
Odbiornik radiofoniczny AMATOR-STEREO

Odbiornik radlofoclczny ..Amator-Slcrco" produkcji ZR DtO- 
■ HA Jest ̂ przystosowany do odbioru sygnałów monofor.kz- . 
; nych • AM -.oraz monofonicznych I et er e ofonlczn y ch FM.

I; a  ulźedo .pd tw arzen la  negrso .z  płyt gramofonowych (]e- : 
..„dynie prry, ulyciu ' gramofonu 2 przetRÓrrdklom plezoolftk-.

Ir^canym: • oraz do nagrywania I  odtwarzania programów ra- 
. 'diowych mnn o f ort Iczn ych I -śtereofnnlcznyrh •* magnetofonu 
.ÓdbljrnCs Jest wyposażony w dwa 10-watowe zestawy g ło ś- ': 

'■ ,’jrjkówy tyso ‘/O la .o  jmpedancjl 8 O kaMy. wewrictrzna an- 
„<«*>« ferrytowa dla f«u' długich ł  średnich,' . automatyczna : 
: re?.Lacle erćstotUwo4<a u  zakresie UKF włączana oddzielnym ' 
.trzjjicfsldeoi.' równoważnik karjlóą- -śteruołouicziiińai, psofu- 

; ' metryczny' regulator •wzmocnienia., wskaźnik sygnału stereo- ■■ 
1;. fonicznego'’ (diodo świecąca]. gniazdo. słuchawkosa gniazdo' 1 
i  jartsny zewnętrznej AM .wraz z  uflemleólein.- gniazdo an- ; 
’ -^eny'zewnętrzne) jFM, gniazdo gramofonowe 1 cos guetołono- 
>fWf>_'ęnl6zda elcSniltdwe,'  regulator barwy dźwięku oddzli 
• ?dia tonów',niskich l  wysokich oraz wychyłowy weJtainSĆ 
/-.strótcida. \  • ■■ ' , r '. „ ..

: '  • * . ' ■  i f g :  - y ' V : '  X

Zakresy fal .' długie US-JIS kilz: źrednlź'8SS+1CÓ5 kHz; krót- 
' :.k:e ' i  3.95-9.171 MHz: krótkie II lt.7-f-JI.7S .MHz; UKF'

es.*+d3 MHt;
i  kHz-. FM. 10.7 MHz 

50 rnW I stosunku syg-

. z anteny zewa«trtnel . 
falo długie <  *00 pV .
fale średnie < ISO yV 
fale krótkie <  00 uV '
UKF .  <  10 yV

t  antealy ferrylowej
fale długie <  m  mT/m; fale Iredałe <  U  mWm

d!a toru AM' przy / ,  -j  ’ 1 MHz I ódstrojensu o 0 kHz >
[ > 3« dB • ' •:
i dla' t o n  FM'przy. / ,  -  W «H z’ł ódatrojer.lu o 300 kHz > :  

> u  dB V-

. Tłumienie sygnałów potr.cz “i

Tłumienie'sygnałów lustrzanych: - \ r f

'ia ie  dhupe ;>,«o,ą a . '.v .  /
. --'/ifale  frćdnłe & ) t( lu  - .•
iV.*Jtfą1e-JCTdtkie'> * dli: . -u . , -
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,'hfalwlelo2y użytkowy aytfuut wejściowy:*\

' ,:t» lorze AM >  30 mV. i  anteny zewnętrznej lub 100 mV 
'■ ’ . .z 'an tecy  ferrytowej;-w lorze ""FM ■> J00 ,raV '  :
• Poelom ograniczania w tonę  PM: < '» V v  
. Tłumienie modulacji amplitudy w torzr FM: > 14 OB 

'Skuteczność ARW; >  J5 dii przy <10118010 napięcia Wyjśdo-

, Współczynnik skuteczności ARCz:. > . 1.3 prry odatrolenlu o
o kHz

< wyjśdbwa: i  x . -  1X 8 Ił

Współczynnik zniekształceń harmonicznych odbiornika przy 
Priara w paśmie przenoszenia:

. w lorze AM przy m -  30*/» <  IWA : ^  • 
w lorze TU przy Af -  M kHz < 1I»A



Miedz? obwodem .wyjściowym tych tranzystorów ,a wejś
ciem następnego stopnia' wleczono układ regulatorów barwy 
dźwięku (basów 1 aopranów) oraz regulator wzmocnienia o 
psofometryoznej charakterystyce regulacji. Do układów tych 
zastosowano trzy podwójne potencjometry suwakowe: linio
we dla regulatorów barwy l wykładniczy z odczepem dla 
regulatora wzmocnienia, i

W przedwzmacnlaczu m.cz. pracuje układ acalony UL13Ż1N, 
na wyjściu którego, umieszczono równoważnik kanałów ft4„. 

. Symetrie wzmocnień obu kanałów przedwzmacnlacza. usta
wia ale rezystorem nastawnym R,„.

Jako końcówki mocy pracują dwa Identyczne układy scalone 
ULH05L, których wyjścia są obciążone zestawami glośnlko- 

^wym l. Do wyjścia wzmacniaczy mocy Jest przyłączone gniaz
do słuchawkowe (typu pM-590-1) umożliwiające włączenie 
słuchawek stereofonicznych (zaopatrzonych we .wtyk typu 
WM-S90-1). Słuchawki te można włączyć w sposób dający 
odbiór łącznie z zestawami głośnikowymi lub przez od
wrócenie wtyku ó -180°. wokół Jego osi — w sposób .dający 
odbiór wyłącznie na'słuchawki (zestawy głośnikowe zostają 
automatycznie odłączone).-.
Zasilacz, w  odbiorniku zastosowano dwuczęściowy, stablll- 

• zowany zasilacz sieciowy.' Pierwsza cześć o napląclu zasila

nia 24 v  dla wzmacniacza m.cz. zawiera 3 tranzystory: BC141 
— regulacyjny, BC211 — aterujący 1 2N30BS — szeregowy. Na- ..- 
plecie 24 V motna regulować w granicach 22+28 V przez 
zmianę dzielnika oporowego w bazie tranzystora T803 (rezy
stor nastawny R404). Jako element dający naplecie odniesie
nia ł,B V zastosowano śtabillstor (diodę Zenera) BŻP611CTVS, ’ 
włączony w obwód emitera tranzystora T603. . Ze wzglądu' 
na wrażliwość układów scalonych UL1405Ł na przeciążenie, 
spowodowane np. przypadkowym zwarciem gniazda głośni
kowego, naplecie zasilania Jest doprowadzane do wzmać-,/ - 
nlacza mocy poprzez bezpieczniki 400 mA, oddzielnie ..dla :- 
kanału lewego 1 prawego.
Druga' cześć zasilacza, -w  którym zastosowano szeregowy 
tranzystor BC2ii 1 atablllstor BZPS11C12, dostarczą stabilizo
wanego napięcia 11,3 V  do zasilania wszystkich stopni od
biornika poza wzmacniaczem m.cz. Przy wszelkich napra- '• 
wach odbiornika należy uważać, aby nie zewrzeć_przypad-. 
kawo emitera tranzystora TWł do masy (lub Jakiegokolwiek 
punktu ścieżki zasilania tt.8 V na płytce odbiornika), gdyż 
spowoduje to natychmiastowe uszkodzenie tego tranzystora. 
tv odbiornikach nowszej produkcji zastosowano szeregowy 
rezystor R(a> o oporze 10 O. który zabezpleoza tranzystor ■ 
przed tego rodzaju skutkami krótkotrwałych zwarć.



Elektroakustyczna charakterystyka przenoszenia:

(ale długie IU+3S50 Hz przy r.lcrównomlernoSc! li  dB 
(ale średnic 125+3350 Hz przy nlerównomlcrnoścl li  dli 
UłCF iźó+io 000 Hz przy nlerównomternośd 14 dB 

Pasmo przenoszenia wzmacniacza m.cz. (przy spadku o 3 
dB): BO-rlO000 Hz

Czułość (z wfrjścla Gramofonowego, przycisk „mono-stereo" 
w połołcnlu „stereo"): < 300 mV 

Tłumienie przesłuchu stereofonicznego przy /, -  6S MU z:

Zakres regulacji Barwy dźwięku przy /  •  III S t I u  kRz:

OPI* UKŁADU

Schemat Ideowy odbiornika przedstawiono pordtej.
Tor PM. sygnał PM wzmocniony we wzmacniaczu w.az. z 
tranzystorem TIO) dostaje etc do bazy mleszaeea, którego

funkcje spełnia tranzystor Tio?. no bory tego tranzystora 
doprowadza sic przez kondensator CJ|S sygnał heterodyny. z 
Obwodu emitera tranzystora T103. Dioda Diot stanowi ele
ment reaktancyjny układu ARCz. Sygnał pośr.ez. wydzielony 
w dwuobwodowym (litrze pasmowym L1Jr L^, dosuje sle 
do wejścia (końcówka 5) układu scalonego ULiziiN, w któ
rym mieści sle wzmacniacz poSr.cz. AM 1 FM. detektor I 
stabilizator napięcia zasilania. Wyjśele układu scalonego 
(końcówka KjJost obciążone monolitycznym (Utrem cera
micznym PCI o częstotliwości li.t MHz. Sygnał wyjściowy z 
filtru PCI po wzmocnieniu 1 ograniczeniu amplitudy (tran- 
aystor T30S) Jest klerowsny do detektora stosunkowego, z 
wyjścia lego detektora sygnał m.ez. lub zespolony sygnał 
stereofoniczny Jest doprowadzony do w-ejścla (koiłcówka 3) 
dekodera stereofonicznego. Jest nim układ szalony ULIMIN. 
który spełnia funkcje wzmacniacza ayfnalu złożonego, 
wzmacniacza rerorumaowego li  kHr, podwajacza częstotli
wości. dekodera 1 separatora kanałów oraz układu slcruja- 
cege lampką sygnalizacyjną. Sygnał wyjściowy z dekodara

(końcówka II I fź) po przejściu przez układy dcemfazy oraz 
filtrujące I tłumiące sygnał podnośnej. zostaje doprowadzo-

Sygnał do sterowania diodą pojemnościową w głowicy po
biera sic r. wyjścia detektora stosunkowego, skąd po od
filtrowaniu składowej zmienne) przez elementy Rm , cm  i 
C|jj poprzez rezystor separujący f(uł. dostaje alg do anody 
diody pojemnościowej D101. Katoda diody Jeat spolaryzowa
na napięciem t z  V lub uziemiona w zależności od jaj pa
rametrów wynikających z rozrzutów produkcyjnych.
Tor AM. Naplecie wejściowe wyhidukowane w antenie fer- . 
rytowej lub zewnętrznej, po przejściu przez obwody wejś
ciowe dostaje sle do mleszacza (tranzystor T302). Sygnały o 
częstotliwości pośredniej aą tłumione w eliminatorze pośr.ez. 
ł!m. cm. sygnał heterodyny pracującej z tranzystorem 
T801 Jest doprowadzony do emitera tranzystora mleszacza 
TZŚ3, którego kolektor Jest obciążony czteroobwudowym fil

trem hybrydowym FI i. z dwoma rezonatorami ceramiczny
mi stanowiącymi zasadniczy element selektywny w torze 
AM odbiornika. Z futru F/f sygnał pośr.ez. dosuje sle do 
wejścia układu scalonego ULliUN, gdzie zosuje wzmocnio
ny w stopniu aperlodycznym oraz w stopniu wzmacnucza 
rezonansowego z pojedynczym obwodem j. CJ4ł. Po 
wzmocnieniu sygnał ulega detekcji w wewnętrznym detek- 
totze układu UL13I1N 1 z końcówki 1 po odfiltrowaniu skła
dowej pośr.ez. przechodzi do wejścia wzmacniacza m.cz. 
Sygnał ARW pobiera ile z wyjścia detektora AM (koń
cówka 1 ULliUN), skąd po odfiltrowaniu składowej zmien
ne)' przez dzielnik n„t. R,„ usulający wstępny punkt pracy 
pierwszego wzmacniacza a periodycznego UL12UN. podaje sle 
do wejścia tegoż układu (końcówka 5). Na falach długich 1 
śicdnlch pętlą ARW objęty Jest także 1 mleszacz: na falarh 
krótkich mleszacz pracuje ze stałym napięciem Oazy.
Tor m.ez. Na wejściu toru m.cz. zastosowano dwa pojedyn
cze tranzystory: TIOl fknnM prawy) 1 TMl (kanał lewy) 
pracujące w układzie o zwląłcszonym oporze wejściowym.

Schemot ideowy odbiornika radiofonleinego AMAfOR-STEREO


