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Miniaturowy
odbiorniczek FM
kit AVT−495

Proponowany uk³ad jest w†za-
sadzie prost¹ zabawk¹, modu³em,
ktÛry moøemy zastosowaÊ jako
uzupe³nienie juø wykonanego
urz¹dzenia elektronicznego, np.
zegara. Zabawkowy charakter tego
uk³adu szczegÛlnie podkreúla fakt,
øe jest to odbiornik monofonicz-
ny, nie posiadaj¹cy jakiejkolwiek
moøliwoúci wyposaøenia go w†de-
koder stereo (wynika to z†kon-
strukcji wewnÍtrznej uk³adu tune-
ra), a†nikt chyba nie traktowa³by
serio w†koÒcu XX wieku takiego
odbiornika. Odbiornik FM stereo
jest obecnie w†fazie opracowywa-
nia i†w†najbliøszym czasie jego
opis zostanie przekazany do dys-
pozycji CzytelnikÛw EP.
Zabawkowy charakter odbior-

nika radiowego, ktÛrego budowÍ
opiszemy, wynika teø z†faktu, øe
jego wykonanie jest dziecinnie
proste, zbudowaÊ go moøe nawet
ma³o doúwiadczony elektronik i†to
w†ci¹gu kilkudziesiÍciu minut.
W†uk³adzie wystÍpuje tylko jedna
strojona indukcyjnoúÊ i†fabrycznie
wykonany filtr. Uøyte do budowy
uk³adu elementy s¹ powszechnie
dostÍpne i†bardzo tanie.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny naszego

miniaturowego odbiorniczka FM
pokazano na rys. 1. Juø na pier-
wszy rzut oka widaÊ, øe ìsercemî
uk³adu jest scalony tuner FM

typu TDA7000 - IC1. Uk³ad ten,
ktÛrego zastosowanie pozwoli³o
na radykalne uproszczenie kon-
strukcji odbiornika jest produko-
wany przez firmÍ Philips i†nie
naleøy bynajmniej do nowoúci na
rynku pÛ³przewodnikÛw. Jednak
w†klasie prostych, monofonicz-
nych tunerÛw FM nie ma on
sobie nadal rÛwnych.
Uk³ad TDA7000 jest monoli-

tycznym uk³adem scalonym do
przenoúnych radioodbiornikÛw
FM, w†ktÛrych istotna jest mi-
nimalna liczba elementÛw pery-
feryjnych (ma³e wymiary i†niski
koszt). Zawiera on w†swojej
strukturze system pÍtli synchro-
nizacji czÍstotliwoúci (FLL)
z†czÍstotliwoúci¹ poúredni¹ 70
kHz. SelektywnoúÊ p.cz. osi¹g-
niÍta zosta³a przez zastosowanie
aktywnych filtrÛw RC. Podczas
pracy strojenia wymaga jedynie
obwÛd rezonansowy generatora
heterodyny, co pozwala na se-
lekcjÍ sygna³u o†okreúlonej czÍs-
totliwoúci i†wybÛr stacji radio-
wej. Zak³ÛceÒ odbioru uda³o siÍ
unikn¹Ê przez zastosowanie uk³a-
du wyciszania, ktÛry rÛwnieø
eliminuje zbytnio zaszumione
sygna³y wejúciowe.
Podstawowe parametry uk³adu

TDA7000 zosta³y zebrane w†tab.
1. Natomiast bardziej dociekli-
wych CzytelnikÛw odsy³amy do
lektury biuletynu USKA 6/92,

Opisy budowy odbiornikÛw
radiowych nie pojawia³y siÍ

zbyt czÍsto na ³amach
Elektroniki Praktycznej.

Powodem tego by³a
prawdopodobnie ìwrodzonaî

wiÍkszoúci elektronikÛw
niechÍÊ do wykonywania

cewek i†strojenia obwodÛw
w.cz., dopasowywania anten

i†innych niemi³ych nam
czynnoúci. Na szczÍúcie, przy

obecnym stanie rozwoju
technologii pÛ³przewodnikowej,

nie ma juø potrzeby
wykonywania tych wszystkich

nie cierpianych czynnoúci
i†obecnie wykonanie prostego

odbiornika radiowego
o†przyzwoitych parametrach

technicznych jest spraw¹
dziecinnie prost¹.

Tab. 1. Podstawowe parametry układu
TDA7000.
Napięcie zasilania ........................... 2,7..10VDC
Prąd zasilania .............................. Typowo 8mA
Zakres odbieranych częstotliwości
radiowych .................................... 1,5..110MHz
Czułość ................................................... 1,5µV
Napięcie sygnału wyjściowego m.cz. ...... 75mV
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w†ktÛrym uk³ad TDA7000 zosta³
bardzo szczegÛ³owo opisany.
W†prezentowanym urz¹dzeniu

TDA7000 pracuje w†typowej, zale-
canej przez producenta konfiguracji.
Patrz¹c na schemat, wielu Czytel-
nikÛw z†pewnoúci¹ pos¹dzi³o mnie
o†oszustwo: by³a mowa o†jednej
cewce, a†tymczasem na schemacie
widzimy aø dwie! Nie obawiajcie
siÍ, cewka L1 zosta³a juø wykonana
w†formie odpowiednio ukszta³towa-
nej úcieøki na p³ytce obwodu dru-
kowanego i†nie bÍdziecie mieli z†ni¹
najmniejszego k³opotu.
Cewka L2 s³uøy do dostrojenia

odbiornika do ø¹danego pasma
czÍstotliwoúci radiowych, a†dostro-
jenie uk³adu do stacji radiowej
odbywa siÍ przez zmianÍ napiÍcia
na diodzie pojemnoúciowej D1. Do

regulacji tego napiÍcia s³uøy po-
tencjometr PR1, jak siÍ okaøe
w†czÍúci artyku³u poúwiÍconej
montaøowi uk³adu, bÍd¹cy ìpiÍt¹
achillesow¹î naszej konstrukcji.
Sygna³ m.cz. pobierany z†wyj-

úcia 2†IC1 jest kierowany do
wzmacniacza mocy typu LM386.
Uk³ad ten jest ìdyøurnymî
wzmacniaczem m.cz. ma³ej mocy.
By³ stosowany wielokrotnie w†na-
szych konstrukcjach i†jego szcze-
gÛ³owe opisywanie jest tu zbÍdne.
Poziom sygna³u wyjúciowego re-
gulowany jest za pomoc¹ poten-
cjometru P1.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2†pokazano rozmiesz-

czenie elementÛw na p³ytce, ktÛ-
rej mozaika úcieøek znajduje siÍ
na wk³adce wewn¹trz numeru.
P³ytka wykonana zosta³a na lami-
nacie jednostronnym, a†poniewaø
pomimo sporej komplikacji kon-
strukcji unikniÍto koniecznoúci
stosowania jakichkolwiek zworek,
montaø moøemy rozpocz¹Ê od
wlutowania rezystorÛw, a†nastÍp-
nie podstawek pod uk³ady scalo-
ne i†elementÛw o†wiÍkszych gaba-
rytach. Podczas montaøu uk³adu
napotkamy na jeden, sygnalizowa-
ny juø wczeúniej problem: nie-
szczÍsny potencjometr PR1 s³uø¹-
cy dostrajaniu odbiornika do ø¹-
danej stacji. Zakres czÍstotliwoúÊ

radiowych odbieranych przez na-
sze radio jest bardzo szeroki i†za-
stosowanie typowego potencjomet-
ru jednoobrotowego jest absolut-
nie niewystarczaj¹ce. W†uk³adzie
modelowym uøy³em potencjomet-
ru montaøowego, wieloobrotowego
helitrima, ktÛry pozwoli³ na pra-
wid³owe przetestowania wykona-
nego odbiornika. Jednak w†wyko-
naniu docelowym takie rozwi¹za-
nie okaza³oby siÍ bardzo niewy-
godne, g³Ûwnie ze wzglÍdu na
koniecznoúÊ dokonywania stroje-
nia za pomoc¹ úrubokrÍta.
WidzÍ dwa rozwi¹zania tego

problemu: zastosowanie potencjo-
metru wieloobrotowego stosowa-
nego w†g³owicach TV starego typu
lub dorobienie do potencjometru
helitrim miniaturowej ga³eczki.
Drugie rozwi¹zanie wymaga znacz-
nej zrÍcznoúci i†zdolnoúci manu-
alnych.
Radio po zmontowaniu nie

wymaga jakichkolwiek czynnoúci
uruchomieniowych, ale jedynie
dostrojenia tunera do pasma FM
uøywanego w†naszym kraju. Po

Rys. 1. Schemat elektryczny odbiornika.

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej.

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
PR1: helitrim 100kΩ
P1: potencjometr 10kΩ/B
R1, R2, R3, R6: 22kΩ
R4: 30Ω
Kondensatory
C1, C8: 1nF
C2, C25: 100µF/10V
C3, C21, C23: 100nF
C4: 220pF
C5, C19: 330pF
C6, C13, C14: 4,7nF
C7: 47pF
C9, C18: 3,3nF
C10: 150nF
C11: 22nF
C12: 10nF
C15, C22: 470nF
C16: 39pF
C17: 150pF
C20: 180pF
C24: 220µF/10V
Półprzewodniki
D1: BB105 (z zieloną kropką)
IC1: TDA7000
IC2: 78L05
IC3: LM386
Różne
LS1: głośnik 8Ω
L1: filtr 7x7 216
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do³¹czeniu do uk³adu anteny (ka-
wa³ka przewodu o†d³ugoúci kilku-
dziesiÍciu cm) i†w³¹czeniu zasila-
nia (9VDC) ustawiamy potencjo-
metr PR1 w†úrodkowym po³oøeniu
i†pokrÍcaj¹c rdzeniem cewki L2
staramy siÍ uzyskaÊ odbiÛr stacji
o†czÍstotliwoúci nadawania leø¹-
cej mniej wiÍcej poúrodku pasma
radiowego. NastÍpnie krÍc¹c po-
tencjometrem PR1 sprawdzamy,
czy odbieramy wszystkie lubiane
przez nas stacje radiowe.
Nie dokonywa³em takich eks-

perymentÛw, ale naleøy s¹dziÊ, øe

nasz odbiornik moøe s³uøyÊ takøe
do odbioru stacji radiowych in-
nych niø nadaj¹ce na terenie
naszego kraju stacje komercyjne.
Dolna czÍstotliwoúÊ, na ktÛrej mo-
øe pracowaÊ TDA7000, wynosi
1,5MHz i†zmieniaj¹c parametry
cewki L2 moglibyúmy prawdopo-
dobnie uzyskaÊ odbiÛr innych,
interesuj¹cych nadajnikÛw.
Uk³ad powinien byÊ zasilany

napiÍciem 12..9VDC, najlepiej
z†baterii alkalicznej 9V lub aku-
mulatorkÛw NiCd.
Zbigniew Raabe, AVT


