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Teknik & egenbygge

TENTEC 507 Patriot – SSB/CW-QRP
En radio att bygga vidare på efter eget huvud Av SM0JZT, Tilman D. Thulesius

Många av oss letar efter en radiokonstruk-

tion för QRP som ger utrymme för egna kre-

ativa tankar. Inte alla är dock så sugna på 

att börja från noll, etsa kretskort och skaff a 

in komponenter utan skulle bra gärna vilja 

ha det mesta gjort redan. Tyvärr är dessa 

exempel ganska lätträknade.  TENTEC har 

väl tagit fasta på det då dom utvecklade sin 

TENTEC 506 Rebel för några år sedan.

En radio som funkar utmärkt för CW och 

dessutom ger en del utrymme för egna 

idéer avseende både hårdvara och mjuk-

vara. Det senaste, extra intressant eftersom 

utvecklingsmiljön följer den etablerade 

ARDUINO-plattformen [1]. Nu är väl alla 

inte så sugna på att ha en QRP-radio som 

”bara” klarar av att hacka bärvåg (CW). Man 

kanske vill köra foni eller för all del super-

eff ektiva digitala moder som PSK31, JT65 

eller  WSPR. Det har TENTEC tagit fasta på 

då dom presenterade TENTEC 507 Patriot 

under 2014. Låt oss titta på grejorna och 

inspireras!

Bygga själv – vad?

Många är vi som inte vet något bättre än att 
köra med en radio som man mer eller mindre 
har konstruerat eller byggt själva. Att konstru-
era från noll fi nns inte, för även om man skulle 
börja från ett blankt papper så lånar man gamla 
konstruktioner och lägger till en och annan al-
ternativ lösning för att prova ut något nytt eller 
fi nna ny inspiration.

Konstruera eget är fantastisk kul. Tar dock 
tid och man kan verkligen fråga sig om gemene 
man är intresserad av att återskapa hjulet. Säga 
vad man vill, det grepp som TENTEC tagit 
med sin 507 Patriot (Det skall väl vara ame-
rikanska patrioter som hittar på ett sådan pro-
duktnamn...) är intressant och friskt. Man er-
bjuder en plattform som ger utrymme för egna 
tolkningar och expansioner den dagen då man 
att prova sina vingar. Vi pratar alltså inte bara 
om att greja med elektroniken (hårdvaran) utan 
även mjukvaran.

Open source plattform

Tittar man på TENTEC:s hemsida [2] så fi n-
ner man inte bara datablad, prislapp och en del 
snitsiga bilder. Man fi nner även all dokumen-
tation avseende schema, mjukvara och till och 
med gerberfi ler för kretskortslayouten. Alltså 
ser det ut att stå vem som helst mer eller min-
dre fritt att bygga sig en egen 507 Patriot med 
självetsade kretskort. Hur patriotiskt det nu är 
får man väl bedöma själv.

En titt på schemat

I grunden är det en ganska normal konstruk-
tion som ger en QRP-radio för SSB/CW med 
5 Watt ut på 20 och 40 meter. Det fi nns några 
knappar på framsidan och några kontakter på 
baksidan. Vän av ordning noterar med en gång 
att det saknas frekvensvisning. Vi återkommer 
till det längre ner. Bortsett från denna uppen-
bara ”fi ness” så  ser det mesta normalt ut både 
fram och bak på radion. Se bild 1 och 2.

Som nämnt ovan fi nns schemat tillgängligt att 
hämta som PDF. Skriv ut i A3 format för att ha 
en chans att läsa och förstå alla godsaker. Se även 
manualen vari man beskriver konstruktionen i 
överblick men även har en bild (se bild 3 invid) 
på var på kretskortet dom olika delarna i kon-
struktionen fi nns.

På mottagarsidan har vi att göra med en en-
kelsuper med 9 MHz mellanfrekvens. En riktig 
klassiker alltså. Signalen från antennen passerar 
bandpassfi lter för respektive band. Första blan-
daren är en nästan lika klassisk IC-krets av ty-
pen SA612. Dom ger riktigt goda prestanda. 
Till VFO:n används en DDS-krets från Analog 
Devices. Närmare bestämt en AD9834. Den 
håller god frekvensstabilitet genom att man an-
vänder en kristallreferensoscillator. Kristallfi lt-
ret till 9 MHz mellanfrekvensen är uppbyggt 
med bland annat 9 MHz kristaller. Enkelt, 
snyggt och eff ektivt. Även demodulatorn är 
uppbyggd med en SA612 blandar-krets. Blan-
daren får sin BFO-oscillatorsignal för att ge 
USB (20 meter) och LSB (40 meter) från en 
justerbar 9 MHz kristalloscillator. LF-förstärk-
aren är en vanlig LM-386 IC. Intressant nog 

har radion ingen inbyggd högtalare. Återkom-
mer till tankar kring hur man löser det.

I sändläge används ovan blandare och kris-
tallfi lter, fast förstås ”bakvägen”. Omkoppling-
en av fi lter och bandval sker med hjälp av reläer 
(bland annat elektroniska). Filtreringen ser ut 
att vara mycket välgjord och utgången från 
sluttransistorn till antennanslutningen avslutas 
med lågpassfi lter för respektive band.

Öppen plattform för programmering

Som redan nämnd så kontrolleras radion via 
en mikroprocessorlösning som bygger på en 
ARDUINO-kompatibel [1] plattform av typen 
ChipKit Uno32. Se även bild 4 invid. Själva 
modulen sitter monterad på undersidan av hu-
vudkortet. Den har alltså elektrisk kontakt med 
huvudkortet i radion. Mikroprocessorenhetens 
kontakter mot omvärlden är ”förlängda” på 
huvudkortets ovansida. På detta sätt kan man 
ansluta lämpliga komponenter, som exempelvis 
display och vad man nu kan vilja använda för 
sina experiment.

Genom att det är en ARDUINO-baserad 
lösning för ”öppen källkod” med användande 
av ett C-liknande programmeringsspråk och 
gratis tillgängliga programmeringsverktyg så är 
det en smal sak att utveckla egen och vidareut-
veckla andras kod.

På TENTEC:s hemsida fi nns exempelkod 
som ger en fullt funktionsduglig radio. Inklu-
derat i koden (dock bortkommenterat) fi nns 
även rutiner för att hantera en standard 4 x 20 
tecken LCDisplay. Koden som fi nns färdig ger 
displayinformationen för:

 •  Frekvensvisning för mottagning, RIT och 
sändning
 •  Mode (CW/SSB)
 •  Steg (100/1 k/10 k)
 •  Band (40 m/20 m)
 •  Bandbredd (wide/medium/narrow)

Koden innehåller även färdiga rutiner för se-
riell kommunikation mot exempelvis ett termi-
nalprogram på en USB-ansluten PC.

Bild 1: Så här ser en TENTEC 507 Patriot ut från framsidan. Det viktigaste fi nns på 
plats. Förutom display som man lätt kan komplettera med och som är en av dom 
större muntrationerna för egna experiment.

Bild 2: Baksidan visar upp idel bekantingar. Den lilla luckan längst ner öppnas för att 
man skall kunna komma åt att programmera processorn via dess USB-snitt.
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Eftersom processorkortet har ingångar för 
analoga signaler så borde det vara en smal sak 
att avkoda och presentera uteff ekt, S-meterut-
slag. Båda dessa signaler fi nns tillgängliga på 
huvudkortet.

Skönt att det fi nns en hel del färdig kod, men 
minst lika spännande att det fi nns en hel hoper 
utvecklingsmöjlighet för egna idéer.

Dags att sätta igång

TENTEC har haft en stor efterfrågan på dessa 
radios men kan nu leverera från lager. Under-
tecknad har beställt ett exemplar, dock kom 
den precis efter deadline för inskick av artikel 
till QTC-redax. En anledning dock förstås att 
återkomma till experimenten i kommande ar-
tiklar. Att riggen ”bara” har två band är inte nå-
gon begränsning. Dom band som ingår (20 och 
40 meter) är mycket användbara band för lokal 
och DX-QSO:n.

Att ansluta en LCD-display i en separat dis-
playlåda som kanske även innehåller en bra 
högtalare ser ut att vara ett bra första steg att 
ta. Storleken på displayen och högtalaren kan 
jag alltså välja själv. När det är klart är det hög 
tid att kasta sig på att jobba med förändringar i 
koden för spännande funktioner.

Undertecknad har en faiblesse för fj ärrstyr-
ning så är det frestande att försöka få till kom-
munikation med omgivningen.

Låt oss bli fl er

Radion kostar USD 299 plus frakt och import-
avgifter. Det är förstås en slant som inte går 
hushållsekonomin förbi obemärkt. Men å andra 
sidan så är det väl inte alltid rationella beslut 
som ligger till underlag för antalet och typ av 
radio som man skaff ar. Undertecknads bevekel-
segrund är möjligheten att skaff a en radio som 
inte bara ger vettiga prestanda och användbar-
het. Det handlar även om möjligheten att få 
experimentera med teknik och programmering, 
inte minst tillsammans med andra som har sam-
ma intresse.

Det fi nns aktiva diskussionsgrupper på nätet 
[3] som verkligen rekommenderas att delta i. 
Där diskuterar man och delar med sig av idéer, 
dokumentation och kod.

Varför inte samlas kring en radio av det här 
slaget som ett klubbprojekt för att utveckla 
programvara och lösningar?? Eller för den rik-
tigt snitsige så fi nns ju gerberfi lerna för att etsa 
kretskort och bygga sig en egen radio.

Stoppa in radion i en annan låda. Utveckla 
programvara för att ansluta en grafi sk display 
eller integrera annan teknik. Det är ju en öppen 
plattform för öppna sinnen. Tack TENTEC för 
initiativet!

Låt fantasin och kreativiteten fl öda, och 
som alltid! Hör av dig/er med idéer och 
synpunkter kring artikeln och tekniken.

Bild 3: Här en överblick över dom olika delarna som fi nns på huvudkortet. Bilden är tagen ur manualen. Ett kom-
plett schema (förutom processkortet) fi nns att hämta från hemsidan [2].

Fotnot:
Enligt TENTEC:s hemsida [2] så har bolaget 
precis bytt ägare. Det är ett gäng radioamatörer 
med bolagsnamnet RKR Design som köpt rät-
tigheterna och verksamheten runt varumärkena 
TENTEC och ALPHA Amplifi ers. Gamla goa 
TENTEC är numera ett varumärke men verkar 
trots allt vara vid skaplig god vigör. ”Det enda 
som är konstant är förändring” brukar det heta. 
Vi får hoppas att RKR Design kan hålla igång 
och vara det snabbfotade bolaget som erbjuder 
kreativa och innovativa lösningar vid sidan om 
jättarna från fj ärran öst.

Bild 4:  Processkortet är en separat modul som placerats under radions huvudkort. Även om den ligger gömd där 
så kommer man lätt åt att programmera och ta signaler från den.
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