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Wszystko zaczÍ³o siÍ od poszukiwania w†In-
ternecie materia³Ûw potrzebnych mojej CÛrce
do pracy semestralnej. Poszukiwa³a informa-
cji o†piaratch, korsarzach czyli ludziach, ktÛ-
rzy byli nie tylko ³upieøcami, ale niejedno-
krotnie, tak jak Francis Drake, badaczami,
odkrywcami i†niekiedy admira³ami Royal Na-
vy. Tak wiÍc podaliúmy Alta Viscie odpo-
wiednie kryteria wyszukiwania i†rozpoczÍliú-
my tropienie w†Internecie morskich rozbÛj-
nikÛw. W†pewnym momencie coú zwrÛci³o
moj¹ uwagÍ: w†odpowiedzi na podanie kry-
terium ìpiratesî Alta Vista odnalaz³a has³o,
ktÛre zainteresowa³oby kaødego elektronika:
ìpirates radioî. Niewiele myúl¹c uda³em siÍ
na proponowan¹ przez wyszukiwarkÍ stronÍ:
http://fov1.fov.uni-mb.si/~ufopra374a/pirate
i.. nie poøa³owa³em tego!
Znalaz³em tam takøe na stronach, do ktÛ-

rych umieszczono na niej hiper³¹cze istn¹
kopalniÍ informacji o†ludziach zajmu-
j¹cych siÍ budow¹ i†eksploatacj¹ ama-
torskich nadajnikÛw radiowych. Nie
s¹ to jednak nadajniki krÛtkofalarskie,
ale radiostacje o†niejednokrotnie
znacznej mocy, pracuj¹ce na czÍstot-
liwoúciach zastrzeøonych dla stacji ko-
mercyjnych. Zetkn¹³em siÍ wiÍc
ze†ìzorganizowan¹ grup¹ przestÍp-
cz¹î, z†gangsterami eteru!
Czy wiÍc godzi siÍ uczciwemu cz³o-

wiekowi zajmowaÊ siÍ takimi sprawa-
mi i,†co gorsza, informowaÊ o†nich
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wa radiowego czy telewizyjnego, a†jedynie
poinformowaÊ Was o†pewnych faktach.
Po drugie, ciekawy schemat uk³adu elek-

tronicznego zawsze zas³uguje na nasz¹ uwagÍ,
niezaleønie jakiemu celowi wykonane wed³ug
niego urz¹dzenie ma s³uøyÊ.
Po trzecie, czy naprawdÍ tak ostro potÍpia-

my piratÛw radiowych? Dla osobnikÛw, ktÛrzy
zak³Ûcaj¹ pracÍ legalnych stacji radiowych nie
ma litoúci i†powinno siÍ ich karaÊ z†ca³¹ su-
rowoúci¹. Natomiast m³odzi ludzie, ktÛrzy nie-
kiedy wielkim nak³adem si³ i†úrodkÛw buduj¹
nadajnik radiowy, a†nastÍpnie wykorzystuj¹ go
do nadawania pomiÍdzy pasmami zajÍtymi
przez profesjonalne stacje nadawcze ciekawej
muzyki lub nie podlegaj¹cej jakiejkolwiek cen-
zurze informacji, moim zdaniem zas³uguj¹ na
odrobinÍ pob³aøania.
Tak to juø jest, øe niektÛre uczynki karane

przez prawo kaødego kraju nie napotykaj¹ na
licz¹ce siÍ potÍpienie ze strony opinii publicz-
nej: kto bowiem tak na serio chcia³by ukarania
przemytnikÛw (oczywiúcie, nie mam tu na myú-
li przemytu broni czy narkotykÛw)? Piractwo
radiowe nie jest zreszt¹ niczym nowym: takie
stacje by³y budowane i†eksploatowane od po-
cz¹tku wynalezienia ³¹cznoúci radiowej i†ob-
jÍcia szczegÛ³owymi przepisami sposobu ko-
rzystania z†niej. W†swoim czasie znaczny roz-
g³os zdoby³y pirackie stacje lokalizowane na
pok³adach statkÛw zakotwiczonych tuø poza ob-
szarem wÛd terytorialnych paÒstw, na ktÛrych
terytorium prowadzi³y emisjÍ. Stacje takie cie-
szy³y siÍ nieraz znacznie wiÍkszym powodze-
niem u s³uchaczy niø legalne rozg³oúnie, g³Ûw-
nie ze wzglÍdu na ciekawy repertuar muzycz-
ny, nadawany oczywiúcie takøe z†pirackich
kaset. Zlikwidowanie takich radiostacji zgod-
nie z†przepisami prawa by³o praktycznie nie-
moøliwe: nie moøna przecieø ukaraÊ kogoú,
kto pope³ni³ przestÍpstwo poza obszarem ju-
rysdykcji danego kraju.
Jeøeli juø mÛwimy o†nielegalnych stacjach

nadawczych, to warto wspomnieÊ o†szczegÛl-
nie chlubnej roli, jak¹ w†swoim czasie odegra-
³y takie miniaturowe rozg³oúnie radiowe. Mam
tu oczywiúcie na myúli konspiracyjne radiosta-
cje pracuj¹ce na terenie naszego kraju pod-
czas stanu wojennego i†mi³o mi pochwaliÊ
siÍ, øe takøe do³oøy³em do ich dzia³alnoúci
swoj¹ malutk¹ ìcegie³kÍî.
Wracajmy jednak do internetowych stron bu-

kanierÛw fal eteru. Co ciekawego tam znalaz-
³em? Przede wszystkim to, co nas elektronikÛw
najbardziej interesuje: schematy, ca³e mnÛst-
wo schematÛw nadajnikÛw radiowych, zasila-
czy, koderÛw stereo i†mikserÛw. Na pirackich

Rys. 1.
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stronach moøemy znaleüÊ opisy wszystkiego,
co jest potrzebne do rozpoczÍcia samodziel-
nej dzia³alnoúci radiowego pirata.
A†wiÍc przede wszystkim nadajniki. Mamy

do wyboru sporo schematÛw nadajnikÛw oraz
ìdopalaczyî do³¹czanych do nadajnikÛw ma-
³ej mocy lub bezpoúrednio do VCO. Nasz¹
prezentacjÍ rozpoczniemy w³aúnie od takiego
ìdopalaczaî zwiÍkszaj¹cego moc nadajnika
z†30 do 150W! Najpierw jednak musimy Wam
coú zakomunikowaÊ: schematy zamieszczone
w†tym artykule nie by³y dok³adnie analizo-
wane ani sprawdzane w†praktyce. Zamiesz-
czamy je ìtakie, jakie s¹î, wy³¹cznie jako
ciekawostkÍ techniczn¹ i†w†øadnym wypad-
ku nie namawiamy nikogo do ich praktycz-
nej, niezgodnej z†przepisami realizacji. Prze-
s t rzegamy takøe , øe za prowadzenie
ìpirackiejî dzia³alnoúci radionadawczej gro-
zi odpowiedzialnoúÊ s¹dowa, z†kar¹ pozba-
wienia wolnoúci do lat 2†w³¹cznie!
ZaczerpniÍty z†Internetu schemat boostera

150W znajduje siÍ na rys. 1. Uk³ad jest nie-
zwykle prosty i†zawiera jedynie jeden tranzys-
tor w. cz duøej mocy. Powinien dzia³aÊ, pod
warunkiem starannego wykonania i†popra-
wnego zaprojektowania po³¹czeÒ (w.cz!). Do
zestrojenia boostera potrzebna bÍdzie odpo-
wiednia aparatura pomiarowa i†spore umie-
jÍtnoúci w†zakresie budowy uk³adÛw w. cz.
Na rys. 2 pokazaliúmy schemat niezwykle

interesuj¹cego uk³adu, wyj¹tkowego wúrÛd ra-
diostacji pirackich. Jest to nadajnik pracuj¹cy
z†modulacj¹ AM, ze stabilizacj¹ czÍstotliwoú-

ci za pomoc¹ rezonatora kwarcowego. Nadaj-
nik przystosowany jest do pracy w†zakresie
od 530kHz do 1,7MHz, czyli w zakresie fal
úrednich. Najlepsze rezultaty uzyskuje siÍ,
zgodnie z†zapewnieniami autora, przy czÍs-
totliwoúci ok. 800kHz. Pe³na modulacja jest
osi¹gana przy amplitudzie sygna³y wejúciowe-
go ok. 2Vpp, co przy wspÛ³pracy z†typowymi
ürÛd³ami sygna³u m.cz wymaga stosowania
dodatkowego przedwzmacniacza. Czu³oúÊ we-
júcia moøemy zwiÍkszyÊ zastÍpuj¹c rezystor
w†emiterze tranzystora ürÛd³a pr¹dowego re-
zystorem o†wartoúci 22Ω zbocznikowanym
kondensatorem elektrolitycznym o†pojemnoú-
ci ok. 470µF. Jednak taki zabieg moøe po-
gorszyÊ nieco liniowoúÊ uk³adu.
Kolejnym uk³adem, ktÛry wzbudzi³ moje

zainteresowanie jest uk³ad nadajnika FM o†mo-
cy wyjúciowej ok. 4W, a†wiÍc jak na radio-
stacjÍ amatorsk¹ UKF doúÊ duøej. Ten wyj¹t-
kowo starannie zaprojektowany uk³ad moøe-
my obejrzeÊ na rys. 3. Jest to oczywiúcie tylko
stopieÒ wyjúciowy nadajnika, do ktÛrego na-
leøy do³¹czyÊ uk³ad VCO pracuj¹cy na czÍs-
totliwoúci 80..120MHz. Na schemacie autor
poda³ dane najwaøniejsze, przysparzaj¹ce naj-
wiÍcej k³opotÛw amatorom: liczbÍ zwojÛw
i†sposÛb nawiniÍcia wszystkich cewek! Takøe
w†tym uk³adzie powinno siÍ zwrÛciÊ uwagÍ
na w³aúciwe ch³odzenie tranzystora w†stopniu
wyjúciowym.
Na zakoÒczenie przegl¹du schematÛw na-

dajnikÛw popatrzmy na rys. 4. To, co przed-
stawia ten schemat trudno nawet nazwaÊ na-

Rys. 2.

Rys. 3.

dajnikiem radiowym. Jest to zabaweczka, naj-
prostszy nadajniczek, ktÛrego teø nie moøna
nazwaÊ pirackim. Jego moc nie przekracza
z†pewnoúci¹ dopuszczalnej mocy okreúlonej
przez nawet najbardziej rygorystyczne prze-
pisy! Niemniej zapewnia on zasiÍg ok. 40m,
generuj¹c przy tym wszystkie moøliwe har-
moniczne i†zak³Ûcaj¹c wszystko dooko³a. Na-
dajnik moøe byÊ kluczowany za pomoc¹ zmia-
ny poziomu logicznego na wejúciu 5†bramki
7413.
Na pirackiej stronie ìMighty Pirates Radioî,

a†takøe na innych stronach poúwiÍconych te-
mu tematowi, moøna znaleüÊ jeszcze wiele
ciekawych schematÛw i†opisÛw uk³adÛw elek-
tronicznych zwi¹zanych zarÛwno z†pirack¹
jak i†legaln¹ emisj¹ radiow¹. S¹ tam ciekawe
schematy koderÛw stereo, VCO do opisanych
wyøej nadajnikÛw i†wiele innego materia³u
wartego choÊby przejrzenia. Ciekawostk¹, nie-
stety czÍúciowo nieuøyteczn¹ w†naszych wa-
runkach, jest ìPirates Survival Guideî, czyli
zbiÛr porad u³atwiaj¹cych radiowemu pirato-
wi ìprzeøycieî wúrÛd tropi¹cych go amery-
kaÒskich odpowiednikÛw naszego PAR. War-
to zapoznaÊ siÍ z†opisami sposobÛw monto-
wania i†ukrywania anten nadawczych i†naj-
rozmaitszych trickÛw maj¹cych uchroniÊ pi-
rata przed interwencj¹ policji (w niektÛrych
stanach nawet FBI).
Jeøeli opisywane na ³amach Elektroniki

Praktycznej ciekawych stron internetowych
spotka siÍ z†uznaniem CzytelnikÛw, to bÍ-
dziemy j¹ kontynuowaÊ, powiadamiaj¹c Was
o†ciekawych linkach i†stronach, z†ktÛrych za-
wartoúci¹ powinniúcie siÍ zapoznaÊ.
Zbigniew Raabe, AVT

Prezentowane w†artykule pogl¹dy autora,
propaguj¹ce pob³aøliwoúÊ dla radiowych pira-
tÛw nie s¹ zgodne ze stanowiskiem redakcji
EP. Temat poruszamy ze wzglÍdu na jego
waøkoúÊ i†rosn¹c¹ popularnoúÊ nielegalnych,
lokalnych rozg³oúni radiowych.
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