




















































ANO XXI - N. 244 - AGOSTO DE 1968 

CONSTRUA  UM 
MONITOR  PARA 
TRANSMISSORES 

Versões em estado sólido e com válvulas de uma 

sentinela    prática    e    útil    para    estações  de 

radioamadores ou comerciais. 

 J. P. Neil  

 de RADIO-ELECTRONICS 

Para  o  operador  de  uma 
estação  de  rádio  -  seja  ela 
amadora  ou  comercial  -  um 
monitor  de  RF  é  de  grande 
utilidade.  Permite  seguir  a 
operação  do  transmissor.  Os 
monitores  aqui  descritos  não 
requerem  conexão  física  ao 
transmissor.  Eis  qual  a  função 
de cada um: 

1.  -  Permite  monitorar  a 
portadora, áudio e visualmente, 
de  maneira  contínua;  possui 
contatos de relê para operar um 
alarme  externo  (somente  na 
versão em estado sólido). 

2. - Atua como monitor de CW. 
(Nota:  -  os  "cliques  do 
manipulador ou zumbidos CW 
não são assinalados). 

3. - Demodula um sinal de AM 
para  testes  de  qualidade  de 
áudio. 

4. - Fornece saída de RF capaz 
de  excitar  um  osciloscópio. 
Pode-se, então, observar formas 
de  onda  trapezoidais  ou 
envolventes  para  testar  a 
porcentagem de modulação. 

AGOSTO DE 1968 

Descrição geral 

O  diagrama  de  blocos  da 
figura  1  ilustra  a  função  do 
monitor.  A  RF  é  alimentada 
através  de  um  oscilador  de 
batimento  e  misturador,  e 
atravessa  um  filtro  passa-
baixas.  A  saída  do  filtro 
(abaixo de 1 MHz)  é  dividida. 
seguindo  uma  parte  para 
observação em osciloscópio e a 
outra para o circuito de alarme 
de  portadora  (somente  na 
versão  em  estado  sólido).  O 
circuito de alarme de portadora 
dispara  um  relê,  cujos  conta- 

tos   podem   ser  usados  para 
operar um sinal externo. 

A RF é também alimentada a 
um  detector,  um  BFO  e  um 
amplificador  de  áudio.  Estes 
circuitos permitem monitorar e 
testar  a  qualidade  de 
manipulação  de  CW  e 
modulação de AM. 

Detalhes do circuito 

A figura 2 mostra o diagrama 
esquemático  da  versão  em 
estado sólido,  a qual  opera da 
seguinte  maneira:  se  uma 
antena  de  recepção  for  usada
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