
Do budowy odbiornika wykorzysta-
no nowoczesne uk³ady scalone firmy Phi-
lips. Zasadnicza czêœæ odbiorcza wykorzy-
stuje uk³ad TDA 7088T. Jest to uk³ad 
w obudowie typu SO16 przewidzianej 
do monta¿u powierzchniowego. Zawiera 
w swoim wnêtrzu: 
– pe³ny tor odbiorczy FM mono z 

demodulatorem, 
– obwód wyciszania, 
– uk³ad automatycznego przestrajania

wspó³pracuj¹cy z zewnêtrzn¹ diod¹
pojemnoœciow¹, 

– zabezpieczenie przed odwrotn¹
polaryzacj¹ zasilania. 

Minimalne napiêcie zasilania wynosi
1,8 V co pozwala na zasilanie napiêciem
3 V (dwa ogniwa R6). Maksymalne na-
piêcie zasilania nie powinno przekroczyæ
5 V. Typowy pobór pr¹du wynosi 5,2 mA.
Zakres temperatur pracy -10÷+70° C
pozwala na u¿ywanie przy lekkim mrozie
jak i przy upale. Uproszczony schemat

blokowy uk³adu prezentuje rys. 1. 
Sygna³ wejœciowy z anteny jest do-

prowadzany do szerokopasmowego uk³a-
du wejœciowego z indukcyjnoœci¹ L1 i da-
lej do mieszacza M. Do mieszacza dopro-
wadzony jest tak¿e sygna³ z generatora

przestrajanego napiêciem VCO. Czêstotli-
woœci obu tych sygna³ów ró¿ni¹ siê jedy-
nie o 70 kHz. Tak¹ czêstotliwoœæ ma sy-
gna³ poœredniej czêstotliwoœci wydzielany
przez œrodkowoprzepustowy filtr RC (F).
Nastêpnie sygna³ poœredniej czêstotliwo-
œci jest wzmacniany we wzmacniaczu
ograniczaj¹cym O i podawany do demo-
dulatora czêstotliwoœci DFM i demodula-
tora amplitudy D. 

Koncepcja tak niskiej czêstotliwoœci
poœredniej umo¿liwi³a wyeliminowanie
tradycyjnych filtrów LC ze wzmacniacza
poœredniej czêstotliwoœci. Generator VCO
pracuje w uk³adzie pêtli regulacji czêsto-
tliwoœci (z angielskiego FLL) zapewniaj¹c
dostrojenie do czêstotliwoœci œrodkowej
filtru RC (F) zastosowanego na wejœciu
wzmacniacza ograniczaj¹cego p.cz. (O).

Zadaniem demodulatora amplitudy
jest wytworzenie sygna³u STOP zatrzymu-
j¹cego uk³ad przestrajania. Jest on tak¿e
wykorzystywany do wyciszania sygna³u
m.cz. Sygna³ wyjœciowy z demodulatora
czêstotliwoœci jest wykorzystywany po-
trójnie. Sk³adowa zmienna jako sygna³
wyjœciowy m.cz.. Sk³adowa sta³a przez
wzmacniacz W1 s³u¿y do dok³adnego do-
strajania generatora VCO. Sk³adowa sta³a
z wyjœcia wzmacniacza W2 wykorzysty-
wana jest przez uk³ad przestrajania UP. 

Napiêcie wyjœciowe uk³adu przestra-
jania jest pobierane z kondensatora C1 
i przez rezystor R podawane do diody po-
jemnoœciowej D. Zmiana pojemnoœci dio-
dy przestraja zewnêtrzny obwód genera-
tora VCO z indukcyjnoœci¹ L2. Mikroprze-
³¹cznik R s³u¿y do ustawienia najni¿szej
czêstotliwoœci odbieranej, po krótkotrwa-
³ym zwarciu kondensatora C1. Mikroprze-
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Prezentujemy konstrukcjê miniaturowego odbiornika s³uchawko-
wego nadaj¹cego siê do noszenia jako tzw. walkman radiowy.
Odbiornik nie wymaga k³opotliwych do zdobycia filtrów poœre-
dniej czêstotliwoœci i kondensatora zmiennego. Wymiary p³ytki
drukowanej dostosowano do typowej obudowy dostêpnej w skle-
pach z czêœciami elektronicznymi. 
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Kieszonkowy odbiornik
stereofoniczny UKF FM 
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Rys. 1 Schemat blokowy TDA7088T 



³¹cznik S uruchamia przestrajanie do ko-
lejnej stacji za pomoc¹ sygna³u START. Sy-
gna³ stopu jest wytwarzany automatycz-
nie zatrzymuj¹c przestrajanie z uk³adu UP.
Dalsze dostrojenie VCO (dok³adne) odby-
wa siê przez wzmacniacz W1.

Obwód wyjœciowy UW realizuje
funkcjê wyciszania. Zmniejsza to 
znacznie szumy podczas przestrajania 
automatycznego. 

Kolejnym uk³adem jest dekoder 
stereofoniczny TDA 7040T. Tak¿e w obu-
dowie przewidzianej do monta¿u 
powierzchniowego (SO8). W swoim wnê-
trzu zawiera: 
– filtr dolnoprzepustowy eliminuj¹cy

sk³adowe poœredniej czêstotliwoœci 
70 kHz, 

– generator VCO 228 kHz, 
– detektor pilota i uk³ad za³¹czania

stereo, 
– uk³ad t³umienia zak³óceñ, 
– dekoder prze³¹cznikowy. 

Minimalne napiêcie zasilania wynosi
tak¿e 1,8 V. Maksymalne napiêcie nie po-
winno przekroczyæ 6 V. Typowa wartoœæ
pobieranego pr¹du - 3 mA. 

Wzmacniacz ma³ej czêstotliwoœci to
tak¿e uk³ad firmy Philipsa o oznaczeniu

TDA 7050. Tym razem w typowej osmio-
nó¿kowej obudowie DIP8 charaktery-
stycznej dla wzmacniaczy operacyjnych.
Zawiera w swoim wnêtrzu dwa wzmac-
niacze mocy o ustalonym wzmocnieniu
przeznaczone do wysterowania s³ucha-
wek stereofonicznych. Wymaga minimal-
nej iloœci elementów zewnêtrznych i pra-
cuje poprawnie przy napiêciu zasilania
oko³o 2 V, co pozwala na zastosowanie
zasilania bateryjnego 3 V. Typowy pobór
pr¹du jest rzêdu 3 mA. 

Jego wzmocnienie napiêciowe
wynosi 26 dB. Moc wyjœciowa pzy
napiêciu zasilania 3 V i typowej dla
s³uchawek rezystancji obci¹¿enia 32 V

wynosi 35 mW. Maksymalne napiêcie
zasilania nie powinno przekroczyæ 6 V. 

Antena prêtowa stosowana w od-
biornikach przenoœnych, w odbiorniku
kieszonkowym jest nie do przyjêcia. Dla-
tego jako antenê odbiornika wykorzysta-
my przewód s³uchawek. Separacjê prze-
wodu s³uchawkowego od masy dla sy-
gna³ów w.cz. zapewniaj¹ d³awiki w.cz.
do³¹czone do jego ¿y³ (D£1, D£2, D£3). 

Sygna³ w.cz. indukowany w przewo-
dzie masy s³uchawek jest podawany
przez dzielnik pojemnoœciowy C1, C3 do
obwodu wejœciowego z indukcyjnoœci¹
L1. Wejœcie mieszacza to wyprowadzenia
11 i 12 US1. Wyprowadzenie 12 jest blo-
kowane kondensatorem C5 do masy. 

Do wyprowadzenia 5 i „+” zasilania
do³¹czony jest obwód rezonansowy gene-
ratora, sk³adaj¹cy siê z indukcyjnoœci L2 
i szeregowo po³¹czonych diody pojemno-
œciowej D1 i kondensatora C13. 

Do anody diody pojemnoœciowej, re-
zystorem R1 doprowadzane jest napiêcie
przestrajania z wyprowadzenia 16 (US1).
Napiêcie to jest filtrowane kondensato-
rem C8. Katoda diody do³¹czona jest
przez indukcyjnoœæ L2 do „+” zasilania.
Zwarcie styków W£2 (R) zwiera
kondensator C8. Napiêcie na wypro-
wadzeniu 16 jest zbli¿one do napiêcia
zasilania. Dioda jest wtedy polaryzo-
wana minimalnym napiêciem i posiada
najwiêksz¹ pojemnoœæ, co odpowiada
najmniejszej czêstotliwoœci sygna³u od-
bieranego (oko³o 88 MHz). 

Krótkotrwa³e zwarcie styków W£1 (S)
uruchamia przestrajanie. Napiêcie na wy-
prowadzeniu 16 zmniejsza siê. Wzrasta
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Schemat ideowy i dzia³anie 
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napiêcie polaryzuj¹ce diodê i nastêpuje
przestrajanie odbiornika w kierunku wy-
¿szych czêstotliwoœci. Natrafienie na sta-
cjê radiow¹ zatrzymuje zmianê napiêcia
przestrajania. Kolejne zwarcie styków
W£1 uruchomi dalsze przestrajanie. 

Pe³ny zakres zmiany napiêcia prze-
strajania nie przekracza 1,5 V. Wymaga to
zastosowania diody pojemnoœciowej 
o du¿ym nachyleniu charakterystyki po-
jemnoœci w zakresie 0,5÷2 V. Najlepiej
do tego celu nadaje siê dioda BB 910 za-
lecana przez Philipsa. W proponowanym
rozwi¹zaniu zastosowano dostêpn¹ po-
wszechnie diodê BB 105G. Mo¿na zasto-
sowaæ mniej popularne diody BB 105B.
Od jakoœci diody bêdzie zale¿a³o uzyska-
nie pe³nego zakresu przestrajania
88÷108 MHz. 

Kondensatory C9, C10, C11 ustalaj¹
czêstotliwoœæ filtru œrodkowoprzepusto-
wego wzmacniacza poœredniej czêstotli-
woœci. Ich dobór nie jest krytyczny, po-
niewa¿ generator VCO dostraja siê zawsze
do charakterystyki filtru. 

Kondensator C15 wykorzystany jest
w uk³adzie wyciszania sygna³u wyjœciowe-
go, który uzyskujemy na wyprowadzeniu
2 US1. Podczas przestrajania sygna³ wyj-
œciowy jest wyciszony. Po dostrojeniu wy-
ciszanie wy³¹cza siê automatycznie. 

Przez rezystor nastawny P2 i konden-
sator C25, z³o¿ony sygna³ stereofoniczny
z US1 podawany jest do wejœcia dekode-
ra (8 US3). Rezystorem nastawnym P2
ustala siê wzmocnienie stopnia wejœcio-
wego dekodera. Kondensator C24 zapew-
nia korekcjê górnych czêstotliwoœci. P2
mo¿na zast¹piæ rezystorem o dobranej re-
zystancji z przedzia³u 33÷68 kV. Zmniej-
szenie rezystancji zwiêksza wzmocnienie 
i obni¿a próg zadzia³ania dekodera. 

Obwód R8, C27, C28 stanowi filtr
uk³adu PLL odtwarzaj¹cego sygna³ pod-
noœnej (38 kHz) niezbêdny dla pracy de-
kodera. C23 do³¹czone jest w uk³adzie
detekcji pilota i automatycznego prze³¹-
czania mono - stereo. Rezystor nastawny
P3 s³u¿y do dostrojenia generatora VCO
uk³adu PLL. Mo¿liwe jest zast¹pienie P3
rezystorem o rezystancji oko³o 47 kV. 

Sygna³ wyjœciowy kana³u prawego
uzyskuje siê na wyprowadzeniu 5, a sy-
gna³ kana³u lewego na wyprowadzeniu 6
(US3). Kondensatory C21 i C22 z rezy-
stancjami wyjœciowymi dekodera (oko³o
5 kV) realizuj¹ uk³ady deemfazy. 

Rezystory R9 i R10 zmniejszaj¹ sy-
gna³ podawany na potencjometry P1, P1’
i w efekcie sygna³ wyjœciowy, daj¹c zabez-
pieczenie uszu s³uchacza. Sygna³y z suwa-
ków potencjometrów P1, P1’ podawane
s¹ do wejœæ 2 i 3 US2. Sygna³y wyjœciowe
uzyskuje siê na wyprowadzeniach 6 i 7
wzmacniacza. Rezystory R3 i R4 zabez-
pieczaj¹ dodatkowo wyjœcia wzmacnia-
cza. Przez kondensatory C19, C20 i d³a-
wiki D£1, D£2 sygna³ wyjœciowy podawa-
ny jest do s³uchawek. 

Napiêcie zasilania blokowane jest
kondensatorem C18. Zasilanie uk³adów
US1 i US3 jest filtrowane rezystorem R2 
i kondensatorami C12, C26, C6. Pobór
pr¹du bez wysterowania przy napiêciu
zasilaj¹cym 3 V wynosi oko³o 12 mA. 

Do budowy odbiornika nale¿y skom-
pletowaæ elementy o ma³ych wymiarach
zewnêtrznych. Dotyczy to zw³aszcza kon-
densatorów. Przed monta¿em wskazane
jest dopasowanie p³ytki drukowanej do
posiadanej obudowy. Przewidziano wy-

korzystanie obudowy z tworzywa o ozna-
czeniu Z-32. Obudowa ta ma miejsce na
baterie. Do umieszczenia i pod³¹czenia
dwóch ogniw R6 mo¿na zastosowaæ poje-
mnik oznaczany BC-223. Aby uzyskaæ
mo¿liwoœæ wymiany ogniw nale¿y odci¹æ
z jednej strony pojemnika uchwyty przy-
trzymuj¹ce ogniwa. Przewody zasilaj¹ce
p³ytkê dolutowaæ bezpoœrednio do kon-
taktów pojemnika. 

Przed przyst¹pieniem do monta¿u
dopasowaæ otwory w p³ytce do posiada-
nych elementów. Nastêpnie przyst¹piæ
do nawiniêcia cewek. Cewki L1 i L2 nawi-
n¹æ na trzpieniu (wiertle) o œrednicy 
4 mm drutem nawojowym o œrednicy
0,5÷0,6 mm. Iloœæ zwojów wynosi 6,5–
nawin¹æ pe³ne 6 zwojów i dowin¹æ tro-
chê wiêcej jak 0,5 zwoju dla uzyskania
wyprowadzeñ z jednej strony cewki bez
potrzeby ich doginania (tzw. krêpowa-
nia). Wyprowadzenia o d³ugoœci 4 mm
oczyœciæ z izolacji i pocynowaæ. D³awiki
wykonaæ przez nawiniêcie 15,5 zwoju dru-
tu nawojowego o œrednicy 0,4÷0,5 mm
na trzpieniu o œrednicy 3 mm. 

Cewki i d³awiki zamontowaæ bezpo-
œrednio na powierzchni p³ytki. Nastêpnie
zamontowaæ zwory, elementy RC i na za-
koñczenie pó³przewodniki. 

Szczególnej starannoœci wymaga
monta¿ (lutowanie) uk³adów scalonych
US1 i US3. Uk³ady te nale¿y zamontowaæ
od strony œcie¿ek korzystaj¹c z lutownicy
o cienkim grocie, zasilanej napiêciem
bezpiecznym 24 V. Na p³ytce zaznaczono
po³o¿enie wyprowadzeñ nr 1. Wypro-
wadzenie 1 znajduje siê po stronie uk³adu
scalonego ze œciêciem na górnej kra-
wêdzi. Po lutowaniu sprawdziæ czy nie
ma zwaræ korzystaj¹c z lupy. 

Po zamontowaniu elementów regu-
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lacji i gniazda s³uchawkowego, wykonaæ
w górnej czêœci obudowy otwory umo¿li-
wiaj¹ce dostêp do potencjometru si³y
g³osu, wy³¹cznika zasilania W£3 i przyci-
sków W£1, W£2. Mikroprze³¹czniki W£1,
W£2 powinny mieæ d³ugie trzpienie, aby
wystawa³y oko³o 2 mm nad powierzchniê
obudowy (podobnie wy³¹cznik W£3). Na
krótszej œciance bocznej wykonaæ otwór
do wyprowadzenia gniazda s³uchawko-
wego. Do ustalenia po³o¿enia p³ytki 
w obudowie przewidzieæ wsporniki. 

Po sprawdzeniu poprawnoœci monta-
¿u mo¿na przyst¹piæ do uruchamiania
odbiornika. Do tego celu niezbêdny 
bêdzie multimetr i inny odbiornik 
radiowy UKF FM na zakres CCIR
(87,5÷108 MHz). Oczywiœcie potrzebne
bêd¹ dwa ogniwa R6 lub zasilacz siecio-
wy 3 V. Napiêcie z zasilacza musi byæ sta-
rannie odfiltrowane (stabilizowane). 

Rezystory nastawne ustawiæ w œrod-
kowe po³o¿enia, a potencjometr P1 na
minimum si³y g³osu. Do³¹czyæ zasilanie
przez miliamperomierz. Pobór pr¹du nie
powinien przekraczaæ 12 mA. Przekrocze-
nie tej wartoœci mo¿e oznaczaæ zwarcie 
w obwodzie zasilania na p³ytce, które na-
le¿y zlokalizowaæ i usun¹æ. 

Sprawdziæ napiêcia zasilania na po-
szczególnych uk³adach scalonych (US1 –
wyprowadzenie 4, US2 – wyprowadze-
nie 8, US3 – wyprowadzenie 4). Wartoœci
tych napiêæ powinny byæ zbli¿one do 3 V.
Napiêcia na wyprowadzeniach 6 i 7 US2
powinny wynosiæ oko³o 1,5 V. 

Do³¹czyæ s³uchawki stereofoniczne 
o typowej rezystancji 32 V. Potencjometr
P1 ustawiæ na maksimum si³y g³osu. Jeœli
nie s³ychaæ audycji lub szumu, przytkn¹æ
palec za poœrednictwem œrubokrêta do
wejœcia dekodera. Powinien daæ siê s³y-
chaæ przydŸwiêk sieci. Jeœli nic nie s³ychaæ
trzeba sprawdziæ tor sygna³owy i usun¹æ
ewentualn¹ usterkê. PrzydŸwiêk powi-
nien byæ s³yszalny w obu s³uchawkach. 

Lekko rozgi¹æ zwoje cewki L2. Nieco
wiêcej rozci¹gn¹æ zwoje cewki L1. Wcis-
n¹æ przycisk W£2 (R). Po ustaleniu ma-
ksymalnego napiêcia na wyprowadzeniu
16 US1, zacznie siê ono zmniejszaæ. Roz-
pocznie siê automatycznie przestrajanie,
które powinno zatrzymaæ siê na jakiejœ lo-
kalnej stacji UKF. Napiêcia tego nie da siê
zmierzyæ typowym multimetrem. Wyma-
gana jest du¿a rezystancja wejœciowa wol-
tomierza (rzêdu 100 MV). Brak odbioru
wymaga wyszukania nieprawid³owoœci
monta¿u lub wadliwego elementu. 

Korzystaj¹c z odbiornika „wzorcowe-

go” okreœliæ czêstotliwoœæ odbieranego
sygna³u. Nacisn¹æ krótkotrwale przycisk
W£1 (S). Odbiornik powinien przestroiæ
siê na stacjê o wiêkszej czêstotliwoœci.
Sprawdzaæ odbiornikiem „wzorcowym”
kolejne czêstotliwoœci odbieranych sygna-
³ów. W pewnym momencie odbiornik
przestanie siê przestrajaæ, co œwiadczy 
o osi¹gniêciu najwy¿szej czêstotliwoœci
odbieranej. Dociskaj¹c lub rozginaj¹c
zwoje cewki L2 uzyskaæ odbiór stacji 
o czêstotliwoœci najbli¿szej 108 MHz.
Rozci¹ganie cewki zwiêksza odbieran¹
czêstotliwoœæ (zmniejsza indukcyjnoœæ), 
a œciskanie zwojów zmniejsza czêstotli-
woœæ (zwiêksza indukcyjnoœæ).

Wcisn¹æ przycisk „R” i sprawdziæ jak¹
najni¿sz¹ czêstotliwoœæ odbiera odbior-
nik. Jeœli jest zbli¿ona do 88 MHz lub ni¿-
sza, to strojenie mo¿na zakoñczyæ. Jeœli
bêdzie wy¿sza, nale¿y zwiêkszyæ indukcyj-
noœæ L2 (œcisn¹æ lekko zwoje) i sprawdziæ
najni¿sz¹ czêstotliwoœæ odbieran¹ a na-
stêpnie najwy¿sz¹. Mo¿e siê okazaæ wska-
zanym rozwi¹zanie kompromisowe. Trze-
ba bêdzie wybraæ czy bardziej zale¿y nam
na dolnych czêstotliwoœciach odbiera-
nych, czy górnych. Inna ewentualnoœæ to
dobieranie diod pojemnoœciowych, dla
uzyskania pe³nego pokrycia zakresu. 

Cewkê L1 nale¿y dostroiæ na œrodko-
wej czêstotliwoœci zakresu, w³aœciwe jej
zestrojenie poprawia dostrajanie siê
odbiornika na najni¿szych odbieranych
czêstotliwoœciach. Powinna byæ nieco bar-
dziej rozci¹gniêta ni¿ cewka L2. 

Strojenie dekodera stereofonicznego
nale¿y wykonaæ zdaj¹c siê na s³uch. 
W tym celu zmniejszyæ rezystancjê P2 do
oko³o 33 kV (zwiêkszenie wzmocnienia
wejœcia dekodera). Dostroiæ siê do najle-
piej odbieranej stacji stereofonicznej. Po-
krêcaj¹c suwakiem rezystora nastawnego
P3 okreœliæ po³o¿enia przy jakich zanika
przestrzennoœæ dŸwiêku (stereo). Osta-
tecznie ustawiæ suwak w œrodku miêdzy
tymi punktami. Przy ustawieniu poten-
cjometru P1 na maksimum ustaliæ maksy-
maln¹ g³oœnoœæ reguluj¹c rezystorem na-
stawnym P2. Zmniejszanie g³oœnoœci mo-
¿e spowodowaæ zanik stereo, wtedy nale-
¿y cofn¹æ suwak P2, a g³oœnoœæ skorygo-
waæ przez zmianê wartoœci rezystorów 
R9 i R10. 

Rezystory nastawne TVP1232 maj¹
du¿¹ wysokoœæ i dlatego niezbêdne jest
po ustaleniu po³o¿eñ suwaków ich wy-
montowanie i zmierzenie rezystancji.
Nale¿y zast¹piæ je rezystorami o takich sa-
mych wartoœciach rezystancji. 

P³ytki drukowane wysy³ane s¹ za zalicze-
niem pocztowym. 
Cena: 3,16 z³ + koszty wysy³ki. 
Podzespo³y elektroniczne mo¿na zama-
wiaæ w firmie LARO - patrz IV strona
ok³adki.

àà  R.K.

US1 – TDA 7088T 

US2 – TDA 7050 

US3 – TDA 7040T 

D1 – BB 105G (BB 610, BB 105B) 

R2, R3, R4 – 10 V/0,125 W 

R8 – 4,7 kV/0,125 W 

R1 – 5,6 kV/0,125 W 

R6 – 22 kV/0,125 W 

R9, R10 – 100 kV/0,125 W 

R7 – 120 kV/0,125 W 

P1 – 2x22 kV (log.) 

P2, P3 – 100 kV TVP1232 

C3 – 68 pF/50 V ceramiczny

C1 – 82 pF/50 V ceramiczny

C11 – 180 pF/50 V ceramiczny

C5 – 220 pF/50 V ceramiczny

C24 – 270 pF/50 V ceramiczny

C2 – 330 pF/50 V ceramiczny

C7 – 470 pF/50 V ceramiczny

C13 – 680 pF/50 V ceramiczny

C10 – 3,3 nF/50 V ceramiczny

C9 – 3,9 nF/50 V ceramiczny

C6, C21, 

C22 – 10 nF/25 V ceramiczny

C14 – 22 nF/25 V ceramiczny

C4, C8, C15, 

C23, C25,

C26, C28 – 100 nF/63 V MKT

C16, C17, 

C27 – 220 nF/63 V MKT 

C12, C18,

C19, C20 – 100 mF/6,3 V 04/U 

L1, L2 – 6,5 zw. DNE 0,6/4 mm 

D£1, D£2, 

D£3 – 15,5 zw. DNE 0,45/3 mm 

W£1, W£2 – mikroprze³¹cznik 

W£3 – wy³¹cznik suwakowy 

gniazdo s³uchawkowe 

– GJ21 

obudowa – Z-32 

pojemnik na baterie 

– BC-223 

p³ytka drukowana numer 428

Wykaz elementów

Pó³przewodniki                                

Rezystory                                         

Kondensatory                                  

Inne                                               
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