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Nadajnik, ktÛry opisujÍ
w artykule, powsta³ po
niecodziennej wizycie, jak¹
z³oøy³em piratom! Niestety,
nie by³ to Henry Morgan ze
swoj¹ zbÛjeck¹ kompani¹, ale
w†gruncie rzeczy spokojni
i†sympatyczni ludzie, ktÛrzy
zajmuj¹ siÍ niecodziennym
hobby: budowaniem
i†eksploatacj¹ pirackich stacji
radiowych.

Poniewaø nie mog³em z³oøyÊ
wizyty w†ich domach, odwiedzi³em jedynie ich internetowe witryny, co zaowocowa³o zebraniem
pokaünej kolekcji schematÛw nadajnikÛw radiowych i†innych
urz¹dzeÒ s³uø¹cych pirackiej dzia³alnoúci na falach eteru.
Schematy, jak to schematy:
niektÛre by³y skomplikowane, inne zaskakiwa³y prostot¹ i†nowatorstwem rozwi¹zaÒ, nie skrÍpowanych koniecznoúci¹ przestrzegania surowych norm technicznych warunkuj¹cych dopuszczenie legalnego nadajnika radiowego do eksploatacji. Z†ich wielkiej
kolekcji wybra³em jeden, moim
zdaniem bardzo interesuj¹cy
i†prosty uk³ad. Zanim jednak
przejdziemy do jego opisu, chcia³bym przekazaÊ Wam pewn¹ przestrogÍ: uk³ad pirackiego nadajnika jest urz¹dzeniem, ktÛrym zajmujemy siÍ jedynie ze wzglÍdÛw
poznawczych. Taki uk³ad moøemy wykonaÊ, ale jego uøywanie
jest surowo zabronione przez
obowi¹zuj¹ce na terenie RP prawo.
Proponowane urz¹dzenie jest
niezwykle proste w†budowie, a†do
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jego wykonania nie bÍd¹ potrzebne jakiekolwiek kosztowne podzespo³y. Nie bÍd¹ teø konieczne
drogie przyrz¹dy pomiarowe:
w†zupe³noúci wystarcz¹ nam te,
ktÛre znajduj¹ siÍ w†kaødym warsztacie nawet pocz¹tkuj¹cego elektronika.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny nadajnika
radiowego pokazano na rys. 1.
Jest on wzorowany na schemacie
zamieszczonym na jednej ze stron
internetowych radiowych piratÛw
i†zosta³ nieco przeze mnie zmodyfikowany, dostosowany do naszych realiÛw zaopatrzenia w†potrzebne do jego budowy podzespo³y, a†takøe rozbudowany
o†przedwzmacniacz m.cz. Ponadto
zaprojektowa³em do niego p³ytkÍ
obwodu drukowanego, co upowaønia mnie chyba do podpisania
tego projektu swoim nazwiskiem,
bez obawy o†pos¹dzenie mnie
o†piractwo!
Schemat nadajnika moøemy
podzieliÊ na dwa bloki funkcjonalne: uk³ad generatora w.cz. wytwarzaj¹cego falÍ noún¹ o†czÍstotliwoúci 80..108MHz i†blok
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Rys. 1. Schemat elektryczny nadajnika.

wzmacniacza ma³ej czÍstotliwoúci, ktÛrego zadaniem jest wzmocnienie sygna³u pobieranego z†mikrofonu do poziomu niezbÍdnego
do poprawnego zmodulowania
sygna³u w.cz. Generator w.cz.
zosta³ zbudowany w†doúÊ rzadko
stosowanym w†tego typu konstrukcjach uk³adzie przeciwsobnym. CzÍstotliwoúÊ pracy generatora okreúlona jest indukcyjnoúci¹ cewki L2 i†pojemnoúci¹ kondensatora C5 oraz diod pojemnoúciowych D1 i†D2. ModulacjÍ
czÍstotliwoúci uzyskujemy za po-

moc¹ zmiany napiÍcia przy³oøonego do po³¹czonych ze sob¹
katodami diod D1 i†D2.
Nadajnik wyposaøony zosta³
w†prosty uk³ad przedwzmacniacza mikrofonowego, ktÛry moøe
pos³uøyÊ do pierwszych prÛb
i†doúwiadczeÒ. Przedwzmacniacz
zbudowany zosta³ z†wykorzystaniem popularnego uk³adu typu
UL1321, ktÛrego parametry s¹ aø
nadto wystarczaj¹ce do naszego,
nosz¹cego charakter wy³¹cznie
eksperymentalny, uk³adu. W†nadajnikach eksploatowanych przez
nielegalne rozg³oúnie radiowe stosowane s¹ przedwzmacniacze
znacznie wyøszej klasy oraz rozbudowane uk³ady s³uø¹ce miksowaniu düwiÍku pochodz¹cego
z†rÛønych (w tym z†odtwarzaczy
CD) ürÛde³.

Moc tracona w tranzystorach
T1 i†T2 jest na tyle duøa, øe
okaza³o siÍ konieczne wyposaøenie ich w†odpowiedni radiator.
Jego wymiary nie musz¹ byÊ zbyt
duøe: radiator widoczny na fotografii by³ stanowczo za wielki
i†zosta³ zastosowany tylko dlatego, øe akurat by³ ìpod rÍk¹î.
W†wykonaniu ìuøytkowymî uk³adu moøemy zastosowaÊ radiator
o†dwu- lub trzykrotnie mniejszych rozmiarach. Jednak niezaleønie jaki radiator wykorzystamy, napotkamy na pewien problem zwi¹zany z†przekrÍceniem do
niego tranzystorÛw. Zastosowane
w†uk³adzie tranzystory posiadaj¹
obudowÍ doúÊ rzadko spotykanego typu: zbliøon¹ wymiarami do
obudowy TO126, ale pozbawion¹

Montaø i†uruchomienie

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej.
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Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na p³ytce obwodu drukowanego. Montaø uk³adu
wykonujemy typowo, rozpoczynaj¹c od wlutowania w†p³ytkÍ rezystorÛw i†innych elementÛw o†ma³ych gabarytach, a†koÒcz¹c na kondensatorach elektrolitycznych, tranzystorach mocy i†cewkach L1 i†L2.
Jedynie montaø tranzystorÛw i†cewek bÍdzie wymaga³ nieco szerszego komentarza.

Rys. 3. Sposób przymocowania
tranzystorów do radiatora.

Rys. 4. Sposób nawinięcia cewki.
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Rys. 5. Budowa przykładowej
anteny nadawczej.

otworu, ktÛry pozwoli³by na przekrÍcenie ich do radiatora! Dlatego
teø, aby dobrze docisn¹Ê tranzystory do radiatora, naleøy wykonaÊ krÛtki, maj¹cy 3..4cm d³ugoúci metalowy p³askownik, ktÛry
przykrÍcony dwoma úrubami do
radiatora zapewni pewne zamocowanie mechaniczne tranzystorÛw, a†po zastosowaniu pasty
silikonowej ma³¹ rezystancjÍ termiczn¹. SposÛb zamocowania
tranzystorÛw do radiatora zosta³
pokazany na rys. 3.
Kolejn¹, nieco bardziej skomplikowan¹ czynnoúci¹, ktÛr¹ bÍdziemy musieli teraz wykonaÊ
bÍdzie nawiniÍcie cewek L1
i†L2. Do ich wykonania uøyjemy
srebrzanki lub drutu izolowanego emali¹ o†úrednicy ok. 1mm.
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Cewki nawiniemy na wspÛlnym
rdzeniu ferrytowym o†úrednicy
ok. 6mm. Cewka L1 powinna
mieÊ 8†zwojÛw, a†cewka L2 dwa
razy po 2 zwoje. SposÛb wykonania cewek najlepiej ilustruje
rys. 4.
Prototyp opisywanego uk³adu
dzia³a³ od razu doskonale i†mam
nadziejÍ, øe wykonane przez Was
uk³ady odziedzicz¹ tÍ mi³¹ cechÍ
po swoim ìprzodkuî. Uk³ad wymaga jedynie dostrojenia do wybranej czÍstotliwoúci za pomoc¹
kondensatora strojeniowego C5.
W†czasie prÛb nadajnik powinien
byÊ dostrojony do czÍstotliwoúci
leø¹cej pomiÍdzy dwoma dowolnymi czÍstotliwoúciami stacji komercyjnych.
Na tym powinniúmy zakoÒczyÊ prace zwi¹zane z†budow¹
pirackiego nadajnika radiowego
i†spokojnie od³oøyÊ go na pÛ³kÍ.
Naleøy s¹dziÊ, øe piraci radiowi
pos³uguj¹cy siÍ tym urz¹dzeniem
wykorzystuj¹ kondensator zmienny C8 do dostrojenia nadajnika
do stosowanej anteny, i†øe w†tej
czynnoúci pomaga im w³¹czenie
szeregowo z†anten¹ øarÛwki 6V
o†ma³ej mocy. Przypuszczam, øe
przy optymalnym zestrojeniu nadajnika z†anten¹, øarÛwka powinna úwieciÊ z†maksymaln¹
jasnoúci¹.
Przez ca³y czas mÛwiliúmy
o†budowanym urz¹dzeniu jako
o†nadajniku radiowym. Nie jest to
úcis³e, poniewaø moim zdaniem
nadajnikiem radiowym, w†ca³ym
tego s³owa znaczeniu, moøna nazwaÊ jedynie zespÛ³ dwÛch urz¹-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1Ω/5W
R2..R5: 5,6kΩ
R6: 100kΩ
R7: 560Ω
R8: 10kΩ
R9: 3,3kΩ
Kondensatory
C1..C4, C9, C11: 100nF
C13: 1000µF/25V
C5: kondensator strojeniowy 30pF
C6, C7: 1nF
C8: kondensator strojeniowy 60pF
C10: 1000µF/10V
Półprzewodniki
D1, D2: dioda pojemnościowa
BB204 lub odpowiednik
IC1: UL1321
IC2: 7809
T1, T2: 2SC2078 lub ścisły
odpowiednik
Różne
CON1: ARK2
M1: mikrofon elektretowy

dzeÒ: odpowiedniej mocy generatora modulowanej fali noúnej i†dopasowanej do niego anteny. Mam
nadziejÍ, øe nikomu z†Was nie
przyjdzie nawet do g³owy do³¹czanie do zbudowanego nadajnika
anteny i†eksploatowanie go z†pe³n¹ moc¹. Dlatego teø opis anteny
na rys. 5†ma charakter wy³¹cznie
poznawczy i†nie moøe s³uøyÊ jako
pomoc w†budowie zakazanego prawem urz¹dzenia.
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