Několik rad pro ty, kteří si chtějí postavit transvertor ze stavebnice od DB6NT. Tady je
několik rad pro stavbu konkrétně 5,7 GHz ale obecně to platí i pro další pásma.

Stavebnici jsem si objednal ve čtvrtek v únoru 2010 a poslal z banky peníze na účet DB6NT
a ve středu jsem měl stavebnici doma. Součástky byly pěkně popsány a uloženy v krabicích.

Tak jsem se do toho v sobotu pustil.

Nejdříve jsem upravil hrany nastříhaných plechů krabičky a spájel krabičku dohromady.
Na to jsem připiloval plošňák aby šel do krabičky lehce ale těsně ale ještě jsem jej nepřipájel.

Pak jsem vyvrtal díry pro průchodkové kondenzátory (5mm) a zapájel je do čela krabičky..

Nato jsem označil a vyvrtal díry (5mm) pro konektory SMA. Toto radím dělat s rozmyslem a
opatrně – je to nevratný postup !!
Pak jsem si vyrobil z PINů PC Canon konektorů elektrody do rezonátorů, neboť ty ve
stavebnici nebyly a zapájel jsem je do do tišťáku. Poté jsem připájel na desku plošňáku
rezonátory.

Teprve pak jsem desku tišťáku zapájel do krabičky.tak, aby pak vývody SMA lícovaly
s přípojnými ploškami desky plotňáku na střed vyvrtaných děr a na střed plošek tišťáku.
Dále jsem upravil délky konektorů SMA aby šly do tišťáku jen asi 1,5 mm a přesně do středu
přípojných plošek. Sice jsem si označil středy pro šroubky abych pak udělal do krabičky závit
pro ně a SMA pak přišrouboval ale po přišroubování dvou SMA jsem to zavrhl – nebyly
konektory úplně v rovině a šroubky v tom tenkém plechu moc dobře nedržely. Tak jsem se
rozhodl, že SMA prostě připájím na krabičku. ( Kdybych to udělal ihned před vrtáním děr a
výrobou závitů, ušetřil bych si spoustu času ☺ ). Příště, pokud nějaké bude, mám jasno…

Pak jsem do desky zapájel všechny rezonanční obvody, stabilizátory drátové propojky a
vlastně všechno, co patří na vrchní stranu desky.

Na to jsem propájel všechny prokovené, leč volné díry skrz desku, které slouží jen pro
propojení země

No a poté jsem se pustil do pájení SMD odporů a kondenzátorů na druhou stranu desky .
No a nakonec jsem si nechal všechny polovodiče.
Podle návodu jsem pak nastavil pracovní body a protože jsem se nikde nespletl, vše sedělo a
bylo hotovo. Transvertor jsem pak vzal na EME seminář a setkání na Tři Studně, kde mi to
kluci nastavili na měřácích přesně.
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No ale došlo na další stavbu – v lednu 2011 jsem si objednal kit 13 cm, protože jsem měl
v mikrovlnných Bandech díru ( bylo to jako vyražený zub v předním chrupu ☺… )
a aby se vyplatilo poštovné, tak jsem vzal i kit 9 cm ☺ …( pro inovaci pásma) - opět do
týdne po objednání přišly obě stavebnice.
No a začal jsem postupně stejně podle dřívějších zkušeností.
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