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Призначення методичного посібника 

 
Цей методичний посібник дає рекомендації по курсовому 

проектуванню з предмету «Радіоприймальні пристрої», який вивчається на 
третьому курсі. 

Методичний посібник призначений для студентів, які займаються 
курсовим проектуванням радіомовних приймачів з амплітудною або частотною 
модуляцією. 

Головна мета посібника – забезпечити  самостійну роботу студентів 
над курсовим проектом. В посібнику зібрано і систематизовано матеріали, 
необхідні для самостійної роботи над розділами, що розробляється в курсовому 
проекті. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
1.3 Вихідні дані до проектування 

Проектування приймача здійснюють за технічними умовами, в яких 
указуються основні показники радіоприймача. Технічні умови у вигляді 
конкретних цифрових величин задані  за варіантами до курсового 
проектування. 

   
Технічні умови на проектування: 

- Діапазон робочих частот fmin , fmax , кГц, МГц; 
- Чутливість Е, мА/В або Еа , мкВ; 
- Вибірність за сусіднім каналом, Sр.с.к. , дБ; 
- Вибірність за дзеркальним каталогом , S р д з.к., дБ; 
- Діапазон звукових частот FH , FB , Гц; 
- Коефіцієнт гармонік, Кг , %;  
- Допустимий рівень частотних спотворень, М, дБ; 
- Вихідна потужність, Рвих. , Вт. 

Курсовий проект складається з графічної частини та пояснювальної записки. 
 Графічна частина включає два листи: 
- Схема електрична принципова 
- Схема електрична структурна 
 
1.2 Особливості пояснювальної записки 
 
Пояснювальна записка має такі розділи: 
Вступ 
1 Загальний розділ 
1.1Технічні умови на проектування 
1.2 Попередній розрахунок приймача 
2 Схемотехнічний розділ 
2.1 Розробка схеми електричної структурної 
2.2 Розробка схеми електричної принципової 
3Розрахунковий розділ 
3.1 Електричний розрахунок каскаду приймача 
4Конструктивний розділ  
4.1 Особливості конструкції приймача 
Висновки 
Література 
Додатки: 
 1 Перелік елементів 
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1.3 Рекомендації по роботі над кожним пунктом 
 

Вступ. Об’єм 1,5-4 листи. Форма вільна. Дайте тут короткі відомості з 
історії розвитку радіоприймальної техніки, особливості радіомовних 
приймачів, особливості побудови структурних схем приймачів взагалі і вашої 
структурної схеми зокрема, переваги сучасної елементної бази, особливості 
елементної бази Вашого приймача та ін. 
1 Загальний розділ. Об’єм 8-15 листів. 

1.1Технічні умови на проектування. Об’єм 1-2 листи.  
Тут вміщуєте вихідні дані Вашого варіанту та короткі пояснення до 

кожного пункту (Робочий діапазон це…Чутливість це …, і т. д.) 
1.2 Попередній розрахунок приймача. Об’єм 7-11 листів. Це розрахунок, 

метою якого є визначення кількості каскадів та кількості вузлів, що 
забезпечують вибірні властивості.  

2 Схемотехнічний розділ.  Об’єм 3-5 листи. 
2.1 Розробка схеми електричної структурної. Об’єм 1-2 листи.  
Структурна схема повинна відповідати попередньому розрахунку. В 

поясненні до структурної схеми необхідно вказати призначення каскадів, які 
сигнали надходять з одного каскаду на інший, вказати частоти сигналів. 

2.2 Розробка схеми електричної принципової. Об’єм 1-4 листи. 
Принципова схема складається у відповідності до структурної. В тексті 

необхідно описати принцип дії кожного каскаду, особливості схемного 
рішення, призначення елементів. 

3Розрахунковий розділ  
3.1 Електричний розрахунок каскаду приймача. Об’єм 3-5 листів. 
В цьому пункті для одного з каскадів виконується електричний 

розрахунок, метою якого є визначення режиму активного елемента та 
номінальні значення та типи елементів схеми. 

4 Конструктивний розділ. Об’єм 1-3 листи. 
4.1Особливості конструкції приймача. Об’єм 1-3 листи. 

Спочатку у вільній формі описуєте можливі варіанти конструктивного 
рішення (за будь-яким підручником з конструювання), а потім один з 
варіантів обираєте для даного приймача, врахувавши, що приймач 
радіомовний і використовується в побутових умовах.  

5 Висновки. Об’єм 1-2 листи. 
В короткій оглядовій формі вказуєте які результати Ви одержали по 

кожному розділу. 
6 Література. Об’єм 1-2 листи. Перелічуєте в алфавітному порядку всі 

книги, що Ви використовували при роботі над проектом. 
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2 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК РАДІОМОВНОГО ПРИЙМАЧА 

 
 Перед тим, як визначити параметри окремих каскадів і величини (номінали) 
деталей радіоприймального пристрою, слід виконати попередні розрахунки і 
провести вибір: 

- Типу підсилювальних елементів; 
- Числа піддіапазонів і їх меж; 
- Типу і числа вибірних контурів, фільтрів; 
- Числа підсилювальних каскадів; 

2.1. Вибір проміжної частоти. 
Проміжна частота (fпр) не провина знаходитися в діапазоні частот приймача 
чи близько від меж цього діапазону; 
Проміжна частота не провина збігатися з частотою якого небудь потужного 
передавача; 
Для отримання хорошої фільтрації на виході детектора повинна бути 
виконана умова 

Fпр> 10Fв          (2.1) 
Частоти, рекомендовані в якості проміжної, приведені в таблиці 2.1. 
Таблиця 2.1- Частоти, рекомендовані як проміжна частота (ПЧ) 
 
   Типи приймальних пристроїв 
 

         Типові проміжні частоти 
Радіомовний АМ 
 Радіомовний АМ, ЧМ  
Професійні вузькополосні  
Професійні широкополосні 

465±2 кГц 
465±2 кГц, 10,7±0,1МГц                                                                                            

115,215,915,1200,1600,1900,2200,450кГц   
10,15,30,60,70,100 МГц 

 
2.2 Визначення ширини полоси пропускання високочастотного тракту 
приймача. 
Ширина полоси пропускання ВЧ тракту супергетеродинного приймача 
визначається необхідною шириною полоси частот випромінювання 
передавача, а також неточністю спряження настроек контурів і 
нестабільністю частоти гетеродина. 

1) Необхідна ширина полоси частот випромінювання передавача 
визначається 

                   2∆𝑓п = 2𝐹в                   (2.2) 
2) Полоса пропускання високочастотного тракта приймача 

визначається 
         2∆𝐹трч = 2∆𝑓п + 2∆𝑓спр + 2∆𝑓г        (2.3) 
де       2∆𝑓спр-допустима неточність спряження настройок контурів; 
2∆𝑓г- можливе відхилення частоти гетеродина. 
Допустима неточність спряження настроєк контурів допускається 
- Для діапазону коротких хвиль - 10...20кГц; 
- Для діапазонів довгих та середніх хвиль -1...5кГц. 
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Можливе відхилення частоти гетеродина можна визначити за 
формулою 

∆𝑓г = (0,5 … 1)103𝑓мін           (2.4) 
Де 𝑓мін - мінімальна частота робочого діапазону в МГц 
2.3 Вибір транзистора високочастотної частини приймача 
Основним критерієм, за яким робиться орієнтовний вибір типу 

транзисторів, являється перевищення допустимої частоти підсилення (або 
генерації, якщо вибирається транзистор для гетеродина) в декілька разів (як 
правило 5…10) в порівняні з максимальною робочою частотою каскаду. 

Для високочастотного тракту приймача, тобто каскадів ПРЧ, ППЧ і 
перетворювача частоти, найбільш часто використовують високочастотні 
транзистори типів: ГТ108, ГТ109, ГТ308, ГТ309, ГТЗ10,ГТЗ13, ГТ322, 
ГТЗЗО, ГТЗ15…. Значення граничної частоти підсилення і рекомендований 
режим роботи транзисторів берете з довідників з напівпровідникових 
пристроїв. Для деяких типів транзисторів параметри приведені в додатку 1. 

2.3.1 Попередньо вибираємо тип транзистора, використовуючи дані 
транзистора за довідником, виходячи із умови, щоб гранична частота 
підсилення за струмом перевищувала в 5... 10 разів максимальну частоту 
діапазону 

Fт≥ R(5…10)fmax                      (2.5) 
2.3.2 Для вибору типу транзистора і визначення необхідних для 

розрахунку Y параметрів виписати з довідника значення наступних 
параметрів транзистора 

h21 - коефіцієнт передачі струму в схемі з СЕ; 
Ск- ємність колекторного переходу; 
Тк - постійна часу кола зворотнього зв’язку на високій частоті (ТК = СК 

х rб’ - опір кола бази); 
h11б вхідний опір в режимі малого сигналу ( в схемі з СБ); 
h22б — вихідна повна провідність в режимі малого сигналу ( в схемі з 

СБ); 
Ік, Uк - режим транзистора за постійним струмом. 
Якщо h11б в довіднику не задано, то його визначають за формулами 
                           h11б = rє + rб / h21є                  (2.6) 
                          rє = 25,6 h21є / (1+h21є )* І/ Ік  [мА]                   (2.7) 
Режим за постійним струмом як правило береться таким, який 

приведено в довіднику, тоді І/ Ік  = 1. 
2.3.3 Визначаємо граничну частоту підсилення в схемі із спільним 
емітером 
fy21e = fт × (h11б / rб’)               (2.8) 
де fт - гранична частота. 
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Якщо для вибраного типу транзистора в довіднику не приводиться 
частота fт, то граничну частоту визначити за формулою 

Fy21e = fвим * h11б / rб’                        (2.9) 
де- h21 - коефіцієнт передачі струму на частоті fвим 
          fвим - частота вимірювання. 
2.3.4 Перевіряємо правильність вибору транзистора 
  Fc мax ≤ 0,3 fy21е                                                                        (2.10) 
 
Якщо умова 2.10 виконується - тип транзистора вибрано правильно, 

його можна використовувати в ВЧ частині приймача. 
Якщо умова 2.10 не виконується - тип транзистора вибрано не вірно, 

потрібно вибрати інший і повторити розрахунки по п.1.3.2 ...1.3.4. 
 
2.3.5* Визначаємо Y- параметри транзистора на максимальній частоті 

діапазону. 
1) Визначаємо коефіцієнти 
                       a = fmax /fy21e                                           (2.11) 
 
                 в = fmax  / fT = fmax  / fвим І h21е І                                       (2.12) 
 
2) Визначаємо активну складову вхідної повної провідності Y11e 
       g11e = (1 + h21є × а×в) / h21є × h11б × R (1+а2)         (2.13) 
 
3) Визначаємо активну складову вихідної повної провідності У22е 
 
g22e = h22б (1+rб’ / h11б) + ω × 𝑡𝑘 × 𝑎 / h11б× R (1+а2)                      (2.14) 
де – ω = 2п fmax 
4) Визначаємо повну провідність прямої передачі 
 
Y21e = h21e / (1+h21e)× h11б ≈ R 1/h11б                (2.1 5) 
5) Визначаємо модуль повної провідності прямої передачі 
 
      ІY21еl = Y21е/ (1+а2)                              (2.16) 
6) Визначаємо вхідну ємність              ℎ21𝑒

(1+ℎ21𝑒)×ℎ11б
 

С11е = h21є (в-а) / ω × h21є × h11б         (2.17) 
7) Визначаємо вихідну ємність 
 
С22е = Ск+tк/ h11б (1+а2)       (2.18) 
 
8) Визначаємо прохідну ємність 
С12е = СК/ 1+а2      (2.19) 
 
9) Визначаємо повну провідність зворотньої передачі 
У12e = w Ск       (2.20) 
 
2.3.6 *Визначаємо У- параметри транзистора на проміжній частоті. 



9 
 

1) Визначаємо коефіцієнти а і в за формулами 2.11 і 2.12, але 
підставляємо замість частоти fмах частоту fпр. 

2) Визначаємо Y параметри за формулами 2.13...2.20, але 
підставляємо значення а і в , розраховані в п. 1 і ω = 2п fпр. 

2.3.7 *Розраховуємо еквівалентні параметри транзистора в режимі 
перетворення. 

1) Визначаємо модуль провідності прямої передачі 
                          IY21прI = (0,3…0,7) IY21eI       (2.21) 
2) Визначаємо вхідні параметри на максимальній частоті 
g11пр  = (0,5...0,8) g11e; C11пр = С22е         (2.22) 
 
3) Визначаємо вихідні параметри на проміжній частоті 
g22пр  = (0,5...0,8) g22e; C22пр = С22е         (2.23) 
 

*Примітка: дії 2.3.5 – 2.3.7 виконуються при необхідності повного 
розрахунку ПРЧ, ППЧ, перетворювача, гетеродина і в попередньому 
розрахунку не обов’язкові. 

2.4 Визначення вибірних систем високочастотної частини приймача. 
2.4.1Визначаємо коефіцієнт перекриття діапазону 
 
Kд = fмax / fмiн             (2.24) 
 
Якщо в діапазоні коротких хвиль коефіцієнт перекриття перевищує 

1,5...2,0, а в діапазонах довгих і середніх хвиль 2,5...3,0, необхідно зробити 
розбивку заданого діапазону на піддіапазони. 

2.4.2Визначення числа вибірних систем виконується окремо для трактів 
проміжної і радіочастоти. 

При проектуванні транзисторних приймачів необхідно враховувати, що 
еквівалентна добротність контурів погіршується за рахунок шунтування 
вхідним і вихідними опорами транзистора. В цих випадках простіше 
отримати широку полосу, чим вузьку. Щоб забезпечити вузьку полосу і 
високу вибірність, необхідно ослабити вплив транзистора на коливальний 
контур, що приводить до зниження підсилення. 

В транзисторних приймачах за рахунок сильного шунтування контурів 
відносно малими вхідними і вихідними опорами транзистора раціонально 
вибірні властивості приймача на проміжній частоті ( за сусіднім каналом) 
зосередити в одному багатоконтурному фільтрі зосередженої селекції( ФЗС ), 
необхідне ж підсилення отримати в аперіодичних каскадах чи каскадах з 
одиночними контурами. Але в тракті проміжної частоти можуть 
використовуватися і системи з контурами чи полосовими фільтрами в 
кожному каскаді. Вибір типу ППЧ визначається призначенням 
радіоприймального пристрою та технічними вимогами, які до нього 
пред’являються, тобто, ширини полоси пропускання, вибірності і вимог до 
стабільності форми резонансної кривої. 

2.4.3 Розподілення величини заданої вибірності. 
В супергетеродинних приймачах розподілення по трактах приймача 

заданих величин вибірності виконується 
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Вибірність за дзеркальним каналом і проміжній частоті забезпечує 
тракт радіочастоти; 

Вибірність за сусіднім каналом забезпечує тракт проміжної частоти. 
2.4.4 Розподілення частотних спотворень. 
Задана величина частотних спотворень розподіляється по відповідних 

трактах приймача. 
М = Мтрч + Мтпч + Мнч         (2.25) 
 
де М - коефіцієнт частотних спотворень всього приймача; 
Мтрч - коефіцієнт частотних спотворень тракту радіочастоти; 
Мтпч - коефіцієнт частотних спотворень тракту проміжної частоти; 
Мнч - коефіцієнт частотних спотворень УЗЧ. 
Практикою встановлено, що найбільш раціональним являється 

розподілення частотних спотворень по трактах, що приведено в таблиці 2.3. 
Таблиця 2.2 - Розподілення частотних спотворень по трактах приймача 
 

   Діапазон хвиль    Мтрч, дБ      Мтпч, дБ         Мнч, дБ       М, дБ 
                ДХ         2...4        3...5           1...2         6...11 
                СХ         1...2        3...5           1...2         5...9 
                КХ         0...1        3...5           1...2         4...8 

 
2.4.5 Визначення еквівалентної добротності і числа контурів тракту 

радіочастоти. 
Визначення еквівалентної добротності і числа контурів тракту 

радіочастоти виконується за заданою вибірністю за дзеркальним каналом на 
максимальній частоті діапазону і по ослабленнях на краях полоси 
пропускання приймача на мінімальній частоті діапазону. 

1) Задаємося орієнтовним числом одиночних контурів вхідного кола 
і каскадів ПРЧ, які настроєні на частоту вхідного сигналу і забезпечують 
вибірність за дзеркальним каналом. 

Починаємо розрахунок з числа одиночних контурів п =1 (тільки вхідне 
коло), але п не повинно перевищувати 3. 

2) Визначаємо максимально допустиму добротність контуру із 
умови допустимих частотних спотворень 

                Qп = 𝑓мін

2∆𝑓трч
× ��Мтрч2 − 1

п
        (2.26) 

де fмін - мінімальна частота діапазону;  
     2∆ fтрч — ширина полоси пропускання;  
     n - число одиночних контурів; 
     Мтрч  - коефіцієнт частотних спотворень тракту радіочастоти. 
3) Визначаємо необхідну добротність контурів, яка забезпечує 

необхідну вибірність за дзеркальним каналом. 

Qи = 
�𝑆𝑒з.к 𝑓макс

𝑓макс+2𝑓пр
п

𝑓макс+2𝑓пр
𝑓макс  − 𝑓макс

𝑓макс+2𝑓пр

                                                                    (2.27) 

Де fмакс - максимальна частота діапазону;  
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fпр - проміжна частота;  
п - число одиночних контурів; 
Sв з.к  - задана вибірність за дзеркальним каналом. 
4) Визначаємо можливу еквівалентну і конструктивну добротність 

контурів з урахуванням шунтуючії дії вхідного ( чи вихідного опору 
приймального пристрою. 

Qек = 𝜑 Qк                                   (2.28) 
 
де 𝜑 - коефіцієнт шунтування контуру транзистором, вибирається в 

межах 0,5...0,8. 
       Qк  - конструктивна добротність контуру. 
Орієнтовні значення приведені в таблиці 2.3 
 
Таблиця 2.3- Орієнтовні значення конструктивної добротності 
 

Діапазон ДХ CX KX УКХ 
Добротність 10…50 40…100 60…150 100...200 

 
5) Вибираємо необхідну добротність контуру. 
В процесі проектування можуть бути отримані різні варіанти 

розрахунків 
Qи ≤ Qп ≤ Qек, при цьому еквівалентну добротність приймають 

рівною, чи трохи більшою Qи , але не більше Qп (Qн ≤ Qек ≤ Qп ) ; 
Qи ≤ Qек ≤ Qп , при цьому еквівалентну добротність приймають 

рівною ЧИ трохи більшою Qи, але не більшою Qeк (Qн ≤ Qe ≤ Qек); 
Qек < Qи ≤ Qек , при цьому необхідно використати контури з більш 

високою конструктивною добротністю Qк чи задатись більшою величиною 𝜑 
, щоб забезпечити Qек ≥ Qи . 

Якщо умову виконати не удається, необхідно задатися більшою 
кількістю одиночних контурів ( п = 2 або 3 ), щоб зменшити QИ; 

Qп < Qи ≤ Qек ,при цьому необхідно задатися більшою кількістю 
одиночних контурів п і повторити розрахунок. Якщо при п = 3 умова Qи < 
Qек не виконується, збільшуємо в 2...5 разів проміжну частоту і повторимо п. 
3,4,5. 

Прирівнюємо це значення добротності на максимальній частоті 
 
Qe = Qе мах. 
 
6) Визначаємо добротність контурів на мінімальній частоті із умови 

забезпечення ослаблення сигналу не більше заданого. 
Спочатку визначаємо еквівалентне затухання на мінімальній частоті 
de мін = dk + (de макс – dk ) Rвих макс × fмін / Rвх. мін × R fмакс        

(2.29) 
 
де dк - конструктивне затухання контуру 
                         dk = I / Qk             (2.30) 
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         de макс  - конструктивне затухання контуру на максимальній частоті 
                        de макс = І / Qe мах.                                                     (2.31) 
 
Rвх макс , Rвх мін  - вхідний опір транзистора на максимальній і 

мінімальній частотах діапазону Rвх =I / Q11 ; 
Визначаємо еквівалентну добротність на мінімальній частоті 
                          Qe мін = 1 / de мін          (2.32) 
 
Якщо Qе мін ≤ Qп , то розрахунок виконано правильно. 
Якщо Qе мін > Qп ,то необхідно : вибрати транзистор з меншим 

відношенням Rвх макс / Rвх. мін чи вибрати меншу еквівалентну добротність QЄ 

макс , чи конструктивну Qк. Повторити розрахунки. 
7) Визначаємо вибірність за сусіднім каналом для крайніх точок 

діапазону 

                       𝑆𝑒𝑐к = (�1 + (𝑄𝑜
2∆𝑓𝑐
𝑓𝑜

)2)𝑛              (2.33) 

 
де Q0 - еквівалентна добротність контуру на частоті fo ; 
        fo - частота, на якій визначається вибірність, кГц; 
        ∆fc - розстройка, при якій визначається вибірність за сусіднім 

каналом , кГц. Приймаємо ∆fc = 10кГц. 
         п - кількість контурів з частотою радіосигналу. 
8) Визначаємо частотні спотворення тракту радіочастоти 
 

                           M1
трч = (�1 + �𝑄𝑜

2∆𝑓
𝑓𝑜
�
2

)𝑛                                        (2.34) 
де Qo - еквівалентна добротність контуру на частоті Qo ; 
fo - частота, на якій визначається ослабленість; 
2∆f - ширина полоси пропускання; п - число одиночних контурів з 

частотою радіосигналу. 
9) Визначаємо вибірність за дзеркальним каналом для крайніх точок 

діапазону 
            S1

езк = ( Qo  [
𝑓𝑜+2𝑓пр

𝑓𝑜
−  𝑓𝑜

𝑓𝑜+2𝑓пр
] ) 𝑓𝑜+2𝑓пр

𝑓𝑜
    (2.35) 

 
де Q0 - еквівалентна добротність контура на відповідній частоті; 
       fo- частота, на якій визначається вибірність; 
       fпр- проміжна частота; 
       П - число одиночних коливань контурів. 
Після цього необхідно порівняти розрахункові значення з заданими. 
При цьому повина виконуватися умова 
       М1

трч ≤ Мтрч                       S1
езк ≥ Sезк     (2.36) 

 
10) Визначаємо вибірність по проміжній частоті для точки діапазону 

з частотою найбільш близькою до проміжної 
 
                   S1

епр = (Qo [𝑓пр
𝑓𝑜
−  𝑓𝑜

𝑓пр
])n 𝑓пр

𝑓𝑜
         (2.37) 
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де 𝑄0 - еквівалентна добротність на частоті найбільш близька до 

проміжної; 
𝑓0-  частота, на якій визначається вибірність ; 
𝑓пр  - проміжна частота; 
п - число одиночних контурів з частотою радіосигналу. 
Після цього необхідно порівняти розрахункові значення з заданими. 
При цьому повинна виконуватися умова 
                                     𝑆епт

1 ≥ 𝑆епт                                            (2.38) 
 
Якщо умова 2.38 не виконується, у вхідному колі необхідно 

передбачити спеціальні фільтри по проміжній частоті. 
Якщо в початкових даних на курсове проектування не задано значення 

𝑆епт   , то даний параметр визначається для довідок. 
2.4.6. Визначення еквівалентної добротності контурів тракту проміжної 

частоти. 
Визначення еквівалентної добротності виконується за заданою 

вибірністю за сусіднім каналом і допустимим рівнім частотних спотворень. 
Якщо до вибірності за сусіднім каналом не пред’являються високі 

вимоги і ширина полоси пропускання тракту проміжної частоти вузька, в 
якості вибірних систем можна використовувати одиночні коливальні 
контури. 

1)Визначення еквівалентної добротності при використані одиночних 
вибірних контурів. 

Задаються орієнтовним числом одиночних контурів, частіше двома  
 ппр = 2, враховуючи і контур в перетворювачі частоти), але не більше 

чотирьох , тому що важко забезпечити достатню стійкість підсилення. 
Визначаємо необхідну добротність контурів, яка забезпечує необхідне 

ослаблення на краях полоси пропускання 

                                            𝑄п = 𝑓пр

2∆𝐹
× ��𝑀тпч

2  − 1                       (2.38) 
 
де fпр - проміжна частота; 
2∆𝐹  - ширина полоси пропускання; 
Мтпч - коефіцієнт частотних спотворень тракту проміжної частоти, раз; 
п- число одиночних вибірних контурів. 
Визначаємо добротність контурів із умови забезпечення заданої 

вибірності за сусіднім каналом 

                            𝑄и = 𝑓пр

2∆𝑓𝑐
 × ��𝑆𝑒 𝑐.к.

2   -1                                           (2.39) 
 
де  ∆𝑓𝑐  - розстройка, що відповідає сусідньому каналу;  
S еск- вибірність по сусідніму каналу , раз. 
Можлива еквівалентна конструктивна добротність контуру з 

урахуванням шунтуючії дії транзистора визначається 
                                        Qек =𝜑 𝑄к                                              (2.40) 
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де (р - коефіцієнт шунтування контуру, для транзисторних схем;  
Qк- конструктивна добротність контуру, яка може бути 40... 100. 
В результаті розрахунку можуть бути отримані різні варіанти. 
Якщо Qи ≤ Qп ≤ Qек , то еквівалентну добротність контурів слід 

прийняти рівною чи більшою Qи, але не більшою 𝑄п. 
Якщо при п = 2 не удається забезпечити якусь із цих умов, необхідно 

збільшити п і зробити розрахунок по п.3.7.4.1. 
Якщо при прийнятому значенні п умова виконується, необхідно 

визначити вибірність за сусіднім каналом 8'еск і частотні спотворення 
Мтпч
1 . 

                  𝑆еск
1 = (�1 + �𝑄𝑒 2∆𝑓ск

𝑓пр
� ²)ɳпр                                            (2.41) 

                    𝑀тпч
1 = ��1 + (𝑄𝑒

2∆𝐹
𝑓пр
� ²)ɳпр                                          (2.42) 

 
де 𝑄𝑒- еквівалентна добротність контурів; 
∆𝑓 ск  - розстройка за сусіднім каналом (∆𝑓ск= 10кГц);  
2∆𝑓-  ширина полоси пропускання (2∆𝑓 ≈ 2𝐹𝐵); 
п пр. -  кількість контурів тракту проміжної частоти. 
Після розрахунку необхідно порівняти розрахункові значення з 

заданими. При цьому повинні виконуватися умови 
                   S еск — SeCK , м'тпч<мтпч                                             (2.43) 
 
Якщо при п пр = 4 С)и > QeK чи не можливо виконати умову QH < QeK , 

необхідно використати підсилювачі з полосовимн фільтрами чи ФЗС. 
2) Визначення добротності при використані полосових фільтрів. 
Розрахунок необхідно починати, задавшись числом двохконтурних 

полосових фільтрів ппр, на один більше числа каскадів підсилення проміжної 
частоти. 

Рекомендується починати с ппр = 2 , але не більш 4 ( із умови стійкої 
роботи). 

Визначаємо вибірність, яку повинен забезпечити кожний фільтр 
                               Sei = Seск/ ппР, дБ                                            (2.44) 
 
де Seск - вибірність приймача за сусіднім каналом. 
Попередньо розрахунок виконати при факторі зв’язку контуру в=1. 
На кривій в=1 (рисунок 2.1) позначається точка 1 , яка лежить на рівні 

Sei (вертикальна вісь) і знаходиться відповідне цій точці значення хс , для 
чого необхідно опустити перпендикуляр із точки 1 на горизонтальну вісь. 
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Рисунок 2.1- Резонансні криві двохконтурного полосового фільтра  
Потім визначається необхідна добротність контурів фільтра, яке 

забезпечує вибірність Sе 
                                               𝑄и = 𝑥𝑐

𝑓пр

2∆𝑓𝑐
                                      (2.45) 

де  2∆𝑓𝑐– розстройка за сусіднім каналом, для розрахунку прийняти 
∆𝑓𝑐— 10 кГц. 

Визначаємо ослаблення на краях полоси пропускання фільтра із умови 
допустимих частотних спотворень 

                                              М₁ = Мтпч / ппр , дБ                          (2.46) 
де Мтпч - коефіцієнт частотних спотворень тракту проміжної частоти. 
 
На кривій 𝛽=1 знаходять точку 2, яка знаходиться на рівні М₁, і 

відповідне їй значення хп. 
Визначаємо допустиму добротність, яка забезпечує ослаблення на краях 

полоси 
                                           𝑄п =  𝑥п  𝑓пр

2∆𝐹
                                                 (2.47) 

 
де 2∆𝐹 - ширина полоси пропускання; 2∆𝐹 ≈ 2𝐹𝐵 . 
Визначаємо можливу еквівалентну конструктивну добротність за 

формулою (2.40). 
При розрахунку існують наступні варіанти. 
Якщо 𝑄и ≤ 𝑄ек ≤ 𝑄п чи 𝑄и ≤ 𝑄п ≤ 𝑄ек,  то можна прийняти число 

фільтрів, рівним ппр , а еквівалентну добротність 𝑄и ≤ 𝑄е < 𝑄п  
при 𝑄е ≤ 𝑄ек 
Якщо 𝑄п ≤ 𝑄и ≤ 𝑄ек  , то можна прийняти число фільтрів, рівним Ппр і 

повторити розрахунок при в > 1 . 
Якщо 𝑄ек ≤ 𝑄и ≤ 𝑄п , то можна прийняти число фільтрів , рівним ппр, 

𝑄е = 𝑄ек  і повторити розрахунок при В < 1 , але не менше 0,5. 
Якщо 𝑄ек ≤ 𝑄и ≤ 𝑄п  і умову 𝑄н ≤ 𝑄ек  неможливо виконати, а також 

якщо 𝑄п < 𝑄и  ( також , збільшення В > 1 не дає позитивних результатів), то 
необхідно задатись більшим числом фільтрів і повторити розрахунки. 
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Якщо при ппр = 3...4 𝑄п < 𝑄и чи неможливо виконати умову 𝑄ек ≥ 𝑄и, то 
необхідно використати ФЗС. 

По закінчення вибору числа фільтрів і добротності при прийнятих 
значеннях в, ппр, 𝑄енеобхідно визначити вибірність і частотні спотворення 
тракту проміжної частоти. 

 
2.4.7Визначення вибірності за сусіднім каналом . 
Для цього визначається значення 𝑥𝑐 = 2∆𝑓𝑐

𝑓пр
 , відкласти це значення на 

графіку ( горизонтальна вісь ) і провести пряму до перетину з кривою, що 
відповідає значенню в. Після цього з отриманої точки опустити 
перпендикуляр на вертикальну вісь , визначити так само значення 𝑆𝑒𝑙1   

                                             𝑆еск.
1  (дБ) = , ппр × 𝑆𝑒𝑙1    (дБ)                (2.48) 

 
Отримане значення 𝑆еск.

1  повинне перевищувати задане за умовою 
                                                𝑆еск.

1  ≥  𝑆еск.                                        (2.49) 
 
Частотні спотворення визначаються аналогічно. Для цього визначають 
значення хп =2∆𝐹

𝑓пр
  ,по відповідній кривій визначають ослаблення на краях 

полоси і розрахувати М1 тпч. 
                           М1 тпч. = МП1 (дБ) х ппр                                       (2.49) 
 
Значення  М1 тпч. не повино перевищувати заданого, тобто 
 
                                М1 тпч. < М тпч.                                              (2.50) 
Визначення добротності при використанні ФЗС. 
Частіше ФЗС включають в якості навантаження перетворювача частоти. 

При цьому ФЗС повинен забезпечувати всю вибірність приймача за сусіднім 
каналом, а необхідне підсилення забезпечується аперіодичними і 
резонансними широкополосними каскадами ППЧ. 

Задаються величиною відносної розстройки 𝑑𝑛  на межі полоси 
пропускання. При М тпч .≥ 8дБ і 𝑆еск  ≤ 26дБ можно прийняти 𝑑𝑛  = 1. В 
інших випадках рекомендується використовувати розрахункову полосу 
ширшу на 10-20 % тобто тоді береться 𝑑𝑛  = 0,8...0,9. 

Визначається ширина полоси пропускання ФЗС  
                             2∆𝐹𝑝 = 2∆𝐹

𝑑п
                                                       (2.51) 

де 2∆𝐹 - ширина полоси пропускання тракту проміжної частоти 
(2∆𝐹 ≈ 2𝐹в) 

Визначається необхідна добротність контурів ФЗС 

                                               𝑄п =  2√2𝑓пр

2∆𝐹𝑝
                                         (2.52) 

Якщо𝑄п ≤ 𝑄к, то в даному випадку можна використати ФЗС. 
Конструктивна добротність 𝑄к може бути забезпечена порядку 100...300. 
Якщо 𝑄п > 𝑄к , то використання ФЗС при заданих  𝑓пр  і  Sеск 

нераціонально. 
Визначаємо величину відносної розстройки для сусіднього каналу 



17 
 

                                                  𝑑𝑐 = 2∆𝑓𝑐
2∆𝐹𝑝

                                               (2.53) 

 
де - ∆𝑓𝑐- розстройка, що відповідає сусідньому каналу (∆𝑓𝑐 = 10 кГц ) 
Визначаємо величину узагальненого затухання 
                                             𝛽 = 2𝑓пр

𝑄к2∆𝐹𝑝
                                            (2.54) 

 
При подальших розрахунках користуються кривою із значенням в 

рівним чи менше розрахункового ( рисунок 2.2) 

 
 
Рисунок 2.2 – Узагальнені резонансні криві П-подібної ланки ФЗС  
                 а) ослаблення; б) коефіцієнту передачі Кф. 
По кривій а) визначається вибірність і частотні спотворення даного кола 

ФЗС. Для цього на горизонтальній вісі відкладають значення 𝑑п і 𝑑с   , 
проводять прямі до перетину з кривою, що відповідає прийнятому значенню 
в. Із отриманих точок опускають перпендикуляри на вертикальну вісь і 
отримують значення 𝜎п1 і 𝜎с1 . 

Визначаємо число контурів ФЗС, необхідне для забезпечення вибірності 
за сусіднім каналом 

                                    𝑁фзс = 𝑆еск

𝜎с1
                                                    (2.55) 

 
Отримане значення закругляємо до більшого цілого числа. 
Якщо 𝑁фзс > 10 , то необхідно збільшити якість контурів чи 

використати кілька ФЗС. 
Якщо 𝑁фзс ≤ 1 , то раціонально перейти на двохконтурні полосові 

фільтри чи одиночні контури. 
Якщо1 < Пи ≤ 10, то розрахунок можна продовжити. 
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Визначаємо число кіл із умови допустимих частотних спотворень 
  Пп =Мтпч/σ_п1                                     (2.56)  
 
Отримане значення округляємо до більшого цілого числа.                                      
Якщо Пп ≥ Пи , то розрахунок проведено правильно і необхідно 

прийняти число контурів ФЗС Пф = Пи .  Якщо Пп » Пи , то необхідно 
збільшити dп.                                                                       Якщо Пп < Пи , то 
необхідно задатися меншим значенням dп чи збільшити конструктивну 
добротність контурів Qк чи вибрати меншу проміжну частоту. 

Визначаємо коефіцієнт частотних спотворень тракту проміжної частоти                                                                                                                                                                        
Mтпч = Пф × σп1  (2.57)  

      
Значення Мтпч не повинно перевищувати заданого 

                                      Мтпч
1 ≤ Мтпч                                               (2.58) 

 
Визначаємо вибірність за сусіднім каналом 
                                         𝑆еск

1 = пф × 𝜎с1                                          (2.59) 
 
Значення 𝑆еск

1    повинно бути не менше заданого 
                                          𝑆еск

1 ≥ 𝑆еск                                                 (2.60) 
 
 

2.4 Визначення числа каскадів високочастотних трактів приймача. 
 
2.5.1 Визначення необхідного підсилення до детектора. 
При прийомі на зовнішню антену необхідне підсилення розраховують за 

формулою 

Квч =
𝑈вх.д (В)

√2 Еа (мкВ)
 × 106 

де Uвх.д - амплітуда напруги детектора. 
Еа - чутливість приймача. 
Для напівпровідникових діодних детекторів амплітуда напруги на вході 

повинна бути 
- При лінійному детектуванні -0,6... 1,0 В 
- При квадратному детектуванні -0,1...0,6 В 
Необхідне підсилення треба збільшити з метою забезпечення запасу за 

підсиленням на різнобій параметрів підсилювальних приладів, неточність 
спряження контурів, неточність вимірювання чутливості, виробничий запас. 

Частіше необхідне підсилення приймають 
на ДХ,СХ,КХ              Кт = (1,4 … 2,0)Кт                                       (2.62) 
 на УКХ,СВЧ               Кт = (2,5 … 3,0) Кт 
2.5.2 Розраховуємо загальний передбачений коефіцієнт підсилення 

приймача 
 -  при прийомі на зовнішню антену 
                                   Кзаг. = Кв.ц × Курч × Кпр × Купч                            (2.63) 
при прийомі на магнітну антену 
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                        Кзаг. = Курч × Кпр × Купч                                  (2.64) 
Приблизні значення коефіцієнтів підсилення 
Вхідне коло з зовнішньою антеною        0,1-0,4;  
Каскад підсилювача радіочастоти: 
Резонансний                                                    3-7; 
Аперіодичний                                                 3-5;      
Каскад підсилювача проміжної частоти: 
 Аперіодичний                                               10-40; 
одноконтурний широкополосний            20-30; 
полосовий                                                       15-20; 
одноконтурный широкополосный на вході детектора 30-100;  
Каскад перетворювача частоти: 
з полосовим фільтром                                                  12-20; 
з фільтром зосередженої селекції                                           7-12. 
Якщо Кзаг > к'т , то розрахунок виконано правильно і приймається 

структурна схема приймача з прийнятим числом каскадів трактів 
радіочастоти і проміжної частоти 

 
 
2.6 Розрахунок тракту звукової частоти  
2.6.1 Вибір типу схеми і транзисторів для вихідного каскаду. 
В ролі вихідних каскадів ПЗЧ можна використати як однотактні , так і 

двохтактні схеми. Схема вихідного каскаду визначається призначенням 
підсилювача, його вихідною потужністю, величиною частотних і нелінійних 
спотворень. 

Якщо вихідна потужність не повинна перевищувати 40...50 мВт, то 
можна використати однотактні вихідні каскади, які працюють в режимі класу 
А на малопотужних транзисторах, в інших випадках - двохтактні. 

Вибирати транзистор із наступних умов 
Номінальна допустима потужність розсіювання на один транзистор Рк 

макс повинна перевищувати розсіювальну на колекторі Рк , яку можна 
визначити 

При роботі в режимі А 
                                                                Рк = 2Рвих

ɳтƺ2
                                   (2.65) 

При роботі в режимі АВ , В 
                                                                Рк = 0,4Рвих

1

ɳтƺ2
                                 (2.66) 

де Рвих - номінальна вихідна потужність , задана технічними умовами; 
Р1вих - вихідна потужність , яка приходиться на один транзистор; 
ɳт - к.к.д. вихідного трансформатора, значення якого береться 0,7- 0,95. 

Якщо вихідний каскад без трансформаторний, то к.к.д. вихідного 
трансформатора в формулі не враховується. 

ƺ  -  коефіцієнт використання колекторної напруги, який можна 
прийняти 0,8 - 0,95. 

Вибираємо напругу на колекторі Ек , яка повинна бути 
                                    Ек ≤ (0,3...0,4) Ек макс.                                  (2.67) 
де Ек макс - номінальна допустима напруга колектора. 
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2.6.2 Вибір транзистора для попередніх каскадів ПЗЧ. 
Транзистори для попередніх ПЗЧ вибираються із умови 
                                                          Ек<Екмакс.                              (2.68) 
 
де Ек - напруга на колекторі, розрахована в п.1, тобто для всіх каскадів 

приймача використовують загальне джерело живлення; 
   Екмакс. - номінальна допустима напруга колектора. 
2.6.3Визначення коефіцієнта підсилення потужності ПЗЧ. 
Визначають коефіцієнт підсилення потужності ПЗЧ за формулою 
                                                      Кр нч = Рвих

Рвх
                                          (2.69) 

 
де Р вих - вихідна потужність, яка приходиться на один транзистор; 
Рвх - потужність сигналу звукової частоти, що споживається вхідним 

колом ПЗЧ. 
Для більшості серійних радіомовних приймачів, що випускаються 

промисловістю, напруга на вході ПЗЧ не перевищує 10...20 мВ. При вхідному 
опорі транзисторного каскаду порядку 500 Ом Рвх ≈ 1мкВт . 

2.6.3Визначення кількості попередніх каскадів . 
Розраховують необхідний коефіцієнт підсилення потужності 

попереднього ПЗЧ 
                                         Кр ном = Кр нч

Кр вих
                                (2.70) 

де Кр вих - коефіцієнт підсилення потужності вихідного каскаду (порядку  
30...100) . 
 
3 Електричний розрахунок каскаду 
3.1 Вибір каскаду, що розраховується 
Каскад, що розраховується, визначається варіантом завдання на проект. 

В окремих випадках за узгодженням з керівником проекту студент 
самостійно обирає каскад для розрахунку, оскільки вибір каскаду в завданні 
має рекомендаційний характер. 

Для електричного розрахунку можна рекомендувати такі каскади 
- Підсилювач радіочастоти  
- Гетеродин 
- Змішувач 
- Підсилювач проміжної частоти 
- Детектор 
- Попередній підсилювач звукової частоти 
- Підсилювач потужності звукової частоти 
3.2 Вибір методики 
Розрахунок ведеться за методикою і в послідовності, що пропонується  в 

Л4,Л6 
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4Головні вимоги до оформлення 
 
4.1 Стандарти 
Оформлення пояснювальної записки та графічної частини виконується 

згідно ГОСТ 2.106-68 Текстові документи., ГОСТ  2.106-73 Вимоги до 
креслень.  

4.2Загальні вимоги до оформлення тексту 
На кожному аркуші тексту проводять рамку 20-5-5-5 мм. Відстань від 

верхньої і нижньої рамки до тексту -  10 мм, від лівої сторони -5 мм, від 
правої – 3 мм, абзац 15-17 мм. 

На аркуші змісту основний надпис 40 х 185 мм, на послідуючих 
аркушах  15х 185мм. Останній аркуш – “ЛІТЕРАТУРА”. Слова - “ЗМІСТ”, 
“ВИСНОВКИ”, “ЛІТЕРАТУРА”, “ДОДАТОК”, та назва розділив  пишуть у 
вигляді заголовку прописними літерами шрифту 14.  Найменування, які 
включені в зміст, записуються строковими літерами формату 14. Решта  
розділів і підрозділів записуються строковими літерами..  

4.3Нумерація розділів, підрозділів 
Вступ не нумерується. Розділи повинні мати порядкові номери, 

позначені арабськими цифрами. Номери підрозділів складаються із номерів 
розділу і підрозділу, розділених крапкою (1.2; 1.3). 

Текст документу підрозділяється на розділи, підрозділи, пункти. 
Заголовки розділів записуються прописними літерами формату 18 
(симетрично текстові ). 

Розділи нумеруються арабськими цифрами. Заголовки підрозділу 
пишуться з абзацу строковими літерами. Відстань між заголовком розділу і 
підрозділу – 10 мм, між заголовком і текстом – 15 мм. Крапка в кінці 
заголовку не ставиться. Кожен розділ необхідно починати з нового аркуша. 

Пункти і підпункти нумерують в межах підрозділу з додаванням ще 
однієї цифри (1.1.1.1; 1.2.1.1). Починають із абзацу і записують без заголовка.  

Якщо в тексті є перечислення, Їх нумерують арабськими цифрами із 
круглою дужкою і записують з малої букви. 

Всі формули, якщо їх більш однієї, нумерують в межах розділу. № 
формули розташовують в круглі дужки і на рівні формули біля правої рамки. 

Всі ілюстрації, якщо їх більше однієї, нумеруються в межах розділу. 
Назва ілюстрації, якщо вона є, розташовується над нею. Номер ілюстрації 
пишуть нижче  пояснюючих даних. 

Цифрові дані пишуть в таблиці будь-якої форми. Висота рядка не менше 
8мм. Заголовок таблиці виконують строковими літерами, крім першої. 

Не допускається: 
• Діагональне ділення шапки таблиці. 
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• Якщо цифрові дані в графах таблиць виражені в різних фізичних 
величинах, то їх вказують в заголовку кожної графи. 

4.4Нумерація таблиць, формул, рисунків 
Всі таблиці, якщо їх більше однієї, нумерують в межах розділу 

арабськими цифрами. 
Номер таблиці складається із номера розділу і номеру таблиці, 

розділених крапкою. 
Назви розділів і підрозділів записують у вигляді заголовку строковими 

літерами, крім першої, і підкреслюють.  
Після кожного заголовка повинен бути залишений вільний рядок, вище 

– не менше одного вільного рядка. 
Таблиці, формули, рисунки нумерують послідовно по тексту окремо і 

незалежно. Номер таблиці розміщується над таблицею, номер формули – 
справа від неї, в дужках. Номер рисунка – знизу, під рисунком. Після номера 
таблиці, або рисунка ставиться тире і далі назва, що коротко і конкретно 
інформує про її зміст і призначення. 

 
5 Порядок розміщення матеріалів в пояснювальній записці 
Пояснювальна записка є офіційним документом, тому порядок розміщення 
повинен відповідати загальним вимогам. Складові частини проекту 
розміщують в такому порядку: 

• Бірка (наклейка на палітурку, не є обов’язковою) 
• Титульний лист  
• Відгук (бланк) 
• Опис  
• Завдання 
• Зміст 
• Текст відповідно змісту 
• Перелік елементів 


