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Nadajnik UKF FM - 1,8W dla zakresu
[84-114] MHz

Nowy Elektronik 134-K

Na nadmierne bogactwo opracowañ w dziedzinie amatorskich nadajników UKF FM o
mocy powy¿ej 500mW nie mo¿na narzekaæ, w odró¿nieniu od urz¹dzeñ klasy "mikroszpieg".
Prostota tych ostatnich, a zw³aszcza korzystna relacja miêdzy nak³adem pracy i kosztów, a
uciech¹ jak¹ ³¹czno�æ bezprzewodowa sprawia ludzko�ci od ponad wieku, zachêca do dzia³a-
nia nawet elektroników z zasady stroni¹cych od radiotechniki.
Czasami, kiedy  potrzeba jednak co� wiêcej, .... ¿eby dalej....., "dopalanie" mininadajnika przez
dodanie jednego, czy dwóch stopni wzmacniacza mocy okazuje siê byæ w praktyce bardzo
pracoch³onnym i ma³o wdziêcznym zajêciem. Po kilku zmarnowanych godzinach próbujemy
u³atwiæ sobie ¿ycie i nie wywa¿aæ otwartych drzwi. Prezentowany uk³ad nadajnika zaprojekto-
wany i sprawdzony stara³em siê opisaæ w sposób mo¿liwie prosty, ale przydatny do praktycz-
nego zastosowania.
Urz¹dzenie przystosowane jest do zasilania  napiêciem stabilizowanym w zakresie +(12-18)V
i  przy w³a�ciwym zestrojeniu obwodów wewnêtrznych oraz dopasowaniu do anteny (ewentu-
alnie sztuczne obci¹¿enie 75W) dostarcza mocy od 800mW do 1,8W pobieraj¹c z zasilacza
stabilny w czasie pracy pr¹d (150-220)mA. Wystêpuj¹ce w konstrukcji elementy indukcyjne s¹
na tyle proste, ¿e ca³kowity czas wymagany na ich wykonanie nie przekracza 30 minut. Odpo-
wiednio roz³o¿one odleg³o�ci pomiêdzy generatorem LC i kolejnymi stopniami wzmacniacza
sprzyjaj¹ stabilno�ci pracy nadajnika przy minimalnej ilo�ci miêdzystopniowych przegród ekra-
nuj¹cych. Okre�lone procesami konstrukcyjnymi wymiary p³ytki drukowanej umo¿liwi³y zasto-
sowanie typowych gabarytowo elementów biernych. Kondensatory ceramiczne   stosowane
s¹ w ca³ym torze sygna³owym, a  zw³aszcza w obwodzie generatora w.cz. W najwiêkszym
stopniu decyduj¹ o temperaturowej stabilno�ci  urz¹dzenia. Parametry kondensatorów bloku-
j¹cych 47nF nie s¹ krytyczne, jednak  zakres czêstotliwo�ci wyklucza stosowanie kondensato-
rów  zwijanych. Tranzystory pomimo nie popularnych oznaczeñ s¹ ³atwo dostêpne u wiêkszo-
�ci dystrybutorów, a ich dobre parametry u³atwiaj¹ uruchomienie  uk³adu i strojenie nadajnika.
Zastosowanie prostego generatora LC,  jako �ród³a czêstotliwo�ci no�nej Fo przenosi wiêk-
szo�æ odpowiedzialno�ci za stabilno�æ parametrów nadajnika na uk³ad zasilania oraz warunki
otoczenia w którym pracuje.
Ograniczona stabilno�æ czêstotliwo�ci nadajnika, bez dodatkowego uzbrojenia w pêtlê pe³nej
lub w¹skopasmowej kontroli czêstotliwo�ci (PLL, FCC) mo¿e byæ z powodzeniem stosowana
w transmisjach szerokopasmowych sygna³u fonicznego. Proponowany nadajnik jest rozbudo-
wan¹ o stopnie mocy czê�ci¹ sprawdzonego praktycznie mikrofonu bezprzewodowego pracu-
j¹cego z typow¹ emisj¹ radiofoniczn¹ F3E. Jego sygna³ móg³ byæ odbierany przez specjalny
odbiornik zestawu, jak równie¿ przez odbiornik radiofoniczny UKF. Propozycja wspomnianego
zastosowania  nie mog³a komplikowaæ swobody wykorzystania uk³adu, co zadecydowa³o o nie
umieszczaniu na wspólnej p³ytce ¿adnych aktywnych uk³adów toru sygna³owego m.cz.
Uk³ad modulatora zawiera element wykonawczy DV1 sprzê¿ony z generatorem pojemno�ci¹
C5 oraz obwody regulacji statycznego punktu pracy i poziomu sygna³u moduluj¹cego. Zewnêtrzny
sygna³ moduluj¹cy poddany jest wstêpnie korekcji przyspieszaj¹cej w uk³adzie preemfazy.
Obwód z elementami R10,R11,R13 zapewnia wstêpn¹ polaryzacjê diody pojemno�ciowej na
liniowym odcinku charakterystyki zmian pojemno�ci . Zastosowanie rezystora nastawnego R11
umo¿liwia precyzyjne dostrojenie nadajnika po przestrajaniu zgrubnym trymerem C7. R11 w
postaci potencjometru na pulpicie. Mo¿e s³u¿yæ dla korekcji ewentualnego dryftu czêstotliwo-
�ci podczas pracy kontrolowanej czêsto�ciomierzem cyfrowym. Obwód polaryzacji DV1 mo¿-
na drog¹ do�wiadczeñ wzbogaciæ o elementy termistorowe w³¹czone równolegle z R10 lub
R13,  kompensuj¹ce temperaturowe zmiany czêstotliwo�ci.  Zakres przestrajania elementem
R11 wynosi oko³o 400kHz. Taki zakres wydaje siê byæ wystarczaj¹cy, poniewa¿ dokonane pró-
by d³ugotrwa³ych zmian temperatury w zakresie od +10 °C do +35 °C spowodowa³y propor-
cjonalne odstrojenie nadajnika w zakresie  40kHz,  co przy Fo = 100MHz stanowi 0,04%.
Zmiany napiêcia zasilana podczas pracy nadajnika nie powinny stanowiæ normalnego trybu
podczas eksploatacji. Na etapie uruchomienia mo¿na dokonywaæ powolnych zmian w zakresie
(12-18)V przy w³¹czonym zasilaniu, aby oszacowaæ mo¿liwo�ci nadajnika i wydajno�æ radiato-
rów T4 i T5. Docelowo nale¿y ustaliæ warto�æ napiêcia zasilaj¹cego stosownie do potrzebnej
mocy. Jest to konieczne z przyczyn technicznych, poniewa¿ ka¿da zmiana napiêcia powoduje
zmiany dynamicznych punktów pracy tranzystorów T2-T5, a w nastêpstwie parametrów reak-

tancyjnych.  Zmiana warto�æ zasilania o wiêcej ni¿  1V wymaga korekcji zestrojenia wszystkich
obwodów.
W wykonanym prototypie nadajnika przeprowadzono pomiary czu³o�ci modulatora FM na sy-
gna³ moduluj¹cy, sinusoidalny fm o amplitudzie 0,5Vpp i czêstotliwo�ciach  50Hz, 500Hz, 2kHz,
5kHz, 8kHz, 10kHz, 15kHz i 20kHz. Wyniki pomiarów, jako warto�ci dewiacji DF przedstawiono
tabelarycznie. Pomiar przy czêstotliwo�ci 50Hz mo¿na traktowaæ jako qasistatyczne badanie
zakresu zmian czêstotliwo�ci spoczynkowej Fo pod wp³ywem napiêcia moduluj¹cego. Pomiar
umo¿liwia te¿ okre�lenie stopnia asymetrii widma wzgl¹dem Fo wynikaj¹cej z nieliniowo�ci
elementu o zmiennej pojemno�ci.  W nadajniku zastosowano diodê BB105G, element po-
wszechnie stosowany w obwodach A.R.cz. krajowych g³owic UKF. Przy wstêpnej polaryzacji
napiêciem UDVo o warto�ci regulowanej (3,1 - 4,4)V, liniowo�æ odcinka charakterystyki diody
wymaganego dla sterowania sygna³em 0,5Vpp ( punkt PP1) jest zadowalaj¹ca .
Dla czêstotliwo�ci 50Hz  ca³kowite pasmo zajmowane przez sygna³ FM mo¿emy okre�li jako:
B=2DF
Korekcja amplitudy w uk³adzie  preemfazy jest ukszta³towana kompatybilnie  z  uk³adami  de-
emfazy w odbiornikach radiofonicznych FM. Praktycznie, amplituda napiêcia m.cz. mierzona w
PP1, przy sta³ym poziomie napiêcia fm na wej�ciu uk³adu, wzrasta wraz z czêstotliwo�ci¹
sygna³u m.cz. Tempo wzrostu z powodu zbocznikowania C10 rezystorem R17 wynosi  ko³o
3dB/Oct, a krzywa korekcji ma kszta³t obustronnie asymptotyczny. Mo¿emy przyj¹æ istotny
wzrost sk³adowych pocz¹wszy od  1kHz.
Wystêpowanie uk³adu korekcyjnego RC oznacza, ¿e modulacja sygna³ami o czêstotliwo�ciach
akustycznych powy¿ej 1kHz bêdzie mia³a cechy modulacji  fazowej, w której dewiacja (DF)
ro�nie przy wzro�cie zarówno amplitudy jak i czêstotliwo�ci sygna³u moduluj¹cego. Skutkiem
dzia³ania uk³adu preemfazy uzyskujemy znakomit¹ poprawê jako�ci  wy¿szych czêstotliwo�ci
sygna³ów transmitowanych, które we wspó³czesnej radiofonii siêgaj¹ do 64kHz. Z drugiej stro-
ny stosowanie korekcji komplikuje proces modulacji i utrudnia pogodzenie korzystnej, du¿ej
dewiacji DF w zakresie niskich i �rednich czêstotliwo�ci z normatywnymi ograniczeniami ca³ko-
witej szeroko�ci pasma B rzeczywistego sygna³u nadajnika FM.
Widmo rzeczywistego sygna³u fonicznego jest bardzo bogate. Zawiera jednocze�nie wystêpu-
j¹ce dowolne czêstotliwo�ci okre�lonego zakresu fm. Nale¿y przyj¹æ, ¿e dewiacja maksymal-
na, wystêpuj¹ca dla wy¿szych sk³adowych widma m.cz. bêdzie dewiacj¹ u¿ytkow¹ i powinna
byæ podstaw¹ przy obliczaniu szeroko�ci pasma sygna³u (BFM). Poniewa¿  szeroko�æ pasma
nawet przy DF=const.  powiêksza siê ze wzrostem czêstotliwo�ci, nale¿y ograniczaæ zakres
czêstotliwo�ci fm do koniecznego minimum. Praktyka przemawia za przyjêciem za³o¿enia, ¿e
do elementów pasma zaliczane s¹ tylko sk³adowe o amplitudach wiêkszych ni¿ 5% amplitudy
sygna³u no�nego Fo, uzyskamy wtedy prost¹ zale¿no�æ na maksymaln¹ szeroko�æ pasma dla
konkretnego rodzaju transmitowanego sygna³u.
B max =2 [ DF(max)+fm (max) ]
Przy tradycyjnym wykorzystaniu nadajnika do transmisji mowy i muzyki  nale¿y pamiêtaæ,
aby sygna³ dostarczany do wej�cia modulacyjnego nadajnika nie by³ poddawany ¿adnej
korekcji, a w szczególno�ci podnosz¹cej wysokie czêstotliwo�ci. Nadajnik mo¿na zmodu-
lowaæ sygna³em monofonicznym i stereofonicznym MPX z podno�n¹ pilota 19kHz. Dla
uzyskania dobrej jako�ci odbioru za pomoc¹ standardowego odbiornika radiowego. Pro-
porcje sygna³ów 19kHz oraz wstêg bocznych i no�nej 38kHz powinny byæ dobrane przed
podaniem do wej�cia. Zakres pasma podstawowego przy transmisji MONO lub MONO/
STEREO powinien byæ ograniczony do 12,5kHz z nachyleniem -12dB/Oct. lub maksymalnie

Nadajnik UKF FM jest kompletnym urz¹dzeniem umo¿liwiaj¹cym nadawanie z moc¹ 1,8W

TABELA POMIARÓW CHARAKTERYSTYKI MODULATORA FM
przy Fo=100MHz, Ufm=0,5Vpp

Czêstotliwo�æ fm 50Hz 500Hz 1kHz 2kHz 5kHz 8kHz 10kHz 15kHz 20kHz

Dewiacja czêstotliwo�ci DF[kHz]

Ustawienie R16 minimalne 5 - - - 10 - - - 14

Ustawienie R1 �rodkowe 23 23 24 26 37 47 53 60 61

Ustawienie R1 maksymalne 40 41 43 47 67 85 95 107 109

Przyk³ad: Szeroko�æ u¿ytkowa pasma sygna³u FM przy  Fo =100MHz, Ufm = 0,5Vpp i fm

= 20kHz. R16 w po³o¿eniu �rodkowym. BFM = 2[(Ffm(max)+fm(max)] =

2(61+20) = 162kHz.
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do 15kHz z nachyleniem wiêkszym ni¿ 16dB/Oct.
Nie spe³nienie tych wymagañ mo¿e powodowaæ pobudzanie pracy stereo-dekodera przez
sygna³ monofoniczny (w trybie automatycznym) lub gwizdy interferencyjne i zak³ócenia pracy
dekodera przy transmisji stereofonicznej. Znacznie wiêkszej rangi nastêpstwem przemodulo-
wania nadajnika jest nadmiernie szerokie pasmo zajmowane przez sygna³ radiowy. W ten spo-
sób nie maj¹c z tego zaniedbania po¿ytku dodatkowo dzia³amy nieetycznie szkodz¹c  innym.
Zastosowanie takich �róde³ sygna³u jak mikrofon magnetoelektryczny, pojemno�ciowy i elek-
tretowy oraz gramofon piezoelektryczny lub magnetoelektryczny z korektorem RIAA nie wy-
magaj¹ skomplikowanych filtrów ograniczaj¹cych górn¹ cze�æ widma sygna³u m.cz. Wystar-
czy poprzestaæ na dwuogniwowym pasywnym filtrze RC. Znacznie trudniej dokonaæ filtracji
sygna³ów pochodz¹cych z odtwarzacza CD, karty d�wiêkowej PC. Takie �ród³a emituj¹ du¿e
amplitudy sygna³ów nawet powy¿ej 20kHz, a to za przyczyn¹ syntetycznej obróbki lub genera-
cji d�wiêków. W tym wypadku zalecane jest wykorzystywanie aktywnych filtrów dolnoprzepu-

stowych 2-go i 3-go rzêdu. Odtwarzaniu z analogowych rejestratorów magnetycznych nie to-
warzyszy nadmiar wysokich czêstotliwo�ci lecz niedopasowanie systemu redukcji szumów
bywa czêsto powodem nadmiernego uwypuklenia w górnym zakresie pasma przenoszenia. W
sprzêcie ni¿szej klasy wystêpuj¹ pondto szcz¹tkowe sygna³y ponadakustyczne: sk³adowe pr¹-
du podk³adu oraz resztki sygna³ów pilota MPX przy nagrywaniu z OR.  W tym przypadku szko-
dliwe sk³adniki sygna³u maj¹ widma w¹skopasmowe i ³atwo je wyeliminowaæ filtrami LRC.
Mo¿na pos³u¿yæ siê gotowymi, stosowanymi w systemach DOLBY lub w OR  za  stereodekode-
rem.
Czu³o�æ modulatora jest wystarczaj¹ca dla sterowania sygna³em m.cz. o standardowym pozio-
mie 0,775 mVrms,  jednak �ród³o bêdzie obci¹¿one rezystancj¹ wej�ciow¹ R18 o warto�ci
4,7kW. Tak niska warto�æ R18 zapewnia utrzymanie parametrów RC uk³adu korekcyjnego z
minimalnym wp³ywem rezystancji �ród³a fm. Najodpowiedniejszy parametrycznie dla sterowa-
nia modulatorem jest  uk³ad wzmacniacza separuj¹cego, który wyposa¿ono w efektywny uk³ad
regulacji wzmocnienia umo¿liwiaj¹c elastyczne dopasowanie parametrów uk³adu do dowolne-
go �ród³a  sygna³u. Uk³ad wzmacniacza  jest przeznaczony do bezpo�redniej obs³ugi mikrofonu
magnetoelektrycznego (400-600)W lub elektretowego np: pche³ki w klapie pracuj¹cej w uk³a-
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Rys.2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej (skala 1:1)
Rys. 3 Charakterystyka przenoszenia amplitudy i fazy uk³adu korekcji
czêstotliwo�ci na wej�ciu modulatora

Rys. 1 Schemat ideowy nadajnika
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dzie sterowanego �rod³a pr¹dowego. Zale¿nie od rodaju ME pr¹d spoczynkowy mikrofonu
wynosi od 1mA  do 0,5mA , co bêdzie wymaga³o modyfikacji warto�ci rezystora R205. Nale¿y
dostosowaæ warunki zasilania ME do konkretnego typu przetwornika kieruj¹c siê wskazaniem
napiêcia w granicach (3,5-5,0)V. Rezystor nastawny ( zalecany potencjometr) R209 dzia³a na
g³êboko�æ ujemnego sprzê¿enia zwrotnego umo¿liwiaj¹c  regulacjê  wzmocnienia | Ku | w
zakresie od 65 do 200. Zazwyczaj trudno jest tak dobraæ wzmocnienie US201, aby uzyskaæ
zadowalaj¹cy efekt przy zamiennej pracy mikrofonów: dynamicznego z wej�cia G203 i elektre-
towego z wej�cia G202.  Niska impedancja mikrofonu magnetoelektrycznego i jego zdolno�æ
do absorbcji  sygna³u utrudnia jednoczesn¹ pracê tych �róde³. W tym, jak i w pozosta³ych przed
wej�ciem do modulatora preferujê wy³¹cznie niskoszumne i szybkie wzmacniacze operacyjne,
które s¹ konstrukcyjnie przeznaczone do pracy z niesymetrycznym zasilaniem niskonapiêcio-
wym. Najpopularniejsze wzmacniacze scalone serii TL071 - to absolutne minimum ze wzglêdu
na  parametry "szumowe". Lepsze w³a�ciwo�ci posiada uk³ad NE 5532, a bardzo dobre pod
ka¿dym z  wymienionych wzglêdów, rzadziej spotykany NE 5533 .

Zalecenia monta¿owe i uruchomieniowe
Cia³o ludzkie w pewnym stopniu ch³onie energiê promieniowania elektromagnetycz-

nego zakresu  l = 3m ,  dlatego próby nale¿y prowadzaæ mo¿liwie najd³u¿ej  przy zastosowaniu
sztucznego  obci¹¿enia.  Antena  rzeczywista powinna byæ oddalona  powy¿ej  2m  od stano-
wiska na etapie strojenia i ponad 5m przy pracy d³ugotrwa³ej. W celu unikniêcia uci¹¿liwo�ci
przy instalacji anteny nale¿y stosowaæ kabel o d³ugo�ci  L = n l/2 pocz¹wszy od etapu urucho-
mienia, gdzie n = 1,2,3......, a l jest d³ugo�ci¹ fali przewidywanej czêstotliwo�ci pracy lub
czêstotliwo�ci �rodkowej przyjêtego zakresu. Zakres 100 MHz  nie jest  k³opotliwy pod wzglê-
dem technologicznym. Jednak w odró¿nieniu od KF wystêpuj¹ szkodliwe sprzê¿enia pomiêdzy
z udzia³em elementów, obudów itp.
Wszelkie sposoby minimalizacji sprzê¿eñ zw³aszcza pomiêdzy obwodami rezonansowymi zo-
sta³y zastosowane na etapie projektowania p³ytki drukowanej, co zapewni³o du¿¹ stabilno�æ
parametrów uk³adu. Sk³onno�æ do samowzbudzenia wzmacniacza w.cz. i generacji paso¿ytni-
czych drgañ jest bardzo ma³a i wystêpuje jedynie przy silnym rozstrojeniu stopni wzmacniacza,
przy czym 80% odpowiedzialno�ci za sprzê¿enie zale¿y od zestrojenia obwodu L3/C19.
Wszelkie elementy bierne powinny byæ wmontowane mo¿liwie krótko i stabilnie, szczególnie
w obszarze generatora wolnobie¿nego LC. Cewka L1 musi zostaæ wyt³umiona  mechanicznie
bowiem jej drgania zmoduluj¹ czêstotliwo�æ Fo. Zalecam u³o¿enie paska kleju silikonowego na
wierzchu uzwojenia, a odradzam stosowanie parafiny odkszta³caj¹cej siê pod wp³ywem tem-
peratury. Zalecane jest wykonanie przegrody ekranuj¹cej w miejscu wskazanym na rysunku
monta¿owym p³ytki oraz ekranu na jej obwodzie .
Dla zmniejszenia wp³ywu zmian parametrów  obci¹¿enia na czêstotliwo�æ pracy nadajnika T2 ,
T3 i T5 s¹ tranzystorami zakresu UHF. Przy minimalnym wzro�cie nak³adów mo¿na zastosowaæ
2N5109 równie¿ w stopniu T4. Mniejsza ni¿ pojemno�æ wyj�ciowa  2N5109 bêdzie wymaga³a
zwiêkszenia indukcyjno�ci L5 ( p. podobnie +1 zw.).
Cewki indukcyjne L 2,4,6,9  s¹    jednakowe, wykonane z drutu DNE F0,5 i  nawiniête zwój
przy zwoju na prêcie pomocniczym F 2,5mm. Kierunek nawijania wszystkich cewek uk³adu,
stosownie do konstrukcji p³ytki - zgodnie ze wskazówkami zegara przy nawijaniu praw¹ rêk¹ .
Do wykonania pozosta³ych u¿yto przewodu DNE F 0,9 : L1 - 5,75zw. nawiniêta na prêcie
pomocniczym F 5mm ;  L3  -  4,75zw. ; L5 -  2,75zw. (je¿eli T4-2N2222) ; L8 - 6,75zw. L3,5,8
nawiniête s¹ na prêcie F 6mm. Cewki nale¿y "porozci¹gaæ" do d³ugo�ci równej rozstawom
pad(ów) pod nie przeznaczonych. L7 jest  nawiniêta na izolowanym rdzeniu F=4 mm, l =10mm
z materia³u U11 lub podobnego dla VHF i zawiera 18 zwojów drutu DNE F 0,3.
Uruchomienie uk³adu nale¿y rozpocz¹æ ( przy usuniêtym  C15) od sprawdzenia zakresu pracy
generatora i aktywno�ci modulatora FM oraz regulatorów R11 i R16. Za punkt pomiarowy
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Po wlaczeniu ME - nap.
czêsto�ciomierza cyfrowego nale¿y przyj¹æ emiter T2. Przesuniêcie ca³ego zakresu realizujemy
przez rozci¹ganie i �ciskanie L1. Po wlutowaniu C15 zasada wy³¹czania zasilania uk³adu przed
demonta¿em lub monta¿em elementów oraz roz³¹czaniem i do³¹czaniem obci¹¿enia powinna
byæ szczególnie przestrzegana. Wszelkie przyrz¹dy pomiarowe nale¿y do³¹czaæ do wyj�cia
uk³adu równolegle z obci¹¿eniem, za po�rednictwem przewodów zakoñczonych sondami wy-
sokoomowymi. Brak sondy nale¿y zast¹piæ dwójnikiem szeregowym 1kW+10pF.
Obci¹¿enie uk³adu powinno byæ pewnie do³¹czone, a elementy regulacyjne R i C ustawione w
po³o¿eniu �rodkowym. W ostateczno�ci za sztuczne obci¹¿enie i jednocze�nie wska�nik mocy
mo¿e pos³u¿yæ ¿arówka  samochodowa 12V/2W. Po ustawieniu napiêcia zasilania na minimal-
n¹ warto�æ +12V podajemy je do uk³adu z jednoczesn¹ kontrol¹ pr¹du. Ca³kowite rozstrojenie
uk³adu mo¿e uzasadniaæ warto�æ maksymaln¹ 250mA, a po dopasowaniu  z obci¹¿eniem naj-
wy¿ej 180 mA. Poprawna reakcja uk³adu podczas strojenia wzmacniacza w.cz. powinna byæ
kontrolowana przez oscyloskop lub analizator widma ewentualnie selektywny miernik napiêcia
lub mocy. Miernik mocy zapewni realizacje sztucznego obci¹¿enia, a analizator widma umo¿li-
wia kontrolê czêstotliwo�ci. Strojenie  nale¿y przeprowadziæ równie¿ na skrajnych czêstotliwo-
�ciach zakresu generatora Fo. Projektowany zakres strojenia obwodów L3/C19; L5/C21 oraz
L8/C25/C26 powinien pokrywaæ zakres pracy generatora LC. Poprawnym objawem jest dwu-
krotna mo¿liwo�æ poprawnego zestrojenia na ca³ym obwodzie trymera. W innym przypadku
nie ma pewno�ci, czy zakres regulacji C danego obwodu zapewni³ osi¹gniecie rezonansu na
¿¹danej czêstotliwo�ci. Ostateczne zestrojenie obwodu LC, który cechuje taka niejednoznacz-
no�æ wymaga rozci¹gania lub �ciskania elementu L.

Rys. 4 Proponowany wielozadaniowy przedwzmacniacz do nadajnika FM

Spis elementów
Rezystory:
R1 - 1k
R2 - 15k
R3 - 33k
R4 - 100
R5 - 4,7k
R6 - 33k
R7 - 680
R8 - 10
R9 - 220
R10 - 100k
R11 - 250k pot. mon. poziomy
R12 - 100k
R13 - 470k
R14 - 56k
R15 - 10k
R16 - 100k pot. mon. poziomy
R17 - 220k
R18 - 4,7k

Kondensatory:
C1 - 4,7pF
C2 - 1nF
C3 - 24pF
C4 - 47nF
C5 - 6,8pF
C6 - 4,7pF
C7 - 27pF trymer (zielony)
C8 - 56pF
C9 - 220nF
C10 - 330pF
C11 - 1µF/50V
C12 - 3,3pF

C13 - 47nF
C14 - 47nF
C15 - 1nF
C16 - 39pF
C17 - 47nF
C18 - 47nF
C19 - 40pF trymer (¿ó³ty)
C20 - 15pF
C21 - 40pF trymer (¿ó³ty)
C22 - 33pF
C23 - 47nF
C24 - 10µF/50V
C25 - 60pF trymer (br¹zowy)
C26 - 60pF trymer (br¹zowy)
C27 - 47nF

Pó³przewodniki:
T1 - BF441
T2 - BF199
T3 - BF199
T4 - 2N2222
T5 - 2N5109 lub 2N3866 lub odp.
DV1 - BB105G

Uk³ady scalone:
US1 - 78L05

Inne:
L1-L8 - Patrz tekst
Rdzeñ - ferryt
Drut  - DNE F0,3 - 30cm
Drut  - DNE F0,5 - 95cm
Drut  - DNE F0,9 - 55cm
P³ytka 134-K

Dane nawojowe cewek L1-L9
L1 - 5,75zw. DNE F0,9mm, prêt pomocniczy F5
L2 - 32zw. DNE F0,5mm, prêt pomocniczy F2,5
L3 - 4,75zw. DNE F0,9mm, prêt pomocniczy F6
L4 - 29zw. DNE F0,5mm, prêt pomocniczy F2,5
L5 - 5,75zw. DNE F0,9mm, prêt pomocniczy F6
L6 - 32zw. DNE F0,5mm, prêt pomocniczy F2,5
L7 - 18zw. DNE F0,3mm, rdzeñ
L8 - 6,75zw. DNE F0,9mm, prêt pomocniczy F=6
L9 - 21zw. DNE F0,5mm, prêt pomocniczy F=2,5


