De kennismaking met de TDA7000 is een
groot deel van onze lezers goed bevallen,
blijkens de reakties. Er gaat ook een niet
geringe charme van uit, moeten we zeggen,:
een “gewoon” 18-pens IC dat zo goed als
een komplete ontvanger herbergt. Als het
er op aan komt, is er extern alleen maar
een oscillatorkring nodig en enkele luttele
C’tjes. Bij elkaar heeft men dan een schakeling ter grootte van een flinke postzegel,
waar aan de ingang meteen een antenne kan
worden aangesloten en de uitgang naar een
versterker(tje) kan worden geleid.
Figuur 1 geeft voor alle geinteresseerden nog
eens het blokschema van het IC, samen met
de voor de standaard-applikatie benodigde
externe komponenten~Een uitermate simpele aangelegenheid! We gaan op dit blokschema verder niet meer in, want dat is in
het aprilnummer al uitgebreid genoeg gebeurd. Zij die dit artikel toevallig gemist
hebben, raden we aan om dit verzuim alsnog
goed te maken.
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Mikro of mini?
De reakties op het artikel “1-chip FM-radio”
hadden door de bank genomen twee dingen
gemeen. In de eerste plaats was men enthousiast. In de tweede plaats was men teleurgesteld dat er géén Elektuurprint was.
Weliswaar hadden we voor de bouwers de
layout van het Phiips-printje in het artikel
afgedrukt, maar dat werd vrij algemeen als
een soort pleister op de wonde beschouwd.
Men verwachtte een “echt” Elektuurontwerp.
Nu treft het dat wij graag knutselen met
nieuwe IC’s. En speciaal met dit IC’tje hadden we eigenlijk weinig aansporing nodig,
want het is gewoon een leuk karwei om er
een ontvangertje mee te maken. Maar wat
voor ontvangertje moest het nu precies
worden? Een gewoon klein FM-radiootje?
Of een extreem klein dingetje soms? Of

FM loopradio 7000
moest het aksent niet zozeer op mini-afme-

-

miniatuur hifi
EM-ontvanger

In het aprilnummer hebben we kennis
gemaakt met de TDA7000 van Philips
een komplete 1-chip FM-ontvanger.
Uiteraard konden we het niet laten
om zelf ook eens wat te gaan
knutselen met dit bijzonder aardige
IC’tje. Het resultaat daarvan vindt
u in dit artikel en zal veel lezers
aanspreken: een echt kwaliteits
(hifi) FM-ontvangertje, dat uit een
9 V batterijtje kan worden gevoed
en dat, inklusief laagfrekwentversterker (!) op een aantrekkelijk
kompakt printje kan worden
ondergebracht.
—
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tingen liggen, maar op de kwaliteit...?
Alhoewel, het karakter van het IC nodigt uit
tot het maken van een mikro-ontwerp...
Moeilijk! Na alles eens op een rijtje te hebben gezet, waren we het er zo’n beetje over
eens.
Een echt mikro-ontwerp leek weinig zinvol:
kleiner als het oorspronkelijke Philips-ontwerp gaat eigenlijk niet, 6f je moet zonder
print gaan werken en dat was niet aan de
orde. Dus dan maar een iets “groter dan
mikro”-ontwerpje, gekombineerd met een
iets hogere kwaliteit om met vermijding van
de nadelen die nog aan het in april gepubliceerde experimenteer-opzetje kleefden. Een
geschikt laagfrekwent-versterkertje moest er
in ieder geval ook bij: We wilden het ontwerp per se zé opzetten dat we op één enkel
printje uit zouden komen, waarop alleen nog

\
FM-loopradio 7000
elektuur september 1983

1

Figuur 1. Blokschema van
de TDA7000, kompleet
met de voor een “supersimpele” ontvanger benodigde externe komponenten.
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maar een batterij, een hoofdtelefoon en
eventueel een antenne hoefden te worden
aangesloten.

Het schema
Laten we beginnen met te zeggen dat wât
voor ontvangerontwerp men ook rond de
TDA7000 opzet, het altijd voor een groot
deel op hetzelfde uit zal draaien. Praktisch
alles zit in het IC “ingebakken” en met de
externe komponenten valt weinig te rommelen. Een wijziging van het ontvanger-koncept

zit er dus niet in. De overeenkomsten tussen
het schema van figuur 2 en dat van het
aprilnummer zijn dan ook duidelijk. Verschillen zijn er echter ook genoeg. Die verschillen zitten met name in het ingangsdeel
en de osdilator. Verder is er ten opzichte
van het eerder gepubliceerde schema een
voedingsspannings-stabiisatie bijgekomen,
alsmede de eerder genoemde LF-versterker.
Hoewel er in principe ook een luidsprekertje
kan worden aangesloten, is de ontvanger in
eerste instantie bedoeld voor gebruik met
een kleine (“walkman-achtige”) koptele-

Figuur 2. Het schema van
onze loopradio. De varicapafstemming en de extra
H F-voorversterker verhogen het bedieningskomfort
en de prestaties aanzienlijk.
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Ook zonder spéciale miniatuurkbmponehten is hét
mogelijk om een kleine
ontvanger te maken waarvan de gevoeligheid en de
selektiviteit goed zijn.

9-56

foon. Een koptelefoon heeft bovendien
het voordeel dat het snoer ervan tegelijk als
antenne kan fungeren. Om de ontvanger niet
gekompliceerder en groter te maken dan
strikt nodig, hebben we wat betreft de koptelefoon-versterker gekozen voor de eenvoudigste oplossing en een gangbear versterker-IC toegepast (1C2 = LM386). Dit
IC biedt een prima audio-kwaliteit en een
voor een koptelefoon of klein luidsprekertje
daverend vermogen van da. 0,5 watt. Bovendien heeft het IC slechts welgeteld drie
externe komponenten nodig (R4, C18, C23).
Goed, dat was dus de LF-versterker. Het
oorspronkelijke ontwerp had voorts een paar
eigenschappen waar we niet zô gelukkig mee
waren. In de eerste plaats vonden we de
gevoeligheid van rond 7 ~uVaan de lage kant
voor waikman-achtige toepassingen; wanneer
je met zo’n ontvanger rondwandelt en de
antenne zich dus niet steeds in de meest
ideale positie bevindt, dan kan wat extra

gevoeligheid geen kwaad, als je tenminste
niet wilt dat de afgestemde zender om de
haverklap onder de squelch-drempel verdwijnt.
Daarom hebben we een HF-voorversterker
(T1) toegevoegd. Die versterkertrap is heel
simpel van opzet, absoluut niet kritisch en
maakt dat de gevoeligheid in ieder geval onder de 1 jiV komt te liggen. De ingang ervan
is, zoals te zien, verbonden met één kant van
de koptelefoon, zodat het snoer daarvan als
antenne dienst kan doen. Het netwerk L4/
C20 heeft een dubbele funktie: behalve dat
het het uitgangssignaal van IC2 ontdoet van
ongewenste komponenten, zorgt het daarnaast voor de benodigde ontkoppeling
tussen HF-ingang en LF-uitgang.
Dan komen we bij de oscillator. Ook daar
waren een paar details voor verandering vatbaar. Allereerst de spoel. Om de bekende
wikkelperikelen te voorkomen, hebben we
daarvoor een standaard-spoeltje (Toko) toe-
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gepast dat kant-en-klaar verkrijgbaar is. Dan
de afstemming. Toepassing van een afstemkondensator geeft twee problemen: De verkrijgbaarheid ligt nogal eens moeilijk en men
moet een of andere mechanische vertraging
gaan gebruiken om er nog enigszins komfortabel mee af te kunnen stemmen. Beide problemen zijn in één klap opgelost, als een
varicapdiode (Dl) wordt toegepast in kombinatie met een 10-slagen potmeter voor de
afstemspanning (Pl).
Omdat die afstemspanning mooi stabiel
hoort te zijn, moest er nu wel een spanningsstabiisator worden toegevoegd. Aangezien
we de (kleine) batterij zoveel mogelijk wilden ontzien en derhalve de spanningsval
éver en het stroomverbruik vân die stabiisator zo laag mogelijk wilden houden,
hebben we hiervoor géén IC genomen, maar
een diskrete schakeling opgebouwd (T2, T3,
T4)~Zelfs als de batterijspanning tot 5,5 V
daalt, levert deze stabiisator nog altijd een
stabiele 4,5 V. De kapaciteit van de batterij
wordt zo dus optimaal benut.
Daarmee hebben we het hele schema gehad.
Rest nog te vermelden dat pen 3 van de
TDA7000 onaangesloten is gebleven, aangezien we het opvullen van de squelchonderbrekingen met kunstmatige ruis een
beetje al te ver vonden gaan. Zij die wèl
gebruik willen maken van de ingebouwde
ruisgenerator kunnen dat doen door een
C’tje van 22n tussen pen 3 en de “plus” op
te nemen.

De print
Figuur 3 toont hoe het (dubbelzijdige) printje er uit is gaan zien. Hoewel het geen mikro-ontwerp betreft, is het met afmetingen
van ongeveer 5 bij 5 cm toch beslist klein te
noemen voor een komplete FM-ontvanger.
Samen met een 9 V-batterijtje moet het ook
voor minder handige knutselaars tot een heel
kleine “walkman” samen te bouwen zijn.
Voor een HF-ontwerp is de bouw opvallend
probleemloos. Het lastigste is eigenlijk nog
het onthouden van het typenummer van het
oscillatorspoeltje L3: dat betreft het type
E 526HNA-1001 14 van Toko inderdaad
een hele mondvol. L4 heeft daarentegen
weer niemand kopzorgen te baren, want die
is al in geëtste vorm op de print aanwezig.
Ingangs- en oscilatordeel moeten elkaar
liefst niet “zien”. Daarom dient met behulp
van blikken schotjes (koper is ook goed) het
—

gedeelte rond Tl te worden afgeschermd. Op
de print is daar ruimte voor gereserveerd en
is ook aangegeven waar de schotjes moeten
komen. Met behulp van de soldeerbout worden de vier stukjes blik netjes tot een doosje
“samengebakken” en op de bovenkant van
de print vastgesoldeerd. Die bovenkant (ofwel komponentenkant) is overigens voorzien
van een kopervlak dat als massa fungeert. Alle punten die aan massa liggen worden dus
aan de bovenkant van de print gesoldeerd en
de rest gewoon aan de onderkant. Voor
laatstgenoemde (niet-massa) punten zijn in
het koper isolatie-eilandjes uitgespaard.
Als de print geheel is opgebouwd, hoeven alleen nog maar de afstem- en volumepotmeters (resp. Pl en P2) te worden aangesloten, alsmede de batterij en de koptelefoon. De aansluitingen daarvoor zijn op de
print duidelijk gemerkt en vergissingen zijn
uitgesloten.

Tenslotte
Normaal gesproken hoort bij een ontvanger
nog een heel verhaal over de afregeling, maar
dat is bij de TDA7000 niet nodig. Er valt
gewoon niks af te regelen. De zaak moet na
inschakelen meteen funktioneren prettiger
kan het eigenlijk niet! Het enige dat u nog
wel moet doen is de kern van L3 verdraaien
tot het ontvangstbereik klopt (87,5..
104 MHz). Dat kan natuurlijk met een
frekwentieteller gebeuren, maar het gaat
even goed door het bereik te vergelijken met
dat van een andere ontvanger.
We hebben heel wat uurtjes naar onze ioopradio zitten luisteren en het moet gezegd dat
dit mini-dingetje heel leuke prestaties levert.
De gevoeligheid is ruim voldoende en de geluidskwaliteit is werkelijk zeer goed. Het
enige “maar” is dat het luistergenot bij de
TDA7000 tot mono beperkt is. Maar ja, je
kunt niet alles hebben en wie weet, komt er
straks nog eens een pin-kompatibele versie
die voor stereo geschikt is.
Nog een laatste opmerking: Hoewel het
verschrikkelijk handig is om het koptelefoonsnoer als antenne te gebruiken, voldoet een sprietje van 60 cm (of zelfs van
30 cm!) beter. Dat geldt niet alleen voor
deze ontvanger, maar ook voor de kommerciële versies. De sprietantenne wordt dan
aan de antenne-aansluiting (knooppunt L 1/
Cl) gelegd en de koptelefoon wordt tussen
de LF-uitgang en massa aangesloten.
14
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Figuur 3. De print is dubbelzijdig uitgevoerd, met
dien verstande dat zich aan
de bovenkant één groot
kopervlak bevindt dat als
massa fungeert.

Onderdelenhijst
Weerstanden (1/8W):
R1, R8 = 18k
R2= 1k8
R3 = 2k2
R4 = 47 k
R5 = 68 k
R6, R9= lOk
R7= 100k
RiO = 10 S2
Pl = 10 k tienslagen potmeter (of “gewone” Lin-)
P2 = 22 k log. potmeter
Kondensatoren:
C1,C2=68p ker.
C3 =4n7 ker.
C4, C5, C20 = 10 n ker.
C6 = 1 ~i/6 V
C7, Cl 9 = 47 n ker.
C8 = 2n2
C9, C12= 3n3
ClO, C13 = 180 p ker.
C11,C15=330p ker.
C14 = 100
C16=220p ker.
C17 = 150
C18 = 220n
C21 = 10 14/6 V
C22=33... 100~/10V
tantaal
C23= 100~t/6V
Haifgeleiders:
Dl = BB 1058
02 =AA 119
T1 = BF 494
T2 = BC 640
T3, T4 = BC 549C
Id = TDA 7000
1C2 = LM 386
Diversen:
L1, L2 = 0,22 /1H (spoeltje
met kern — Toko)
L3 = E 526 HNA 100114
(Toko)
L4: zie print
koptelefoontje “Walkmantype”, impedantie minstens 8 t~
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