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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 100kΩ
Kondensatory
C1: 470nF/63V
C2: 1000nF/63V
C3: 33µF/16V
Półprzewodniki
U1: TBA120U (lub
odpowiedniki A223D, UL1244)

Kompletny uk³ad i p³ytki druko-
wane s¹ dostÍpne w†AVT pod
oznaczeniem AVT-1201.

Rys. 1.

Rys. 2.

Miniaturowy generator szumu
Prezentowany

w†artykule generator
szumu jest interesuj¹cy

ze wzglÍdu na
nietypow¹ konstrukcjÍ

i†zastosowanie
zapomnianego juø
uk³adu scalonego.

DziÍki temu wykonanie
generatora jest proste

i†bardzo tanie.

èrÛd³em szumu jest kaø-
da rezystancja i†kaøde z³¹-
cze pÛ³przewodnikowe.
W†codziennej praktyce spo-
tykamy siÍ nieustannie
z†szumem, i†zwykle nie sta-
nowi to powodu do radoúci.
Ale s¹ i†tacy, ktÛrym tego
ma³o i†sami konstruuj¹ w³as-
ne ürÛd³a szumu wszelakie-
go rodzaju. ìSzumofileî
dziel¹ siÍ z†grubsza na bia-
³ych, rÛøowych i†ca³¹ resztÍ.
Dla szumu bia³ego widmowa

gÍstoúÊ mocy jest niezaleøna
od czÍstotliwoúci. Szum bia-
³y jest efektem cieplnego,
chaotycznego ruchu elektro-
nÛw, a†rÛøowy powstaje
z†poddania bia³ego wyrafi-
nowanej filtracji. Jest wyko-
rzystywany w technice au-
dio. Po takim zabiegu amp-
lituda napiÍcia szumu
w†kaødej nastÍpnej oktawie
wynosi 70% (czyli minus
3dB) poprzedniej. Oktawa to
przedzia³ czÍstotliwoúci,
w†ktÛrym stosunek czÍstotli-
woúci koÒcowej do pocz¹t-

kowej wynosi 2.
Prezentowany ge-

nerator jest tak ma-
³y, øe nie potrzebu-
je obudowy, ponie-
waø mieúci siÍ w†pu-
de³ku po zapa³kach.
Uk³ad TBA120U
by³ kiedyú stoso-
wany w†torze fo-
nicznym odbiorni-
kÛw TV. Kostka ta
zawiera wielostop-
niowy wzmacniacz -
ogranicznik poúred-
niej czÍstotl iwoúci
(p.cz.) 5,5MHz z†we-
júciem rÛønicowym (pin
2†i†14) i†detektor koincy-
dencyjny FM z†zewnÍtr-
znym obwodem rezonan-
sowym (pin 7 i†9). Zna-
laz³o siÍ jeszcze miejsce
na wzmacniacz ma³ej
czÍstotl iwoúci (m.cz. )
z†napiÍciow¹ regulacj¹
wzmocnienia (pin 4†i†5).
Wyjúcie m.cz. o†regulowa-
nym poziomie jest do-
stÍpne na pinie 8, nato-
miast wyjúcie nieregulo-
wane na pinie 12. Pasmo
przenoszenia toru fonii
wynosi 10MHz.

Schemat urz¹dzenia
przedstawiono na rys. 1.
Nie wykorzystywane wy-
prowadzenia naleøy pozo-
stawiÊ nie pod³¹czone.
Pomys³ przekszta³cenia
demodulatora FM w†gene-
rator szumu polega³ na
po³¹czeniu poprzez kon-
densator C1 wejúÊ rÛøni-

cowych wzmacniacza p.cz.
Do wypadkowego szumu ca-
³ego toru o†wzmocnieniu aø
68dB dodaje siÍ szum we-
wnÍtrznej rezystancji 50kΩ,
dostÍpnej na wyprowadzeniu
13. Rezystancja ta pracuje
takøe w†obwodzie stabilizu-
j¹cym sta³opr¹dowy punkt
pracy. NapiÍcie szumu
o†amplitudzie 150mV odk³a-
da siÍ na rezystorze R1. Kon-
densator C2 separuje sk³ado-
w¹ sta³¹ z†wyprowadzenia
12.

Wy³¹cznik s³uøy do od-
³¹czania zasilania, gdy ko-
rzystamy z†baterii 9V. Kon-
densator C3 jest niezbÍdny
do odsprzÍøenia zasilania
(pin 11 - plus zasilania, pin
1†- masa). PobÛr pr¹du dla
napiÍÊ 6..12V wynosi 12mA.
Minimalne, katalogowe
Uzas=10V moøna w†praktyce
obniøyÊ nawet do 5,6V, lecz
5V to juø za ma³o.

Urz¹dzenie moøna zmon-
towaÊ na miniaturowej p³yt-
ce drukowanej, ktÛrej widok
przedstawiono na wk³adce
wewn¹trz numeru, a†roz-
mieszczenie elementÛw na
rys. 2. Wykonywanie obwo-
du drukowanego nie zawsze
jest uzasadnione, przede
wszystkim ze wzglÍdu na
ogromn¹ prostotÍ urz¹dze-
nia. Kawa³ek p³ytki uniwer-
salnej w†zupe³noúci wystar-
czy - zw³aszcza, gdy bÍdzie
nawiercona.

Uruchomienie sprowadza
siÍ do zmierzenia sk³adowej
sta³ej na pin 12. W†zaleønoú-
ci od napiÍcia zasilania, po-
prawna wartoúÊ bÍdzie siÍ
mieúci³a w†przedziale
3,5..6V. Od wartoúci pojem-
noúci kondensatora C1 zale-
øy amplituda i†widmo szu-
mu. Powyøej 100nF uzysku-
je siÍ juø pracÍ z†maksymal-
nym pasmem (wykraczaj¹-
cym poza zakres akustycz-
ny). Na wyprowadzeniu
4†jest dostÍpne napiÍcie pre-
cyzyjnego ürÛd³a odniesienia
4,8V, ktÛre moøna wykorzys-
taÊ w†dowolny sposÛb.
Andrzej Kowalczyk, AVT


