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MIKROFON BEZPRZEWODOWY
o zwiêkszonym zasiêgu UKF
Urz¹dzenie to jest miniaturowym
nadajnikiem z modulacj¹ czêstotliwoœci.
Du¿a czu³oœæ oraz zasiêg wynosz¹cy
ok.200 metrów (na otwartej przestrzeni),
pozwalaj¹ na zastosowanie nadajnika do
nadzoru bawi¹cych siê dzieci, strze¿enia
obiektów np. gara¿u itp. Odbiór
nadawanych sygna³ów odbywa siê na
dowolnym odbiorniku z zakresem fal UKF
88-108 MHz.

Sygna³ z mikrofonu elektretowego wzmacniany jest przez wzmacniacz z tranzystorem T1.
Wzmocniony sygna³ moduluje czêstotliwoœæ generatora w.cz . Generator w.cz (uk³ad Colpitsa)
wykonany jest na tranzystorze T2. Obwód rezonansowy L1, C6, C5 decyduje o czêstotliwoœci
pracy nadajnika, która powinna zawieraæ siê w zakresie 88...108 MHz. Wytworzona fala noœna
wzmacniana jest w uk³adzie z tranzystorem T3. Sprzê¿enie pomiêdzy stopniami zapewnia
cewka L2. Obwód rezonansowy L3, C11, C12 dostrojony jest do czêstotliwoœci wyjœciowej
nadajnika.
Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y dopasowaæ p³ytkê do obudowy, obcinaj¹c dwa jej
naro¿niki. W nastêpnej kolejnoœci montujemy elementy najni¿sze (rezystory). Kondensatory
elektrolityczne nale¿y zamontowaæ w pozycji poziomej. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
monta¿ elementów pó³przewodnikowych, oraz mikrofonu elektretowego. Jedna z jego
koñcówek po³¹czona jest z obudow¹. Koñcówkê tê ³¹czymy z mas¹ uk³adu.
W ostatniej kolejnoœci nawijamy cewki. Czynnoœæ tê nale¿y wykonaæ szczególnie starannie,
poniewa¿ od tego zale¿y g³ównie poprawna praca ca³ego nadajnika.
Najlepszym wzornikiem do nawiniêcia cewek bêdzie wiert³o o œrednicy 4,5 mm. Cewka L1- 4
zwoje, cewka L2 2 zwoje, cewka L3 6 zwojów. Po nawiniêciu ka¿dej z cewek nale¿y ich
koñcówki oczyœciæ z emalii, pocynowaæ i dopiero wtedy zsun¹æ cewkê z wiert³a.
Po sprawdzeniu poprawnoœci monta¿u mo¿emy przyst¹piæ do zestrojenia nadajnika. W
miejsce oznaczone na p³ytce jako „ANT” wlutowujemy odcinek przewodu ok. 30-40 cm. Bêdzie
on anten¹ naszego nadajnika. Potencjometr monta¿owy P1 ustawiamy w pozycji œrodkowej.
Pod³¹czamy bateriê 9V. Pobór pr¹du nie powinien przekraczaæ 20 mA. W odbiorniku radiowym
znajdujemy miejsce na skali, gdzie nie nadaje ¿adna lokalna rozg³oœnia. Reguluj¹c trymerem
C6 staramy siê uzyskaæ sygna³ w odbiorniku radiowym. Objawi siê to silnym sprzê¿eniem
(gwizdem) w odbiorniku. Nale¿y wówczas zwiêkszyæ odleg³oœæ pomiêdzy nadajnikiem a
odbiornikiem. W przypadku braku sygna³u nale¿y delikatnie rozsun¹æ zwoje cewki L1 i
ponownie próbowaæ dostroiæ nadajnik trymerem C6. Po uzyskaniu odbioru ustawiamy
potencjometr P1 w takiej pozycji, aby sygna³ z mikrofonu nie by³ przesterowany. Ostatni¹
czynnoœci¹, któr¹ nale¿y wykonaæ, jest takie zestrojenie obwodu L3, C11, C12 (przez
œciskanie lub rozci¹ganie cewki L3) aby uzyskaæ jak najsilniejszy sygna³ wyjœciowy.
Najwygodniej jest to zrobiæ wykorzystuj¹c odbiornik radiowy wyposa¿ony we wskaŸnik
poziomu sygna³u.
UWAGA: Stosowanie mikrofonu do nielegalnego pods³uchu jest zabronione i œcigane
przez prawo. Podstawowe wymogi kultury nakazuj¹ tak¿e niezak³ócanie odbioru
radiowego i telewizyjnego.

Wykaz elementów zestawu:
T1....................................
T2, T3..............................
US1..................................
C1, C19............................
C2,C20.............................
C3....................................
C4,C9..............................
C5....................................
C6....................................
C7....................................
C8....................................
C11,C12...........................
C18..................................
C21..................................

BC547
BF240,241,199
78L05
10f
100nF
1F
1nF
10pF
TRYMER 10-40pF
4,7pF
8,2pF
27pF
22nF
47uF

Schemat ideowy

Rysunek p³ytki

R1....................................
8,2k
R2....................................
2,2k
R3....................................
100k
R4,R6..............................
47k
R5...................................
470
M1...................................
mikrofon elektretowy
WY£¥CZNIK...................
PS5
P1........................MONTA¯OWY 10k
ZACISK BATERII 9V
OBUDOWA KM22
DRUT NAWOJOWY
PLYTKA DRUKOWANA

