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Od tego czasu up³ynÍ³o juø tro-
chÍ czasu, ale dotychczas nikt nie
rozwi¹za³ problemu inteligentnego
przestrojenia tunerÛw z†cyfrow¹ syn-
tez¹ czÍstotliwoúci. Popularne pry-
mitywne metody polegaj¹ce na w³¹-
czaniu w†tor odbiorczy konwerterÛw
czÍstotliwoúci wywo³ywa³y szereg
trudnoúci, w†tym m.in. koniecznoúÊ
dzielenia odbieranego pasma na
prze³¹czane podzakresy, a†takøe
b³Ídne wskazania czÍstotliwoúci na
wyúwietlaczach.

Napisa³em, øe ìnikt nie rozwi¹-
za³ problemu inteligentnego prze-
strojeniaî, ale od kilku tygodni nie
jest to prawd¹. Po raz kolejny war-
szawska firma MJM stanÍ³a na wy-
sokoúci zadania, proponuj¹c este-
tyczne i†doskona³e technicznie roz-
wi¹zanie, ktÛre zapewnia wysoki
komfort korzystania z†przestrojonych
tunerÛw i†nie pozbawia uøytkowni-
kÛw moøliwoúci korzystania z†pasm
AM, co - byÊ moøe - dla niektÛ-
rych posiadaczy przerobionych od-
biornikÛw bÍdzie waønym atutem.

Oddajemy wiÍc g³os specjalistom
z†firmy MJM, ktÛrzy pokaø¹ nam
jak przestroiÊ jedn¹ z†ìlegendî ryn-
ku - tuner ST500L. Do tego celu
niezbÍdne bÍd¹ produkowane przez
MJM modu³ syntezy TS10 i†progra-
mator TP42.

W†zamierzch³ych czasach

naszym rynkiem audio

niepodzielnie rz¹dzi³ Technics,

ktÛrego monopolistycznym

dostawc¹ by³ niezapomniany

Pewex. Wed³ug informacji

uzyskanych w†Panasonicu,

firmie ktÛrej jednym ze

znakÛw handlowych jest

w³aúnie Technics, do Polski

sprowadzono - tylko oficjaln¹

drog¹ - blisko 200000

tunerÛw ST500L, ST600L oraz

ST610L. By³y to tunery

specjalnie przystosowane do

pracy w†krajach ìwschoduî,

tzn. bez koniecznoúci

przestrajania dzia³a³y

w†starym

zakresie UKF.

Problem z†tymi tunerami

pojawi³ siÍ wraz

z†przystosowywaniem siÍ

naszej radiofonii do nowych

realiÛw, co wymusi³o zmianÍ

pasma nadawania na szersze

Jak to robi MJM
Polecana przez nas modernizacja

zapewnia poprawn¹ pracÍ odbiornika
na zakresie AM, kiedy to informa-
cja o†odbieranej czÍstotliwoúci jest
wyúwietlana na oryginalnym wy-
úwietlaczu tunera, oraz na ìnowymî
zakresie czÍstotliwoúci, kiedy to od-
bierana czÍstotliwoúÊ jest wyúwietla-
na (po wy³¹czeniu oryginalnego wy-
úwietlacza) na miniaturowym wy-
úwietlaczu syntezy.

Przestrojenie wymaga wykonania
nastÍpuj¹cych czynnoúci:
- przerÛbki panelu czo³owego (wsta-
wienie nowego wyúwiet lacza
i†montaø dodatkowych przyciskÛw
steruj¹cych syntez¹),

- wylutowania starej g³owicy UKF,
montaø syntezy i†programatora,

- zwiÍkszeniu wydajnoúci pr¹dowej
zasilacza wbudowanego w†tuner.
Zaczynamy wiÍc od...

...przerÛbki panelu czo³owego
Zaczynamy od obowi¹zkowego

od³¹czenia urz¹dzenia od sieci. Na-
stÍpnie rozkrÍcamy i†zdejmujemy
gÛrn¹ i†doln¹ czÍúÊ obudowy, oraz
panel frontowy, z†ktÛrego odkrÍcamy
p³ytkÍ sterowania. W†panelu fronto-
wym, po prawej stronie napisu
ST500L, pod wskaünikiem wystero-
wania wycinamy prostok¹tny otwÛr

Rys. 2.Rys. 1.

(fot. 1) na wyúwietlacz o†wymiarach
ok. 11x32mm.

Po³oøenie tego otworu, jak i†je-
go wymiary wynikaj¹ z†oøebrowania
widocznego od ty³u panelu. OtwÛr
musi byÊ wyciÍty starannie, gdyø
od tego zaleøy estetyka wykonania
ca³ej pracy. W†tak wyciÍty otwÛr
moøemy wkleiÊ (np. na klej ìPoxi-
polî) p³ytkÍ z†szarej pleksy ktÛra
poprawia estetykÍ oraz podwyøsza
kontrast wyúwietlacza. Wymiary
p³ytki naleøy dok³adnie dopasowaÊ
do wyciÍtego otworu.
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Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

NastÍpnie do p³ytki wyúwietlacza
TP42 lutujemy wst¹økÍ 2x6 przewo-
dÛw o†d³ugoúci ok. 8cm, po czym
przystawiamy j¹ od wewn¹trz do
uprzednio wklejonej pleksy i†przy-
klejamy jej boki do panelu fronto-
wego odbiornika (fot. 2).

Z†p³ytki sterowania wylutowujemy
mikrow³¹czniki ìdownî (S2), ìupî
(S3) i†îmemoryî(S4). W†ich miejsce
wlutowujemy po dwa mikrow³¹czniki
(o wymiarach 3,5 x†6†mm z†dwoma
wyprowadzeniami), tak aby jeden
z†nich pe³ni³ funkcjÍ dotychczasowe-
go, a†drugi po, odciÍciu od reszty
uk³adu odbiornika mÛg³ s³uøyÊ do
sterowania syntez¹ (fot. 3). Mikrowy-
³¹czniki te ³¹czymy odpowiednio ze
sob¹ i†z†programatorem TP40.

Pozostaje jeszcze jedna praca
mechaniczna do wykonania. Ponie-
waø teraz kaødy z†przyciskÛw ìupî,
ìdown i†ìmemoryî ma podwÛjn¹
funkcjÍ i†musi jednoczeúnie naciskaÊ
na dwa mikrowy³¹czniki, naleøy je
poszerzyÊ, przez doklejenie p³ytek
wykonanych wed³ug rys. 4. P³ytki
te moøna wykonaÊ z†dowolnego ma-
teria³u o†gruboúci ok. 1mm, np.
tekstolitu, laminatu, itp. Tak przy-
gotowan¹ p³ytkÍ sterowania (rys. 5)
przykrÍcamy do panelu frontowego.

Teraz przechodzimy do....

...wylutowania starej g³owicy
i†montaøu p³ytki syntezy

Z†p³yty g³Ûwnej wylutowujemy
star¹ g³owicÍ FM, a†rezystor R101
zastÍpujemy zwor¹. Now¹ g³owicÍ,
wraz z†p³ytk¹ syntezy, mocujemy na
metalowym chassis odbiornika
w†pobliøu gniazda antenowego, po-
dobnie p³ytkÍ programatora tak jak
pokazano na fot. 6. Ekran i†wejúcie
nowej g³owicy ³¹czymy odpowiednio
z†mas¹ i†pierwszym, licz¹c od stro-

ny gniazda antenowego odbiornika,
wyprowadzeniem g³owicy na p³ycie
g³Ûwnej. Do wyprowadzeÒ numer
4, 6†i†7†pod³¹czamy odpowied-
nio: masÍ, zasilanie p³ytki
syntezy oraz wyjúcie g³owicy
(ekran na masÍ). Programator ³¹-
czymy z†p³ytk¹ wyúwietlaczy lu-
tuj¹c uprzednio przygotowane
przewody (2x6).
Teraz zajmiemy siÍ...

...zwiÍkszeniem wydajnoúci
pr¹dowej zasilacza

Po wstawieniu syntezy oryginal-
ny zasilacz odbiornika pracuje na
skraju swojej wydajnoúci pr¹dowej.
Czasami powoduje to obniøenie na-
piÍÊ zasilaj¹cych i†nieprawid³ow¹
pracÍ odbiornika. Øeby wyelimino-
waÊ ten problem naleøy stabilizator
5V (U3) znajduj¹cy siÍ na p³ytce
syntezy zast¹piÊ przetwornic¹ napiÍ-
cia DC5 (oferowan¹ przez MJM).
Sugerujemy teø wymianÍ tranzysto-
ra Q†701 (2SC1384) na dowolny
tranzystor mocy NPN (np. BD137,
BD139), najlepiej z†niewielkim ra-
diatorem. Uøytkownicy tunerÛw ce-
ni¹cych sobie komfort ich obs³ugi
mog¹ pokusiÊ siÍ o...

...wygaszenie oryginalnego
wyúwietlacza w†czasie
odbioru FM...

co ma na celu zmniejszenie po-
boru pr¹du z†zasilacza, jak rÛwnieø
poprawia czytelnoúÊ obs³ugi, gdyø

jednoczesna praca obu wyúwietlaczy
powodowa³a by dezorientacjÍ.

W†celu wygaszenia oryginalnego
wyúwietlacza naleøy øarÛwkÍ pod-
úwietlaj¹c¹ go zasiliÊ przez dodat-
kowy przekaünik (o ma³ym poborze
pr¹du przez cewkÍ), sterowany na-
piÍciem zasilania g³owicy FM. DziÍ-
ki takiemu pod³¹czeniu, stary wy-
úwietlacz bÍdzie wskazywa³ odbie-
ran¹ czÍstotliwoúÊ tylko na zakre-
sach AM. Przekaünik przyklejamy
na úrodku p³yty g³Ûwnej, od strony
elementÛw.

Ostatni¹ czynnoúci¹ jest zapew-
nienie poprawnej...

...sygnalizacji stereo
na zakresie FM

Poniewaø sygnalizacja odbioru
stereo jest oryginalnie realizowana
na wyúwietlaczu LCD (a wyúwiet-
lacz jest on wygaszany), przez za-
stosowanie dodatkowej diody LED
moøemy sygnalizowaÊ odbiÛr stereo.
W†panelu frontowym, miÍdzy klawi-
szem sieciowym a†wyúwietlaczem
jest fabrycznie przewidziane miejsce
na dodatkow¹ diodÍ, Wystarczy

Rys. 3.
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w†tym miejscu wydrapaÊ przeúwit
w†zaczernieniu p³ytki pleksy i†syg-
nalizacja prawie gotowa. Brakuje
tylko po³¹czenia elektrycznego dio-
dy LED, ktÛre wykonujemy zgodnie
z†oznaczeniami na do³¹czonym sche-
macie odbiornika.

Uwagi na koniec
Instrukcja ta jest propozycj¹ fir-

my MJM na modernizacjÍ odbior-
nika ST500L. Oczywiúcie, przerÛb-
ka ta jest moøliwa w†niepe³nym
zakresie (np. bez wygaszania stare-
go wyúwietlacza), b¹dü wed³ug in-
nej niø nasza koncepcji (np. wy-
korzystania istniej¹cych klawiszy
do sterowania syntez¹, innego
miejsca wstawienia nowego wy-
úwietlacza, czy zachowania, b¹dü
nie, moøliwoúci odbioru AM).
AG

Artyku ³ powsta ³ w†oparc iu
o†doúwiadczenia zespo³u firmy MJM
(www.mjm.pl, tel. (0-22) 834-00-24)
na bazie materia³Ûw dostarczonych
przez t¹ firmÍ.

Podzespoły i części potrzebne do
wykonania modernizacji:
✦ Moduł syntezy TS10
✦ Programator TP42 (w skład którego

wchodzą: płytka wyświetlaczy TP42 oraz
płytka programatora TP40)

✦ Impulsowa przetwornica napięcia 12V/5V
np. DC5 produkcji “MJM”

✦ Przekaźnik miniaturowy 12V o małym
poborze prądu (maks. 12mA)

✦ Tranzystor BD137 (lub podobny)
z niewielkim radiatorem

✦ Mikrowyłączniki 6szt. (3,5x6mm)
✦ Dioda LED
✦ Rezystor 470Ω/0,25W
✦ Płytka szarej (lub czerwonej) pleksy

11x32mm o grubości 2mm
✦ 6−żyłowa wstążka przewodów

o długości ok. 20cm
✦ Przewód w ekranie np. WL50 ok. 25cm
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SzczegÛ³owe instrukcje montaøu
syntez produkowanych przez MJM
w†tunerach firmy Technics moøna
znaleüÊ na naszych stronach WWW,
w†dziale Download/Na øyczenie.


