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Rys. 1.

Schemat elektryczny na-
dajnika pokazano na rys. 1.
Uk³ad MAX2606 pokrywa
pasmo UKF, ale czÍstotliwoúÊ
sygna³u generowanego przez
niego moøe siÍ zmieniaÊ je-
dynie o†±3MHz wokÛ³ usta-
lonej przez cewkÍ. Wartoúci
indukcyjnoúci podane w†tab.
1 mog¹ pomÛc w doborze od-
powiedniej cewki do ekspe-
rymentowania. Do zastosowa-
nia w†takich oscylatorach na-
daj¹ siÍ gotowe cewki SMD
serii 5503 firmy Stettner,
o†indukcyjnoúci w†granicach
od 12nH do 1200nH, ktÛre
moøna nabyÊ m.in. w†Niem-
czech w†firmie Buerklin
(www.buerklin.de). £¹cz¹c ze
sob¹ dwie takie cewki moøna
otrzymaÊ dowoln¹ indukcyj-

Radiowy nadajnik testowy UKF
Chc¹c siÍ

uniezaleøniÊ od
lokalnych nadajnikÛw,

do testowania
odbiornikÛw UKF trzeba

mieÊ oscylator
z†modulacj¹

czÍstotliwoúci na zakres
od 89,5 do 108MHz.

Skonstruowanie jednak
takiego przyrz¹du

z†uøyciem elementÛw
dyskretnych nie jest
³atwe. Firma MAXIM

produkuje seriÍ piÍciu
zintegrowanych blokÛw

konstrukcyjnych
oscylatora (MAX260x),
pokrywaj¹cych zakres

czÍstotliwoúci od 45 do
650MHz. Poza takim
uk³adem scalonym

potrzebna jest jedynie
cewka, dobrana do

úrodkowej czÍstotliwoúci
wybranego zakresu.

noúÊ. CewkÍ moøna takøe na-
win¹Ê samemu miedzianym
srebrzonym drutem φ0,5mm
na trzpieniu φ5mm. Dok³ad-
nej regulacji indukcyjnoúci
dokonuje siÍ przez delikatne
rozci¹ganie lub úcieúnianie
zwojÛw cewki.

Nadajnik jest zasilany
z†baterii 9V. Tranzystor
BC238C stabilizuje napiÍcie
do oko³o 4V. MAX2606 moøe
pracowaÊ przy napiÍciu od
2,7 do 5,5V, ale jego stabili-
zacja poprawia stabilnoúÊ
czÍstotliwoúci oscylatora. Do-
prowadzenia napiÍcia zasila-
j¹cego (5) i†sygna³u modulu-
j¹cego (TUNE, 3) musz¹ byÊ
odblokowane kondensatora-
mi 1nF, moøliwie najbliøej
uk³adu scalonego. NapiÍcie

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1,5kΩ
R2: 4,7kΩ
R3: 10kΩ
R4, R6: 470Ω
R5: 1kΩ
P1: 100kΩ
Kondensatory
C1, C3: 10µF/10V

Artyku³ publikujemy na podstawie umowy z wydawc¹
miesiÍcznika "Elektor Electronics".

Tab. 1. Zestawienie wymaganej wartości indukcyjności L1
w zależności od oczekiwanej częstotliwości wyjściowej.
Częstotliwość [MHz] 89..95 93..99 97..103 100..106 103..109

Indukcyjność L1 [nH] 500 470 420 390 350

moduluj¹ce moøe siÍ zmie-
niaÊ w†granicach od +0,4 do
+2,4V. Symetryczny sygna³
wyjúciowy odbiera siÍ z†wy-
prowadzeÒ OUT+ (6) i†OUT-
(4). W†najprostszym przypad-
ku moøna skorzystaÊ z†konfi-
guracji niesymetrycznej, ale
oba wyjúcia musz¹ byÊ po³¹-
czone za poúrednictwem re-
zystorÛw z†zasilaniem. Z†kaø-
dego z†nich moøna odbieraÊ
sygna³ przez kondensator
sprzÍgaj¹cy. Uzyskuje siÍ kil-
ka miliwatÛw mocy wyjúcio-
wej. Od strony wejúcia wy-
starczy sygna³ audio 10 do
20mV do otrzymania standar-
dowej dewiacji czÍstotliwoú-
ci UKF ±40kHz.
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C2: 1µF/10V
C4, C5: 1nF
C6: 100pF
Półprzewodniki
T1: BC238C
IC1: MAX2606
D1: dioda Zenera 4,7V/
400mW
Różne
S1: włącznik uniwersalny


