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Wejúcie wzmacniacza nie
jest jednak po³¹czone z†ante-
n¹, tylko z†sieci¹ kablow¹,
a†wyjúcie zamiast przewodem
koncentrycznym jest zakoÒ-
czone strojonym obwodem re-
zonansowym, dzia³aj¹cym ja-
ko transformator dopasowuj¹-
cy do ÊwierÊfalowej antenki
nadawczej (schemat na rys. 1).
Jeúli obwÛd ten jest popra-
wnie zestrojony (za pomoc¹
trymera C8), wzmocniony syg-
na³ kablowy jest nadawany
przez pionow¹ antenkÍ i†mo-
øe byÊ ³atwo odbierany przez
przenoúny radioodbiornik
w†promieniu do 3†metrÛw.

Uk³ad taki moøna zawsze
zmontowaÊ na prototypowej

pytce drukowanej, ale ze
wzglÍdu na obwÛd w.cz. le-
piej bÍdzie uøyÊ p³ytki poka-
zanej na rys. 2. G³Ûwne po-
³¹czenia zaprojektowano na
niej krÛtkie, a†p³aszczyznÍ
uziemiaj¹c¹ moøliwie naj-

Wzmacniacz−konwerter do odbioru kablowych
programów radiowych

Uk³ad ten umoøliwia
odbiÛr za pomoc¹

przenoúnego
radioodbiornika VHF FM
programÛw radiowych,
dostÍpnych jedynie za

poúrednictwem
lokalnych sieci

kablowych. Swoimi
w³aúciwoúciami

i†budow¹ przypomina
wzmacniacz antenowy,
zawiera bowiem dwa

zwyk³e tranzystory w.cz.
BF199.

Rys. 1.
wiÍksz¹. Kondensator C7, jak
widaÊ na fotografii, powinien
byÊ po³¹czony bezpoúrednio
z†odczepem cewki L1. Jest to
cewka powietrzna o†trzech
zwojach miedzianego drutu
emaliowanego o†úrednicy

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 100Ω
R2, R6: 470Ω
R3, R7: 10kΩ
R4, R8: 1kΩ
R5, R9: 220Ω
Kondensatory
C1, C3, C4, C6: 1nF
C2, C5: 47pF
C7: 100pF
C8: trymer 30pF
Półprzewodniki
T1, T2: BF199
Różne
L1: 3 zwoje φ 1mm Cu
w emalii na φ 8mm, odczep
po 1 zwoju
K1: gniazdko współosiowe
do montażu w chassis
ANT1: antena teleskopowa
lub prętowa około 75cm
bateria 9V z zatrzaskiem
i przewodami

Artyku³ publikujemy na
podstawie umowy z wydawc¹
miesiÍcznika "Elektor Elec-
tronics".

1mm, nawiniÍtych na o³Ûw-
ku (úrednicy oko³o 8mm).

Podczas montaøu po³¹cze-
nie gniazdka koncentryczne-
go z†K1 naleøy wykonaÊ moø-
liwie najkrÛtsze, aby zmini-
malizowaÊ indukowanie siÍ
na nim sygna³Ûw z†zewn¹trz
i†ograniczyÊ sk³onnoúÊ do os-
cylacji. Ca³oúÊ powinno siÍ
umieúciÊ w†ekranowanej obu-
dowie.

Uk³ad moøna zasilaÊ z†ba-
terii 9V albo ma³ego stabili-
zowanego zasilacza sieciowe-
go. Pobiera on oko³o 2,5mA.
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Rys. 2. Rys. 3.


