BFO
Nu börjar monteringen av QROlles IF-
del. Först kommer bygget och 
testningen av BFO-oscillatorn som 
visas i det infogade schemat  och 
nedanstående 
komponentplaceringsritning.

Montera alla komponenterna enligt ovanstående komponentplaceringsritning. Observera att 
kristallen inte ska monteras dikt mot kretskortet, använd helst kristallmellanlägg. Efter att kristallen 
och kondensatorerna C178A, C179A monterats – klipp av komponentbenen.

Funktionskontroll
Koppla ihop kretskorten och spänningssätt. 

• Innan du börjar med funktionskontrollerna ska du (som alltid) se till att alla lödningar och 
komponentplaceringen är korrekt.

• Kontrollera att det är ett spänningsfall på ungefär 0.086V över R87A.
• Koppla en frekvensräknare till punkten “IF Carrier” och mät frekvensen. Om du inte har 

någon räknare, håll en tråd kopplad till antenningången på en väljusterad mottagare nära 
BFO-oscillatorn. Justera till nollsvävning “zero beat” med USB inställd på mottagaren.
Med IOSB låg, justera frekvensen till 5,0012 MHz för USB med C179A
Med IOSB hög (till +9V) justera frekvensen till 4,9987 MHz för LSB med C178A.
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8. RX IF delen – AGC
Nästa del att montera är AGC kretsen. Detta enligt nedanstående schema och de komponenter som 
markerats på komponentplaceringsritningen.

Funktionskontroll
Koppla ihop kretskorten och spänningssätt. 
Du ska nu kunna mäta följande spänningsfall över motstånden för att kontrollera funktionen:

R60A 0,13V
R52A 0,05V
R78A 0,49V

Kontrollera sedan AGC-spänningen (utan insignal) vid emittern på transistor Q11A, förväntat 
resultat är ca. 6,7V.
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9. RF IF-delen, IF och aktiva filter
Nu är det dags att montera resten av komponenterna i IF-delen enligt nedanstående schema och 
komponentplaceringsritning.

• Innan funktionskontroll av detta byggsteg ska du, som alltid, kontrollera att 
komponentplaceringen och alla lödningar är korrekta. 

• Observera att Q1A är en BF991 Dual Gate MOSFET. Sourcebenet är det något bredare 
benet och ska kopplas som visas i schemat till R26A och C32A. 

• Säkerställ dig om att vända IC4A åt rätt håll. Ben 1 är på den avfasade sidan. Ben 1 kan 
också vara markerat med en liten punkt. Hacket som är markerat på 
komponentplaceringsritningen, och kretskortet, visar åt vilket håll ben ett ska vändas!

• För att kunna testa det här byggsteget korrekt måste R16A (3K9) monteras. Motståndet är 
placerat till vänster om Q6A. Transistor Q6A kan hittas på komponentplaceringsritningen 
precis under XTAL4 i kristallfiltret. Leta även upp Q6A i schemat för att få överblick av 
konstruktionen.
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Funktionskontroll

Vid denna funktionskontroll kommer, som man kan utläsa av schemat, ett antal delkretsar och 
funktioner att testas. Koppla ihop kretskorten och anslut en högtalare. 

• Innan du börjar med funktionskontrollerna ska du (som alltid) se till att alla lödningar och 
komponentplaceringen är korrekt.

• Bygeln mellan “AF in” och “AF Out” från tidigare test måste vara inkopplad.
• Resistor R16A måste vara monterad för att testa det aktiva filtret. R16A (3k9) är placerad 

direkt till vänster om transistor Q6A (1F).
• Genom att sätta ett finger eller en kort antenntråd mot Q1A ska du kunna höra radiostationer 

som sänder runt 5MHz. Du kan behöva en signalgenerator om radiostationerna inte är 
tillräckligt starka.

• Genom att jorda “ACT FILT” (vid kollektorn tillhörande Q2A) kommer det aktiva filtret att 
skifta från smal till bred karaktäristik.

• För att ytterligare kontrollera funktionen ska du mäta spänningsfallen, och jämföra med de 
angivna värdena, över följande resistorer: 

R36A ca 0,64V (utan insignal)
R32A ca 1,23V
R42A ca 0,32V 
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10. Kristallfiltret
Detta är en intressant krets som används både vid sändning och mottagning. Montera 
komponenterna som visas i schemat “VI.  XTAL FILTER UNIT” och 
komponentplaceringsritningen. Använd kristallmellanlägg eller lyft upp kristallerna något från 
kortet vid fastlödning, en mm är tillräckligt. 

Funktionskontroll
• Innan du börjar med funktionskontrollerna ska du (som alltid) se till att alla lödningar och 

komponentplaceringen är korrekt.
• Koppla IOSB till +9V med en tråd.
• Nu kan du testa funktionen genom att koppla 9V till IOBW för att ändra mellan bred och 

smal filterkaraktäristik (tillsammans med det aktiva filtret). Du ska kunna höra skillnaden i 
högtalaren.

• Genom att koppla en antenn till “IF MIXER” kan du eventuellt höra 5MHz signaler. Om du 
har en 5MHz signalkälla (till exempel en MFJ259B eller liknande) kan den användas för att 
skapa en signal att koppla till punkten mellan C1A och mixern (IC1A).

• Ändra nivå (jord respektive +9V) på IOBW och lyssna på ändringen i bandbredd.
• För att kontrollera funktionen ska du mäta spänningsfallen, och jämföra med de angivna 

värdena, över följande resistorer:
R3A ca 0,55V (med RX aktiverad)
R199A ca 0,74V (med TX aktiverad) 

11. Bandpassfilter
När detta steg är klart är mottagardelen färdigbyggd. I detta byggsteg ska ett antal spolar monteras, 
se och följ lindningsanvisningarna i kapitel 16.

Alla komponenter i schema “VII Band Pass Filter / Mixer” måste monteras, följ 
placeringsritningarna. Som du kan se ska komponenter monteras på både kort A och B.

Som tillägg måste några komponenter från schema “X” and “XI” monteras. Dessa komponenter är 
inkluderade i nedanstående komponentplaceringsritningar. Vi behöver filtret och förstärkaren till 
“OSC”-signalen från kort C (DDS-vfo). Vi behöver också digitalpotentiometern IC3B (AD8402) 
tillsammans med C72B, R54B och R55B för “+TX pull down”. 
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Funktionskontroll
Som du kan se i schemat har du nu byggt klart bandfiltren tillsammans med mixer och pre-amp. 

• Innan du börjar med funktionskontrollerna ska du (som alltid) se till att alla lödningar och 
komponentplaceringen är korrekt.

• Digitalpotentiometern är nu aktiv så bygeln  mellan “AFIN” och “AFOUT” behövs inte 
längre. Avlägsna bygeln nu.

• För att testa funktionen helt måste VFO-signalen kopplas till mixern via sin förstärkare. 
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Frontkortet (kort D) och DDS-kortet (kort C) ska nu pluggas in och kopplas ihop. När 
man gjort det kontrollerar D och C-korten funktionerna på QROlle. Det ska inte 
finnas några byglar kvar från föregående funktionskontroller.

När du tillverkar flatkabeln för att koppla ihop digitalkortet (D) och Combokortet (C): Var uppmärksam 
på kontakternas polaritet (stift 1 är märkt med en pil på kontakten, -se bilderna för vägledning). Kabeln 
ska vara ungefär 7 cm lång. Pressa försiktigt med ett lämpligt verktyg. 

• När riggen spänningssätts ska text visas på frontkortets display. 

• En högtalare ska nu kopplas in. Ändra volymen genom att trycka in AF Gain-knappen och 
samtidigt vrida på vfo-ratten. På displayen ser du en stapel som motsvarar inställd ljudnivå. 
Bruset i högtalaren ska ändras samtidigt som stapeln. 

• Ändra band genom att trycka på BDW (Band down) eller BUP (Band up) knapparna. Lyssna 
noga för att höra reläer klicka vid byte av band. Det är reläerna som kopplar in de olika 
bandfiltren. 

• Tryck på “Pre” knappen och lyssna efter ett klick från pre-amp reläet. I displayen visas ett 
“P” då pre-amp är aktiv.

• Nu är det dags att förjustera bandpassfiltren och lyssna efter radiotrafik på respektive band. 
Slutjustering kommer att göras senare i samband med bygge av TX-delen. 

Först måste du kontrollera att signalen från huvudoscillatorn vid mixern (IC1 A). Det bästa 
sättet är att använda frekvensräknare eller oscilloskop. Då man mäter frekvensen vid “OSC” 
ska man som resultat få frekvensen som visas på displayen plus ca 5MHz. (Mätfrekvens = 
(displayfrekvens + 5MHz) beroende på inställd mode).

Exempel: Displayfrekvens = 3742,00 kHz , Osc signal = 8740,80 kHz (LSB), 8743,30 kHz 
(USB). Observera att frekvensen kan skilja med flera kHz. 

• Om du monterar reläerna RL3B, RL4B och RL5B är hela RX-signalkedjan från antenn-
anslutningspunkten på kort B komplett. 

• Koppla in en antenn och kontrollera funktionen på mottagardelen hos QROlle.

• S-meterns kommer inte att visa korrekta värden. Detta ordnas i nästa byggsteg.

• Frontpanelens meny och användargränssnitt beskrivs i ett separat dokument.
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• För att kontrollera funktionen ska du mäta spänningsfallen, och jämföra med de angivna 
värdena, över följande resistorer:

R214A ca 0,14V (med pre-amp aktiv)
R216A ca 5,6V

12. Controller/OSC förstärkare
I detta steg ska montering av komponenterna enligt schema “XI” färdigställas. 

Schemat visar IC1B och IC2B tillhörande komponenter enligt nedanstående 
komponentplaceringsritning. Som tidigare nämnts, se till att montera IC-kretsarna åt rätt håll.  Ben 
1 finns till vänster på den fasade sidan (om du har den fasade sidan vänd mot dig). Hacket i 
komponentplaceringen är i den änden ben 1 ska monteras!

Viktigt: För att AGC-signalen ska kunna nå AD-omvandlaren via D9B, måste du också montera 
R37B som är på 6K8 (till vänster om D7B precis nedanför 7809 spänningsregulatorn).

Funktionskontroll

• Innan du börjar med funktionskontrollerna ska du (som alltid) se till att alla lödningar och 
komponentplaceringen är korrekt.

• Spänningssätt QROlle och se hur AGC-nivån på AD-omvandlarens ingång (IC1B) visas på 
displayen som S-meter. 

• AD-omvandlaren används också för att mäta och visa den relativa uteffekten vid sändning. 
Komponenterna för den funktionen monteras senare.

13. Mikrofonförstärkare/kompressor
Nu är det dags att börja montera mikrofonförstärkaren och talkompressorn som återfinns i schema 
VIII. MIC AMPL / Compressor. De flesta komponenterna är diskreta och monterade på kort A. 
Montera allt enligt nedanstående komponentplaceringsritning. Notera orienteringen på IC5. 
Ledtråd:  den avfasade sidan på kretsen till vänster, se komponentplaceringsritningen.
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Koppla in en mikrofonkontakt till kretskortets anslutningspunkter. Som du kan se i schemat kan du 
använda antingen en dynamisk (DYN) mikrofon eller en elektretmikrofon (EL). Använd rätt 
anslutningspunkt.

Vid funktionskontrollen behöver du jorda PTT med en vippströmbrytare. Du kan tillfälligt använda 
den medlevererade strömbrytaren.

Funktionskontroll

• Innan du börjar med funktionskontrollerna ska du (som alltid) se till att alla lödningar och 
att komponentplaceringen är korrekt.

• Välj LSB eller USB.

• Kontrollera spänningarna. De ska vara ca 9V vid “+SSB” (+ benet på C75A) och ca 5V vid 
“IOCO” då kompressorn aktiveras på frontpanelen.

• Koppla in mikrofonen (elektretmikrofoner har en bra pris/prestanda kvot).  

• Det bästa sättet att testa den här kretsen är att använda ett oscilloskop. Följ signalvägen om 
du inte kan få någon utsignal vid “MODUL” då du visslar i mikrofonen, försök även med att 
aktivera kompressorn. Om du inte har ett oscilloskop tillgängligt kan du använda en vanlig 
multimeter inställd för att mäta växelspänning. Du ska ha ungefär 60mV AC vid Q41A 
utgång (mät mellan C107A och R162A) då du visslar i mikrofonen. Vid utgången på kretsen 
(mät mellan C99A och R147A) ska du ha ca 400mV. Båda värdena med potentiometern för 
“mic-gain” inställd ungefär på mittläge.

• Då du trycker på PTT-brytaren bör du höra att reläer slår om till sändningsläge. Ingen 
uteffekt finns naturligtvis eftersom slutsteget ännu inte är monterat. Den bästa inställningen 
för mikrofonförstärkaren (trimpot R152A) är precis under den nivå då ALC reagerar. 

Den kan justeras så här: Mät spänningen på Q44A:s emitter. Normalt ska det vara 0,85V. 
Spänningen ökar vid nivåtopparna i talet. Mätningarna måste utföras med ett snabbt 
reagerande instrument. 

• För att kontrollera funktionen ska du mäta spänningsfallen, och jämföra med de angivna 
värdena, över följande resistorer:
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R148A ca 0,93V (med icke aktiv kompressor)
R148A ca 0,99V (med aktiv kompressor)
Emitter Q40A ca 0,34V
Emitter Q41A ca 1,1V
Emitter Q43A ca 5,3V

14. DSB / CW generator
Detta är det näst sista byggsteget innan din QROlle är klar! 

Huvuddelen i den här modulen är den balanserade modulatorn T1A and D10A. Här blir “module”-
signalen från mikrofonförstärkaren och IF-bärvågen mixade blir “DSB IF”-signalen. CW 
signalering passerar modulatorn kallas “CW IF”. Titta i schema “VI” för att se mer hur IF-signalen 
sedan passerar sidbandsfiltret och förstärkare för ytterligare bearbetning.

Alla komponenter är diskreta och placerade på kort A. Montera enligt nedanstående 
komponentplaceringsritning.

Korrekt lindning och montering av transformator T1A är viktig. Titta noga i schemat för att 
förstå hur sekundärlindningarna ska kopplas “i serie”. Ta försiktigt bort lacket från 
koppartrådsändarna och förtenna dem för att säkerställa dig om att få bra kontakt.

Funktionskontroll

• Det är MYCKET lätt att läsa fel på komponentvärde eller placeringsritningen när man 
skyndar på för att bli klar. Det är värt att gå igenom komponenterna en extra gång innan man 
startar upp riggen för att testa.

• Kontrollera att LSB är vald på frontpanelen.

• Kontrollera att du har en förstärkt “IF CARRIER” signal. Mät med oscilloskop eller 
frekvensräknare på Q31A:s kollektor, då du har 9VDC vid +TX (PTT-switch till). Typiskt 
värde är 1.4V topp till topp.

• Nu ska du kunna justera bort bärvågsfrekvensen genom att balansera bort den i modulatorn 
med hjälp av C180A and R129A. 
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Ställ först den 20-varviga trimpotentiometern (R129A) i mittläge genom att först vrida 20 
varv till vänster och sedan 10 varv till höger med en trimmejsel. 

Mät nu signalen mellan C96A och R138A och justera R129A/C180A för att justera bort 
bärvågen, med PTT-switch till och ingen mikrofonsignal. Viktigt: Ingen mikrofonsignal! 

Börja med C180A och fortsätt med R129A. Upprepa flera gånger för bästa undertryckning.

• Nu ska du testa kristallfiltrets funktion. Detta görs genom att lyssna på en annan mottagare 
vars antennkabel ska placeras så den plockar upp RF-signal. En lämplig plats är punkten 
märkt “RF” (vid kontakterna som kopplar ihop A och B-korten). Ställ in mottagaren på LSB, 
tryck på PTT och vissla i QROlles mikrofon. Du ska nu höra en signal i mottagaren. Byt till 
USB på mottagaren, tryck på PTT och vissla, nu ska det inte höras något i mottagaren. 
Koppla bort mikrofonen och slutjustera C180 A and R129A för minsta utslag på den 
inkopplade mottagarens S-meter.

• Sätt QROlle I CW-läge. Testa CW-funktionen genom att jorda kollektorn på  Q27A (PTT-
switch ska vara till). Lyssna efter CW-signal i den inkopplade mottagaren. 

• För att kontrollera funktionen ska du mäta spänningsfallen, och jämföra med de angivna 
värdena, över följande resistorer:

R128A ca 0,28V (SSB-mode)
R136A ca 0,28V (SSB-mode)
R195A ca 0,7V (CW-mode)

15. Sändarens slutsteg
I den här delen ska se sista komponenterna på kort B monteras. “RF”-signalen är nu klar att 
förstärkas och sedan kopplas vidare genom bandfiltren och sedan till antennen.

Du måste linda transformatorerna T1B och T2B som ska monteras.

För återkopplingskretsen och lågpassfiltren behövs spolarna L9B  - L13B som också måste lindas. 

Montera alla komponenter som visas här nere, inklusive Q17B och R62B vid IC3B.

Säkerställ dig om att lindningarna på T1B och T2B lindas och löds in korrekt. Verifiera genom att 
kontrollera schemat. T2B:s tjockare 10-
varvslindning ska kopplas till Q16B. 20-
varvslindningen ska kopplas till 
lågpassfiltren. 

Var noga med att vända D6B och D10B-
D13B rätt vid monteringen.

Observera att Q16B och D10B – D13B ska 
monteras på B-kortets undersida, mot 
aluminiumplåten, se bilden till höger. 
Använd isolerskiva och isolerbricka då du 
monterar Q16B, kontrollera med en ohm-
meter att du inte har kortslutning mellan 
aluminiumplåten och transistorns kylplatta. 

Komponentbenen ska lödas fast efter att B-
kortet har monterats fast mot aluminiumplåten som sitter mellan A och B-korten. Q16B måste 
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isoleras från plåten då dess kylplatta kopplas till den positiva matningsspänningen! Använd 
värmeledande pasta mellan D10B – D13B och aluminiumplåten.

Innan du testar funktionen måste du göra följande för att inte skada transistorerna i slutsteget:

Justera R21B så du har 0Ω mellan jord och gate-benet på Q3B. Justera R25B och mät så du har 
330Ω mellan jord och gate-benet på Q16B.

Funktionskontroll

• Bias-justering för Q3B och Q16B. Ställ in CW-läge utan att koppla in någon nyckel. 
Koppla en amperemeter (DC) i serie med QROlles matningsspänning. Koppla en konstlast 
(50Ω) till antennkontakten. Koppla in DC matningsspänningen och jorda PTT. 

• Justera trimpotentiometer R21B så att strömförbrukningen ökar med 50mA. Du har nu 
justerat bias för drivtransistorn.

• Justera trimpotentiometer R25B så strömförbrukningen ökar med ytterligare 150mA. Nu är 
bias-justeringen för slutstegstransistorn korrekt.

•  Nu ska bandpassfiltren färdigjusteras. Gör följande:

◦ Koppla en effektmätare mellan antennutgången och konstlasten.

◦ Ställ in CW-läge och koppla in en vanlig nyckel, ställ in “straight key” i menyn.

◦ Du kommer att få RF-utsignal då du trycker ner nyckeln.

◦ På frontpanelen kan du reducera uteffekten. Kontrollera att du har utsignal på 
effektmätaren.

◦ Justera först bandpassfilterna för 40, 30 och 17m genom att maximera uteffekten med 
trimkondensatorerna C141A och C142A (40m), C143A och C144A (30m) dessutom 
C147A och C148A (17m).
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◦ Justera nu filtret för 80m med C1B och C2B. Kontrollera att uteffekten är relativt jämn 
vid 3530kHz, 3650kHz och 3770kHz.

◦ 20m trimmas med C145A och C146A. Om du planerar att använda en transverter med 
din QROlle är det bäst att finjustera trimningen såhär:

Justeringen görs lättast genom att koppla ett oscilloskop eller en RF-voltmeter till 
transverterutgångens “IF” anslutning (pin 1 på den 9-poliga d-sub kontakten). Ställ in 
band “TA” (för transverter), maximera RF-utnivån på frontpanelen i CW-läge. Tryck på 
CW-nyckeln när du justerar. Ställ in TA-frekvenserna 100.00 (14.100.00), 500.00 
(14.500.00) and 900.00 (14.900.00). Justera C145A och C146A och försök att hitta en 
inställning där du har ungefär samma uteffekt vid de olika frekvenserna. Byt band till 
20-meter och kontrollera att du har uteffekt även från antennutgången.

• Öka uteffekten på frontpanelen och kontrollera uteffekten på de olika banden. Du ska få 
ungefär 10W ut beroende på band. 

16. Bilaga A: Handlindade spolar och 
transformatorer

Linda spolarna och transformatorerna enligt anvisningarna I 
detta kapitel. Räkna antalet gånger koppartråden passerar 
mitten på kärnan.

På bilden till höger ser du L13B som har 16-varv. Var 
MYCKET uppmärksam på hur tråden börjar och slutar på 
kärnan (vilken sida). Spolarna måste vid monteringen hamna 
exakt enligt komponentplaceringen på korten, bilder  med 
monteringsexempel finns i kapitel två och elva. Om spolarna 
lindats fel så de hamnar snett måste de troligen lindas om.  

MYCKET VIKTIGT: Linda toroiderna på rätt sätt. Om de 
inte lindas korrekt kan du vara nästan 100% säker på att 
din QROlle inte kommer att fungera som den ska.
Vi rekommenderar starkt att linda alla spolar och 
transformatorer vid samma tillfälle. Det är lättare att få en jämn 
hög kvalitet på det sättet istället för att börja om och linda 
någon då och då. 

Var noga med att avisolera och förtenna trådarna hela vägen till 
kanten av kärnorna för bra kontakt vid monteringen. Lacken på 
tråden kan lätt tas bort med spetsen (förtennad) på din 
lödpenna. Var dock försiktig då vissa av kärnorna är 
värmekänsliga. Man kan linda av ett varv, förtenna, och sedan 
linda på varvet tillbaks för att skydda kärnorna.

Trådlängderna som anges i tabellen är väl tilltagna för att enkelt 
kunna linda varven. Klipp av överflödig tråd efter att 
spolarna/transformatorerna lötts fast på korten.

Skissen till höger illustrerar hur en bifilär lindning utförs.  Titta 
noga så kommer du att lyckas bra. Notera instruktionen för 
seriekoppling av lindningar.
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Bifilar linding, Korsa inte  
trådarna!

När man kopplar lindingar i serie  
gör man på följande sätt för rätt  
funktion. Högra heldragna tråd 
anslutes till vänsta streckade 
tråd. 



Låt oss studera transformatorerna i detalj:
T1A: Först ska du göra 2x15-varv bifilärlindningen. Som du ser på bilden ligger trådarna parallellt 
hela vägen runt. KORSA INTE TRÅDARNA!

När det är klart ska du börja på motsatt sida med att linda primärsidan (1x 15 varv). 

När den är klar ska T1A se ut som på bilden till höger. Mät med ohmmeter för att hålla ordning på 
lindningarna då T1A monteras på kortet. En felkoppling garanterar en felaktig funktion!

Transformatorn T2B lindas på följande sätt. Först lindas primärsidan med den grova tråden tio 
varv på den stora svarta kärnan. Sprid ut varven symmetriskt runt kärnan. Sekundärsidan lindas 
med den tunna tråden i mellanrummet på primärlindningen. 

Detta sker på så sätt att man först lindar tio varv runt toroidkärnan och sedan fortsätter ytterligare 
tio varv runt en gång till. På detta sätt kommer aldrig primär- och sekundärlindningarna att korsas. 
Trådändarna skall utgå från motsatta håll, se bild på T2B. 

Vänd sida för lindningstabell:
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T1A klar – Lindningarna är numrerade. En 
4C65 TN10/6/4 kärna används.

T1A – Första steget: Linda den bifilära 
sekundärlindningen.

T1B: Den här är lättare. Se noga utförandet på 
bilden. Håll trådarna parallella hela vägen.

T2B: Linda först de 10 varven jämnt fördelat på 
kärnan med den tjockare tråden (0.6mm). Linda 
sedan de 20 varven  ovanpå, starta på motsatt  
sida.



Beteckning Varv Kärna Tråd, diameter och längd
L24A-L25A 16 4C65 TN10/6/4 0.4 mm, 30cm
L26A-L29A 28 T37-2 0.4 mm, 39cm
L30A-L31A 24 T37-2 0.4 mm, 33cm
T1A Pri: 15 varv

Sek: 2x15 varv bifilär
4C65 TN 10/6/4 0.3 mm, 1 x 32cm

0.3 mm, 2 x 32cm

L7B-L8B 22 4C65 TN 10/6/4 0.4 mm, 42cm
L9B 14 T37-2 0.4 mm, 20cm
L10B 26 T37-2 0.4 mm, 34cm
L11B 21 T37-2 0.4 mm, 30cm
L12B 19 T37-2 0.4 mm, 26cm
L13B 16 T37-2 0.4 mm, 23cm
T1B Bifilär 2 x 10 varv FT-37-43 

liten svart
0.3 mm, 2 x 16cm

T2B Prim: 10 varv
Sek: 20 varv

FT-50A-43 
stor svart

0.6 mm, 25cm
0.4 mm, 45cm

Observera att trådlängderna som anges i tabellen är det som ska klippas till före lindningsarbetet. 
De är tilltagna för att ge ett enkelt lindningsförfarande.

Bygginstruktion, kort A o B QROlle ver2.6 – Nov 6                                      24 (25)

En handfull spolar och transformatorer, redo för tjänstgöring!



17. Bilaga B: Justera visad frekvens i display
Kristall frekvensen för DDS:ens referensoscillator är 100MHz. 
Oscillatorn använder kristallens 5 överton och ger en stabil frekvens. Men den kan trots allt avvika 
en smula beroende på den individuella kristallen. Detta behöver justeras för att riggen skall visa rätt 
frekvens i displayen.

C-kortet har vid montering justerats och oscillatorns avvikelse i kHz från den nominella frekvensen 
(100MHz) har angetts på en liten vit lapp. Mjukvaran i Qrollen medger en kalibrering enligt nedan.

Visad frekvens är DDS-ref = (100MHz + värde på vita lappen)

*********

Exempel:

C-kortet är märkt med -12.9kHz. Detta betyder att referensoscillatorn ligger på: 100MHz-
12.9kHz=99.987100MHz. (Positiva avvikelser anges utan + -tecken på lappen)

Tryck på ”MENU-knappen och välj menypunkten ”DDS-reference frequency. 
Justera värdet (enligt exemplet till 99.987100) , spara och justeringen är gjord.
********

Om BFO-frekvensen är justerad korrekt så är frekvensen som visas i LCDisplayen korrekt.
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