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Radio komputerowe
z†pewnoúci¹ nie jest niczym
szczegÛlnym. Jednak szeroko-
pasmowego radioodbiornika
krÛtkofalowego nie moøna
nabyÊ bez przeznaczenia na
zakup sporej sumy pieniÍdzy.
Warto wiÍc zbudowaÊ go sa-
memu. Radio nie wymaga
specjalnego zasilania, ponie-
waø moøna je zasiliÊ bezpo-
úrednio z†szeregowego inter-
fejsu PC-ta, a†sygna³ audio
doprowadziÊ do karty düwiÍ-
kowej.

Schemat najprostszego
odbiornika - audionu - poka-
zano na rys. 1. Tranzystor
w†uk³adzie ze wspÛlnym
emiterem, dziÍki wyk³adni-
czej charakterystyce, demo-
duluje sygna³y zmodulowane
amplitudowo. Z³¹cze baza-
emiter jest spolaryzowane,
wiÍc moøna zdemodulowaÊ
juø sygna³y wielkiej czÍstot-
liwoúci o kilkumiliwoltowym
napiÍciu. Z†tego powodu au-
dion jest znacznie czulszy od
zwyk³ego demodulatora dio-
dowego.

A†gdzie jest kondensator
strojeniowy? Nie jest on nie-
zbÍdny, poniewaø pasmo od-
biornika jest bardzo szerokie
i†odbiera on (rÛwnoczeúnie!)

wszystkie silne sygna³y pasm
od 49m do 19m. CewkÍ przy-
gotowuje siÍ nawijaj¹c 15
zwojÛw w†dwÛch warstwach
(na o³Ûwku). BÍdzie mia³a
w†rezultacie indukcyjnoúÊ
oko³o 2µH. PojemnoúÊ obwo-
du rezonansowego, oko³o
100pF, sk³ada siÍ z†pojem-
noúci tranzystora i†anteny.
CzÍstotliwoúÊ rezonansowa
tego obwodu wynosi oko³o
11MHz. Odbiornik wiÍc od-
biera wszystko pomiÍdzy
6MHz a†17MHz. Tak ma³a se-
lektywnoúÊ prowadzi do za-
skakuj¹cych rezultatÛw:
mniej to jest wiÍcej. Dla ra-
diotechnika oznacza to, øe:
mniejsza selektywnoúÊ =
= szersze pasmo =
= wiÍcej informacji.
I†rzeczywiúcie, s³uchacz

zanurza siÍ w†oceanie fal i†to-
nÛw. DziÍki specyficznym
warunkom propagacji fal
krÛtkich dominuje raz jeden,
to znÛw inny sygna³. S³yszy
siÍ rÛwnoczeúnie audycje
w†rozmaitych jÍzykach, mu-
zykÍ od klasycznej do pop,
ludowe piosenki z†odleg³ych
krajÛw. Bez zawracania sobie
g³owy strojeniem moøna w³Û-
czyÊ siÍ po wszystkich pas-
mach fal krÛtkich.

mikroRadio do PC
ìMikroî, zw³aszcza
w†odniesieniu do

komputera, z†ktÛrym
radio ma

wspÛ³pracowaÊ. Jak
dowodzi autor projektu,
takøe we wspÛ³czesnej

elektronice przede
wszystkim liczy siÍ

pomys³.

Najpierw za pomoc¹ pro-
gramu (wystarczy HyperTer-
minal) trzeba w³¹czyÊ radio,
prze³¹czaj¹c koÒcÛwkÍ DTR
szeregowego interfejsu z
†-10V na +10V. K³opotu tego
moøna jednak unikn¹Ê przez
uøycie tranzystora pnp. Jest
to uwidocznione na schema-
cie na rys. 2, zawieraj¹cym
jeszcze kilka usprawnieÒ.
Kondensator sprzÍgaj¹cy od-
cina napiÍcie sta³e od wej-
úcia karty düwiÍkowej ,
a†ìpozosta³oúciî sygna³u o
wysokich czÍstotliwoúciach
s¹ usuwane przez kondensa-
tor rÛwnoleg³y. Radio z†taki-
mi usprawnieniami moøe
byÊ bezpoúrednio po³¹czone
z†systemem stereo, wzmac-
niaczem koÒcowym czy g³oú-
nikiem aktywnym. W†takim
wypadku PC nie jest potrzeb-
ny, a†zamiast niego moøna
uøyÊ do zasilania baterii (1,5
do 12V). Metalowa rura spus-
towa rynny moøe zostaÊ uøy-
ta jako antena, o†ile nie jest
u†do³u uziemiona. W†braku
tej moøliwoúci trzeba wyko-
naÊ antenÍ z†drutu (o d³u-
goúci co najmniej 5m).
B. Kainka, EE
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 27kΩ
Kondensatory
C1: 47µF/25V
C2: 10nF
C3: 100nF
Różne
L1: według opisu w tekście
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