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Kompletny zestaw g³owicy z synte-
z¹ czÍstotliwoúci sk³ada siÍ z†g³owicy
FM oznaczonej symbolem T10h, p³ytki
z†uk³adem cyfrowej syntezy TS10 oraz
programatora, ktÛry jest dostÍpny
w†trzech wersjach: TP31, TP41 lub
TP42. RÛøni¹ siÍ one miÍdzy sob¹
szczegÛ³ami konstrukcyjnymi, ale ich
w³aúciwoúci uøytkowe s¹ jednakowe.
PoszczegÛlne programatory maj¹ nastÍ-
puj¹ce cechy konstrukcyjne:
- TP31 - programator wyposaøony we
wbudowane przyciski do programo-
wania (moøna rÛwnieø wykorzystaÊ
zewnÍtrzne przyciski dodatkowe).
Jego rozmiary pozwalaj¹ na stosowa-
nie go jako urz¹dze-
nia zewnÍtrzne-
go, bez ko-
niecznoú-

ci wykonywania zaawansowanych
przerÛbek mechanicznych obudowy
radioodbiornika. WysokoúÊ cyfr wy-
úwietlacza wynosi 10mm, a†wymiary
programatora bez przyciskÛw wyno-
sz¹ 78x21,5x47mm.

- TP41 - programator bez wbudowa-
nych przyciskÛw programuj¹cych.
DziÍki takiemu rozwi¹zaniu moøna
wykorzystaÊ dowolne przyciski, np.
znajduj¹ce siÍ w†odbiorniku. Wyso-
koúÊ cyfr wyúwietlacza wynosi
10mm. Wymiary programatora wyno-
sz¹ 41,5x18x63mm.

- TP42 - jest to najmniejszy spoúrÛd
oferowanych przez MJM programato-
rÛw. Podobnie jak TP41 nie ma wbu-
dowanych przyciskÛw programuj¹-
cych. WysokoúÊ cyfr wyúwietlacza
wynosi 8mm, a†wymiary programato-
ra wynosz¹ 36x17,2x60mm.
Skonfigurowany do indywidualnych

potrzeb zestaw umoøliwia dostosowa-
nie kaødego radioodbiornika (lub tu-
nera) do pracy w†gÛrnym pasmie UKF,
pozwalaj¹c na zaprogramowanie do 30
stacji i†odczyt ustawionego numeru
kana³u lub czÍstotliwoúci odbiera-

nego sygna³u.

Nieprawdopodobnie
proste

Do przestrojenia
dosta³em amplitu-
ner typu Radmor.

Odbiornik ten, choÊ
trochÍ sÍdziwy, ci¹gle

wyrÛønia siÍ oryginalnym
wygl¹dem, ktÛry nadaj¹ mu

przede wszystkim sensorowe
prze³¹czniki programÛw.
Montaø rozpocz¹³em (zgodnie z†za-

Warszawska firma MJM

produkuje pomys³owy zestaw

modu³Ûw, pozwalaj¹cy zast¹piÊ

w†odbiorniku radiowym star¹

g³owicÍ nowoczesn¹ g³owic¹

z cyfrow¹ syntez¹ czÍstotliwoúci.

OprÛcz moøliwoúci odbioru

w nowym pasmie UKF, nasze radio

uzyska 30-kana³ow¹ pamiÍÊ programÛw

oraz nowoczeúniejszy wygl¹d.

leceniami zawartymi w†instrukcji
montaøu) od znalezienia napiÍcia za-
silaj¹cego o†wartoúci 10..15V. Okaza³o
siÍ, øe niezbÍdny bÍdzie dodatkowy
stabilizator 7812, poniewaø w†odbior-
niku by³o dostÍpne napiÍcie o†wartoú-
ci aø 19V. Star¹ g³owicÍ UKF posta-
nowi³em zdemontowaÊ, co ze wzglÍ-
du na modu³ow¹ konstrukcjÍ odbior-
nika nie by³o trudne. Ca³a operacja
sprowadzi³a siÍ do wysuniÍcia g³owi-
cy ze z³¹cza i†odlutowania przewo-
dÛw od p ³ y t k i z † f i l t r em RLC .
W†odbiornikach w†innej wersji trzeba
odci¹Ê istniej¹ce po³¹czenie starej g³o-
wicy z†filtrem ceramicznym 10,7MHz
i†do³¹czyÊ do filtru wyjúcie p.cz. no-
wej g³owicy.
P³ytkÍ uk³adu syntezy i†p³ytkÍ pro-

gramatora ³¹czymy ze sob¹ (zgodnie
z†opisem w†instrukcji), przy czym na-
leøy zwrÛciÊ uwagÍ, aby przewody po-
³¹czeniowe miÍdzy programatorem
a†p³ytk¹ syntezy by³ moøliwie krÛtkie.
Jeøeli wykorzystujemy w†odbiorniku
dodatkowe przyciski lub oryginalne
klawisze odbiornika zamiast przycis-
kÛw programatora, rÛwnieø naleøy

Głowice UKF z cyfrową syntezą częstotliwości

Dane techniczne zestawu syntezy
(głowica + płytka syntezy +
programator)
✓ Napięcie zasilania: 10..15V
✓ Pobór prądu: 70..120mA (zależy od jasności

i wskazań wyświetlaczy)
✓ Zakres przestrajania: 87,5..108MHz
✓ Maksymalny zakres przestrajania:

86..108MHz
✓ Krok przestrajania: 100/50kHz
✓ Pojemność pamięci programów: 30
✓ Wyświetlacz LED: 4 cyfry
✓ Wymiary głowicy T10 z płytką syntezy TS10:

48mm x 37mm x 32mm
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pod³¹czyÊ je moøliwie krÛtkimi prze-
wodami.
Po przebrniÍciu przez ten etap mo-

øemy rozpocz¹Ê prÛby. W†moim przy-
padku, po w³¹czeniu zasilania stwier-
dzi³em, øe radio dzia³a bez zarzutu.
Jeøeli jednak podczas odbioru s³abych
stacji wystÍpuj¹ trzaski, wÛwczas na-
leøy dodatkowym przewodem po³¹czyÊ
masÍ programatora z†mas¹ odbiornika
radiowego.
Po wstÍpnym uruchomieniu moøna

rozpocz¹Ê najbardziej pracoch³onny
etap prac - mechaniczny montaø wy-
úwietlacza w†p³ycie czo³owej. Aby
zminimalizowaÊ nak³ad pracy, podj¹-
³em decyzjÍ o†usuniÍciu starego
wskaünika czÍstotliwoúci i†dostrojenia,
nastÍpnie obydwa otwory po³¹czy³em,
usuwaj¹c dziel¹c¹ je czÍúÊ (za pomoc¹
pi³ki do metalu). W†powsta³y otwÛr
wpasowa³em zielony filtr z†barwionej
pleksi, w†ktÛrym uprzednio wykona-
³em otwory na klawisze steruj¹ce uk³a-
dem syntezy.

Dla opornych..
Obs³uga uk³adu syntezy jest intuicyj-

na, dziÍki czemu nie wymaga praktycz-
nie nauki. Obs³ugÍ programatora umoøli-
wiaj¹ trzy przyciski oznaczone jako
PROG, UP i†DOWN. Wejúcie w†tryb pro-
gramowania wymaga przytrzymania przy-
cisku PROG do zapalenia siÍ diody LED
znajduj¹cej siÍ na panelu wyúwietlaczy.
Na wyúwietlaczu pojawia siÍ aktualna
wartoúÊ czÍstotliwoúci, do ktÛrej jest do-
strojona g³owica. CzÍstotliwoúÊ moøna
zmieniaÊ przyciskami UP lub DOWN,
a†po ponownym naciúniÍciu przycisku
PROG na wyúwietlaczu pojawi siÍ odpo-
wiadaj¹cy tej czÍstotliwoúci numer pro-
gramu. Numer ten moøna oczywiúcie do-
wolnie wybraÊ za pomoc¹ przyciskÛw
UP lub DOWN. Migotanie diody LED os-
trzega uøytkownika, øe na wybranym nu-

Skrócona instrukcja montażu:
1. Znajdź w odbiorniku napięcie zasilające

10..15V, z którego można pobrać prąd
o natężeniu ok. 120mA i podłączyć do niego
odpowiednie punkty płytki syntezy TS10.

2. Znajdź ceramiczny filtr 10,7MHz na wejściu
wzmacniacza pośredniej częstotliwości
odbiornika i odłącz istniejące połączenie
między tym filtrem a wyjściem starej
głowicy. Następnie połącz odpowiednie
punkty płytki syntezy z wejściem filtru
10,7MHz.

3. Za pomocą czterożyłowego przewodu połącz
płytkę syntezy z płytką programatora
zwracając uwagę, aby zachować zgodność
z oznaczeniami na obu płytkach.

4. Przewód z gniazda antenowego doprowadź
do wejścia antenowego głowicy T10.

Dane techniczne głowicy T10h
✓ Nominalny zakres częstotliwości:

87,5..108MHz
✓ Maksymalny zakres częstotliwości:

86..108,5MHz
✓ Napięcie zasilania: 8..15V
✓ Pobór prądu: ok. 12mA
✓ Impedancja wejściowa: 75Ω
✓ Impedancja wyjściowa: 300Ω
✓ Napięcie strojenia: 1..6V (pobierane z płytki

syntezy)
✓ Wzmocnienie: ok. 24dB
✓ Zakres wzmocnienia wewnętrznej pętli ARW:

ok. −30dB
✓ Wymiary: 41,5mm x 32,5mm x 13,5mm

merze programu wczeúniej zapamiÍtano
jak¹ú stacjÍ. Wyjúcie z†trybu programo-
wania i†zapamiÍtanie ustawieÒ wymaga
ponownego naciúniÍcia przycisku PROG.
Przyciski uk³adu syntezy mog¹ pra-

cowaÊ takøe w†trybie serwisowym,
w†ktÛrym moøna m.in. zmieniaÊ jas-
noúÊ úwiecenia wyúwietlaczy LED. Re-
gulacja jest 4-stopniowa.

Cena
Jestem pewien, øe ten krÛtki opis

zainteresuje, ale i†wystraszy Czytelni-
kÛw zainteresowanych doprowadze-
niem do stanu niemal ìwspÛ³czesne-
goî swojego ulubionego Radmora. Nie-
pokÛj moøe wywo³aÊ potencjalnie wy-
soki koszt takiej przerÛbki. Jak siÍ jed-
nak okazuje, producent opracowa³
urz¹dzenie dostÍpne takøe dla aplika-
cji niskobudøetowych. Cena typowego
zestawu (pocz¹tek grudnia 2000) wy-
nosi³a zaledwie 74 z³! Jakikolwiek nie-
pokÛj nie by³ wiÍc potrzebny.
Piotr Staszewski, AVT

Urz¹dzenia do testÛw udostÍpni³a
redakcji firma MJM, tel. (0-22) 834-00-
24, http://www.mjm.waw.pl/.


