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Odbiornik radiowy z uk³adem TDA7000 jest odbiornikiem monofonicznym 
umo¿liwiaj¹cym odbiór stacji nadaj¹cych w paœmie 88-110 MHz. Zastosowanie 
specjalizowanego uk³adu scalonego umo¿liwi³o zbudowanie odbiornika do zestrojenia 
którego nie s¹ potrzebne ¿adne przyrz¹dy pomiarowe. Strojenie odbiornika polega jedynie na 
ustawieniu czêstotliwoœci heterodyny. Uk³ad TDA7000 wyposa¿ony jest w obwody wyciszania 
szumów, system pêtli synchronizacji czêstotliwoœci FLL. Czêstotliwoœæ poœrednia odbiornika 
wynosi 70 kHz. Selektywnoœæ p.cz. zapewniaj¹ filtry aktywne. Rolê wzmacniacza m.cz. pe³ni 
uk³ad LM386.
Monta¿ odbiornika rozpoczynamy od wlutowania rezystorów i  kondensatorów. Nastêpnie 
montujemy elementy wy¿sze tj. kondensatory elektrolityczne, potencjometr wieloobrotowy, 
cewki. Pod uk³ad TDA7000 montujemy podstawkê. Wzmacniacz LM386 montujemy 
bezpoœrednio w p³ytkê drukowan¹. Podczas monta¿u elementów pó³przewodnikowych 
kierujemy siê nadrukiem na p³ytce i schematem ideowym.
Cewkê obwodu wejœciowego L2 najwygodniej nawin¹æ na wiertle o œrednicy 5 mm. Nale¿y 
nawin¹æ 5 zwojów drutu o gruboœci 0,7 mm.
Przewody do potencjometru si³y g³osu powinny byæ w miarê krótkie, aby unikn¹æ zak³óceñ.
Do zasilania odbiornika mo¿na u¿yæ baterii 9V.
Po zmontowaniu uk³adu i dok³adnym sprawdzeniu po³¹czeñ mo¿emy rozpocz¹æ 
uruchamianie odbiornika. Pod³¹czamy kilkadziesi¹t cm przewodu pe³ni¹cego rolê anteny. 
Za³¹czamy zasilanie W g³oœniku powinniœmy us³yszeæ charakterystyczny szum. Potencjometr 
wieloobrotowy ustawiamy w po³o¿eniu œrodkowym. Krêc¹c rdzeniem cewki L1 staramy siê 
odebraæ jak¹kolwiek stacjê radiow¹. Po jej odebraniu przestrajamy odbiornik potencjometrem 
P1, sprawdzaj¹c odbiór pozosta³ych dostêpnych stacji. Je¿eli stacje odbierane s¹ tylko przy 
koñcowym ustawieniu potencjometru P1 zmieniamy ustawienie rdzenia cewki L1. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e s³abe sygna³y bêd¹ redukowane przez uk³ad wyciszania szumów uk³adu 
TDA7000. W celu poprawy jakoœci odbioru mo¿na zastosowaæ wiêkszy g³oœnik o impedancji 8 
ohm.

US1.........................................TDA7000 C1............................47uF
US2.........................................78L05 C2,C6......................22nF
US3.........................................LM386 C3,C8,C16..............220pF

C4...........................10pFP1........pot. paskowy 100kW
C5,C14,C22,C25....100nFP2.........pot. z oœk¹ 10-22kW
C7...........................10nFD1................................................BB105G
C9,C11....................3,3nFR1................................................2,2kW
C10,C15..................330pFR2................................................10kW
C12..........................150pF

R3................................................22kW
C13,C19..................2,2nF

R4................................................1W C17..........................47pF
L1...............................cewka na karkasie C18..........................39pF
L2............................drut nawojowy (10cm) C20..........................220nF MKSE
G³oœnik C21..........................10uF/25V
Zacisk baterii 9V C23..........................220uF/16V
Podstawka ..........................DIL 18 C24..........................470uF/16V
P³ytka drukowana
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