PROJEKTY CZYTELNIKÓW
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odpowiedzialności za poprawność tych projektów, gdyż nie testujemy ich laboratoryjnie.
Prosimy o nadsyłanie własnych projektów z modelami (do zwrotu). Do artykułu należy dołączyć podpisane oświadczenie,
że artykuł jest własnym opracowaniem autora i nie był dotychczas nigdzie publikowany. Honorarium za publikację
w tym dziale wynosi 200,− zł (brutto) za 1 stronę w EP. Przysyłanych tekstów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie
prawo do dokonywania skrótów.

Stereofoniczny nadajnik UKF−FM
OIRT i CCIR
Projekt

039
Prezentowany projekt
ucieszy z pewnoúci¹ wielu
CzytelnikÛw czekaj¹cych
od d³ugiego juø czasu na
opis konstrukcji nadajnika
radiowego. Przy pomocy
kilku, ³atwo dostÍpnych,
elementÛw jeden
z naszych CzytelnikÛw
zbudowa³ prosty nadajnik
FM
o niez³ych, jak na t¹ klasÍ
urz¹dzeÒ, parametrach.
Pomys³
tego urz¹dzenia
narodzi³ siÍ przed kilku
laty, kiedy to moja øona
podczas s³uchania programu radiowego SKY-Radio
zaøyczy³a sobie zainstalowania g³oúnikÛw w†kuchni.
Poniewaø tuner satelitarny
jak i†wzmacniacz by³y zainstalowane na sta³e w†pokoju, nie by³o moøliwoúci
przeniesienia ca³ego zestawu do kuchni.
Postanowi³em wykonaÊ
ma³y nadajnik radiowy, ktÛry mÛg³by przes³aÊ sygna³
z†tunera SAT do stoj¹cego
w†kuchni radiomagnetofonu. Nadajnik umoøliwia³
rÛwnieø wykorzystanie ma³ego przenoúnego radia ze
s³uchawkami jako s³uchawek bezprzewodowych,
u³atwiaj¹cych ogl¹danie

programÛw satelitarnych TV.
Nadajnik w†moim rozwi¹zaniu zosta³ przy³¹czony bezpoúrednio do tunera satelitarnego. Do zasilania uk³adu
wykorzystano napiÍcie 12V
z†wnÍtrza tunera SAT.
Schemat blokowy prezentowanej konstrukcji przedstawiono na rys.1. Na schemacie elektrycznym z†rys.2
przedstawiono budowÍ generatora w.cz. wraz z†wyjúciowym stopniem mocy. CzÍstotliwoúÊ noúna generowana
jest w†uk³adzie z†tranzystorem T1. Jej modulacja jest

moøliwa dziÍki
zastosowaniu
diody pojemnoúciowej D1. Tranzystor T2 wraz
z†elementami towarzysz¹cymi
spe³nia rolÍ separatora i†wzmacniacza w.cz. Obci¹øeniem tego stopnia jest
antena przekazuj¹ca
sygna³ do otoczenia.
Na rys.3 przedstawiono schemat elektryczny
uk³adu wejúciowego m.cz.,
bloku kluczy, generatora
sygna³u pilota stereo oraz
przerzutnikÛw pomocniczych. Sygna³ z†wyjúcia tego modu³u jest podawany
poprzez R4 na katodÍ diody
pojemnoúciowej D1 (rys.2).
Ca³e urz¹dzenie jest
zmontowane na dwÛch p³ytach drukowanych o†wymiarach 85x50, ktÛre s¹ przymocowane do obudowy wykonanej z†tworzywa sztucznego (rys.4). Na p³ytach czo³owych obudowy s¹ umieszczone gniazda antenowe
i†gniazdo typu DIN. Z†boku
obudowy jest przymocowane
gniazdo zasilaj¹ce. Wszystkie elementy montujemy
w†sposÛb tradycyjny. Cewki
nawijamy na wa³kach o†úred-
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Rys. 2.

Rys. 3.

nicy 5mm, po czym úci¹gamy i†montujemy jako powietrze. P³ytki ³¹czymy z†gniazdem przewodem ekranowanym, a†gniazda antenowe
z†p³ytk¹ nadajnika przewodem koncentrycznym. P³ytki
przykrÍcamy wkrÍtami do
obudowy. Na p³ytce nadajnika znajduj¹ siÍ dwa tory nadawcze, jeden dla zakresu
OIRT, drugi dla zakresu
CCIR, st¹d dwa gniazda antenowe. Chc¹c uøyÊ nadajnika tylko na jednym zakresie

Rys. 4.
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moøna zmontowaÊ tylko jeden tor nadajnika.
RegulacjÍ urz¹dzenia
przeprowadzamy w†nastÍpuj¹cej kolejnoúci. Przy pomocy PR1 ustawiamy czÍstotliwoúÊ pracy generatora
kodera na czÍstotliwoúÊ
76kHz lub zapalenie siÍ diody úwiec¹cej w†odbiorniku
radiowym, sygnalizuj¹cej
sygna³ stereo.
Przy pomocy C12 ustawiamy przes³uch pomiÍdzy
kana³em lewym i†prawym.

Najproúciej moøna to wykonaÊ od³¹czaj¹c jeden dowolny kana³ nadajnika i jednoczeúnie s³uchaj¹c na s³uchawkach ustawiaÊ przy pomocy C12 najmniejszy poziom odbioru w†danym kanale. Kana³ w³¹czony w†tym
czasie pracuje z†normalnym
poziomem sygna³u. CzynnoúÊ tÍ moøna powtÛrzyÊ
zmieniaj¹c kana³y. PR2 s³uøy do ustawienia balansu.
Ustawiamy czÍstotliwoúÊ
generatora nadajnika przez
rozci¹ganie L1
i†L1'. Generator z†cewk¹
L1
pracuje
w†zakresie od
65MHz
od
74MHz, a†generator z†cewk¹ L1' pracuje w†zakresie
od 88MHz do 108MHz.
Maj¹c do dyspozycji
sondÍ w.cz. lub odbiornik
radiowy z†moøliwoúci¹ pomiaru sygna³u, moøemy
ustawiÊ maksymaln¹ wartoúÊ napiÍcia w.cz. na wyjúciu antenowym poprzez
rozci¹ganie cewek L3 i†L3'.
Generatory naleøy ekranowaÊ blach¹ stalow¹,
a†cewki po zestrojeniu zalaÊ parafin¹. Do zasilania
urz¹dzenia moøna uøyÊ zasilacza z†dobr¹ filtracj¹
i†stabilizacj¹ napiÍcia. Jeøeli urz¹dzenie ma pracowaÊ w†ma³ym zasiÍgu, jako
antenÍ moøna zastosowaÊ
przewÛd o†d³ugoúci oko³o
0,5 do 1m. Chc¹c otrzymaÊ
zwiÍkszenie zasiÍgu do ok.
1km naleøy zastosowaÊ antenÍ zewnÍtrzn¹, np. dipol
otwarty ustawiony pionowo.
Alfred Borysewicz

WYKAZ ELEMENTÓW
Blok w.cz.
Rezystory
R1, R5: 1kΩ
R2: 15kΩ
R3: 22kΩ
R4: 47kΩ
R6: 10kΩ
R7: 470Ω
R8: 100kΩ
Kondensatory
C1, C8’: 22pF
C2: 3,3pF
C3, C13: 22nF
C4: 47nF
C5: 1nF
C6: 1,5nF
C7: 22nF
C8: 33pF
C1': 15pF
C10: 1000µF/16V
C11: 3,3pF
C12: 22pF
Półprzewodniki
T1: BF 215, BF 197 itp.
T2: BF 173, BF 215 itp.
D1: BB105
Różne
L1: DNE φ0,5 (9 zw. na φ0,5)
L2: DNE φ0,5 (3 zw. na φ0,5)
L3: DNE φ0,5 (8 zw. na φ0,5)
L1': DNE φ0,5 (7 zw. na φ5)
L2': DNE φ0,5 (2 zw. na φ5)
L3': DNE φ0,5 (6 zw. na φ5)
Moduł m.cz.
Rezystory
R1, R2, R9: 2,2kΩ
R3: 11kΩ
R4, R5, R14: 1kΩ
R6, R7: 18kΩ
R8: 1MΩ
R10: 560Ω
R11: 100kΩ
R12, R13: 300kΩ
PR1: 10kΩ
PR2: 100kΩ
Kondensatory
C1: 390pF
C2: 390pF
C3, C4, C5, C6, C7: 680nF
C8: 1nF
C9: 47mF/16V
C10: 22pF
C11, C13: 22nF
C12: 60pF
Tranzystory
T1, T2, T6: BC238
T3, T4 − BC239
T5: BC414
US1: 74107
D1: BZP 650 C5V1
Różne
Przewód montażowy
Przewód ekranowany
Gniazda antenowe TV −
2 szt.
Gniazda magnetofonowe −
1 szt.
Gniazdo zasilacza − 1 szt.
Obudowa z tworzywa
sztucznego 1 szt.
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