M I N I P R O J E K T Y

Nie wymagający strojenia detektor FM
Opisany detektor
kwadraturowy
w¹skopasmowego
sygna³u FM 465kHz ma
dwie istotne zalety: jest
bardzo prosty i†nie
wymaga strojenia.
Rdzeniem uk³adu jest
dobrze znany uk³ad
scalony NE612,
podwÛjnie
zrÛwnowaøony mieszacz
z†oscylatorem
w†8-koÒcÛwkowej
obudowie DIL.

Sygna³ przed doprowadzeniem do wejúcia NE612 (schemat na rys. 1) jest buforowany przez T1. RÛwnoczeúnie
niewielka czÍúÊ sygna³u jest
kierowana do mieszacza przez
kondensator o†ma³ej pojemnoúci (C4). Uk³ad dzia³a w†ten
sposÛb, øe gdy czÍstotliwoúÊ
wejúciowa jest zgodna z†czÍstotliwoúci¹ rezonansow¹ rÛwnoleg³ego obwodu LC, sygna³
na wejúciu 7†jest przesuniÍty
o†90o w†stosunku do sygna³u
na wejúciu 2. K¹t fazowy przesuniÍcia wzrasta, gdy czÍstotliwoúÊ wejúciowa roúnie,
a†maleje, gdy czÍstotliwoúÊ ta
siÍ obniøa. Sygna³y z†wejúÊ
2†i†7†s¹ przez siebie mnoøone, wiÍc úredni poziom sygna³u wyjúciowego jest maksymalny, gdy sygna³y te s¹ w†fazie, a†zerowy, gdy ich fazy s¹
maga wiÍc strojenia, a†wp³yw
normalnych rozrzutÛw wartoúci indukcyjnoúci i†pojemnoúci obwodu rezonansowego jest niewielki. Poziom napiÍcia wyjúciowego w†zakresie pracy zmienia siÍ o oko³o
1V - czu³oúÊ detekcji wynosi
wiÍc oko³o 13mV/kHz. Odpowiada to potrzebom dla
najwÍøszych pasm FM
o†czÍstotliwoúci poúredniej
455kHz.
NapiÍcie zasilania mieúci
siÍ w†granicach od 4,5 do 8V.
PobÛr pr¹du wynosi oko³o
2,5mA. Montaø uk³adu na
przedstawionej na r y s .
2†p³ytce drukowanej nie powinien zaj¹Ê wiÍcej niø pÛ³
godziny.
G.Baars, EE

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 560kΩ
R3: 47Ω
Kondensatory
C1: 22nF
C2, C3, C5 =10nF
C4: 33pF
C6: 100pF
C7: 82nF
C8: 100nF
Półprzewodniki
T1: BC547
IC1: NE612AN
Różne
L1: 820µH

Rys. 1.

przeciwne. Jest to istota pracy
detektora. W†rezultacie sygna³
wejúciowy o†zmiennej czÍstotliwoúci generuje sygna³ wyjúciowy o†zmiennej amplitudzie. Zakres pracy detektora
jest odwrotnie proporcjonalny do dobroci Q†rÛwnoleg³ego obwodu rezonansowego.
Opisywany uk³ad dzia³a
najlepiej przy sygnale wejúciowym o†amplitudzie 0,5
do 2V pp. Jego charakterystyka
przejúciowa (przetwarzania)
jest liniowa w†bardzo szerokim przedziale czÍstotliwoúci
(420..500kHz). Uk³ad nie wy-
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Rys. 2.

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