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Toate drepturile rezervate, inclusiv reproducerea foto-mecanică și stocarea în medii electro-
nice. Realizarea și multiplicarea de copii ale documentului pe hârtie, suporturi de date sau în 
internet, în special în formatul PDF, sunt permise numai cu aprobarea explicită a editurii. În caz 
contrar acțiunea va fi sancționată conform legii. 
Denumirile de hardware și software, precum și logo-urile companiilor menționate în acest ma-
nual sunt de regulă mărci înregistrate și de aceea trebuie tratate în mod responsabil. În denu-
mirea produsului editura urmează în linii mari varianta folosită de producător. 
Toate circuitele și programele prezentate în acest manual au fost concepute, examinate și tes-
tate cu foarte multă grijă. Cu toate acestea nu pot fi excluse erorile în manual și software. 
Editura și autorul nu-și asumă responsabilitatea pentru datele eronate și nici pentru urmările 
acestora. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică 
faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, la un centru de colectare 
şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer. 

Dacă este folosit în conformitate cu instrucţiunile din acest manual acest produs 
îndeplineşte cerinţele relevante ale directivelor CE. Manualul aparţine acestui pro-
dus şi trebuie înmânat persoanelor care vor folosi acest aparat. 

Radioul retro pe unde ultrascurte
Acest modern radio FM construit în stil retro recepționează la calitate bună stațiile FM în inter-
valul 87,5 MHz – 108 MHz. Recepția este optimă în special în cazul canalelor locale cu semnal 
bun. Dar sensibilitatea recepției este suficient de mare pentru a putea recepționa și canale 
radio aflate la mare distanță. 

Radioul FM s-a impus pe scară largă abia după anul 1945. Inițial au existat încă numeroase 
aparate radio care nu puteau recepționa decât undele lungi, medii și scurte din domeniul AM. 
În multe dintre aceste radiouri au putut fi instalate ulteriori kituri pentru FM. În anii 50 piața 
era dominată de modelul cu tuburi Superhet pentru undele FM. 
Acest radio are aspectul unui aparat tipic al anilor 60. Odată cu descoperirea tranzistorului s-a 
început construcția de radiouri care să consume mai puțină energie decât modelele cu tuburi, 
motiv pentru care puteau funcționa și cu baterii. În rest tehnica folosită era similară cu cea a 
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vechilor radiouri cu tuburi. 
Datorită circuitului ultra-integrat al receptorului TDA7088 construcția unui radio FM a devenit 
atât de simplă încât oricine poate acum asambla un asemenea kit. Amplificatorul NF nesime-
tric are funcționalitate similară cu cea a unui radio cu tuburi. Acest radio retro folosește un am-
plificator în două trepte și volum sonor mediu la o tensiune mică a bateriilor. Pentru o durată 
a recepției de 100 de ore sunt suficiente doar două baterii alcaline AA de 1,5 V. Iar pentru că 
utilizatorii au acum posibilitatea să asambleze singuri acest kit radio recepționarea canalelor 
radio va fi cu atât mai fascinantă. Bucurați-vă din plin de multitudinea de stații radio FM! 

Componentele

•   Placă electronică pre-asamblată cu TDA7088
•   Antenă tijă
•   Difuzor 8 Ω, 0,5 W Potențiometru 22 kΩ cu întrerupător Reglator 22 kΩ Fir izolat
•   Compartiment baterii cu fire de conexiune
•   Tranzistor PNP T1 BC557B Tranzistor NPN T2 BC547B Diodă capacitivă D1 1SV101 R1 4,7 
kΩ (galben, violet, roșu) R2 220 kΩ (roșu, roșu, galben) R3 1 kΩ (maro, negru, roșu) R5 330 kΩ 
(portocaliu, portocaliu, galben) R6 33 Ω (portocaliu, portocaliu, negru) Condensator electrolitic 
C15 100 µF Condensator ceramic C17 100 nF (104) 

Montarea elementelor de control

Radioul este echipat cu două controllere: unul pentru frecvență și unul pentru volumul sonor. 
Potențiometrul cu 3 conexiuni are suplimentar și un întrerupător on/off cu 2 conexiuni. Dacă 
rotiți axul complet spre stânga se deschide întrerupătorul. Instalați potențiometrul în orificiul 
de montare stâng. O limbă mică împiedică instalarea greșită. Fixați regulatorul cu piulița ro-
tundă și șaiba. 

Cel de-al doilea potențiometru cu 22 kΩ este folosit pentru reglarea frecvenței și se montează 
în dreapta. Conexiunile ambelor potențiometre trebuie să indice spre interior, astfel încât ul-
terior între acestea să se poată monta placa electronică. Înșurubați pe ax cele două butoane 
rotative în așa fel încât pozițiile finale să corespundă cu scala imprimată. 

Potenţiometrul cu întrerupător 

Difuzorul

Instalați difuzorul îm-
pingându-l în slotul 
corespunzător. Conexi-
unile trebuie să indice 
în sus, astfel legăturile 
spre placa electronică 
să fie scurte. În general 
difuzorul odată instalat 
în slot are o poziție sigu-
ră. Dar dacă este nevoie 
puteți folosi o picătură 
de adeziv sau lipici la 
cald. 



Înșurubați ochiul de lipire pe piciorul antenei telescopice. 
Împingeți apoi antena dinspre interior prin orificiul din carca-
să și apăsați capătul acesteia în suportul plat. Suportul trebuie 
fixat pe carcasă cu ajutorul benzii adezive incluse în colet. În 
acest fel antena este montată corect, dar s-ar putea ca mai târ-
ziu să fie nevoie să fie fixată suplimentar cu bandă adezivă.

Antena 

Operaţiile de lipire

Placa electronică include numeroase componente SMD deja lipite: IC receptor TDA7088, 15 
condensatori și o rezistență. Utilizatorul mai trebuie să lipească numai câteva componente 
cu fire de conexiune. Din această categorie fac parte toate componentele amplificatorului NF, 
bobinele, precum și componentele din jurul diodelor. 

Acum se lipesc plăcile electronice. Schema de conexiuni a receptorului prezentată în acest manual 
servește pentru orientare. În revista online ELO (www.elo-web.de) veți găsi un mic curs de lipire. 

Plantați componentele electronice pe placă conform planului de montare. Plantați prima dată 
cele două bobine SP1 și SP2. Cele două bobine trebuie realizate din firul inclus în colet. Fiecare 
are trei spire la un diametru interior de 5 mm și o lungime de cca. 7 mm. Utilizați condensato-
rul electrolitic 100 µF drept dorn de înfășurare. Înfășurați cele trei spire foarte aproape una de 
alta. Apoi depărtați spirele pentru a obține o lungime totală a bobinei de cca. 7 mm. Nu este 
nevoie de o precizie foarte mare, căci după montare bobina va fi modificată puțin. Dezizolați 
capetele firelor. Abia după aceea scoateți bobina de pe dorn. Lipiți cele două fire în partea 
inferioară. Tăiați firele în exces cu un clește ascuțit, la o distanță de cca. 2 mm deasupra plăcii 
electronice. 

Montați rezistențele R1 (4,7 kΩ, galben, violet, roșu), R2 (220 kΩ, roșu, roșu, galben) în apro-
piere de conexiunile spre potențiometrul PT2. Rezistențele R3 (1 kΩ, maro, negru, roșu), R5 
(330 kΩ, portocaliu, portocaliu, galben) și R6 (33 Ω, portocaliu, portocaliu, negru) aparțin de 
amplificatorul NF din partea cealaltă a plăcii electronice. Rezistența R4 (5,6 kΩ) este deja lipită 
ca și componentă SMD. Îndoiți firele de conexiune pentru a putea realiza montajul vertical. 

Componente SMD

Componentele pe placa electronică

Montarea bobinelor

Rezistenţele



Dioda capacitivă D1

Acum lipiți condensatorul electrolitic C15 (100 µF). Respectați poziția corectă de montare. Pe 
placa electronică este marcat polul pozitiv. Polul negativ marcat cu o linie albă indică spre IC. 
Montați condensatorul ceramic C17 de 100 nF (marcaj 104). Poziția de montare este arbitrară. 

Ultimii care trebuie montați sunt tranzistorii. Aveți grijă să nu confundați cele două tipuri. T1 
este un tranzistor PNP BC557B, iar T2 este un tranzistor NPN BC547B.

Pasul următor este lipirea firelor spre cele două potențiometre. Lungimile pot fi observate în 
schema de conexiuni. Capetele firelor pot fi trecute prin orificii, iar apoi lipite în mod normal 
sau pot fi lipite plat pe suprafețele de lipire. Placa electronică trebuie suspendată între cele 
două potențiometre, iar apoi fixată cu ajutorul a șase fire.
Suplimentar există un fir spre întrerupătorul potențiometrului (pentru volum) și două fire spre 
difuzor. La conexiunea GND trebuie legat firul negru al compartimentului baterii. Conexiunea 
roșie duce spre întrerupătorul potențiometrului (pentru volum). Restul de fir disponibil se 
lipește pe conexiunea antenei. Dacă acest fir de conexiune este mai lung decât necesar atunci 
recepția va fi mai bună, căci în acest fel crește lungimea efectivă a antenei. 

Condensatorii

Placa electronică gata asamblată

Cablajul complet 

Schema de conexiuni



De acum radioul este complet asamblat și poate fi testat. Notați numele și data pe schema 
de conexiuni inclusă în ultima pagină a acestui manual. Copiați această pagină sau scoateți-o 
la imprimantă și apoi lipiți-o pe carcasa radioului. În acest fel veți avea permanent informații 
despre circuitul intern al radioului pentru a putea face față unei eventuale defecțiuni survenită 
după mai mulți ani de funcționare. Aceasta era practica folosită la vechile radiouri: operațiile 
de reparații erau posibile chiar și după mai mulți ani fiindcă schema de conexiuni era lipită pe 
carcasa aparatului.

Primul test şi configurarea

Instalați două baterii AA 1,5 V. Porniți radioul și rotiți potențiometrul la maxim. Căutați cu bu-
tonul frecvențe o stație radio pe care o recepționați clar. 
Acum trebuie să reglați domeniul de frecvențe. Pentru comparație folosiți un alt radio. La 
poziția maxim spre stânga ar trebui să apară stația radio cu cea mai mică frecvență în domeniul 
FM. Domeniul de recepție poate fi modificat cu ajutorul bobinei SP1. Apropiați spirele între ele 
pentru a recepționa frecvențe mai mici. Dacă în partea stângă a stației radio cu cea mai joasă 
frecvență există încă un domeniu gol desfaceți spirele bobinei. Pentru ajustarea fină puteți 
așeza o șurubelniță între două spire pentru a le desface un pic. 
După ce ați reglat în mod optim limita inferioară a benzii va putea fi setată limita superioară 
de 108 MHz. În plus frecvența depinde într-o oarecare măsură de tensiunea bateriei. Dacă 
constatați că stația radio cu cea mai mare frecvență nu mai poate fi setată înseamnă că trebuie 
să înlocuiți bateriile. 

Practicarea recepţiei

La reglarea unui canal radio receptorul blochează frecvența corectă folosind funcția AFC (Au-
tomatic Frequency Control). Stația radio va putea fi recepționată într-un anumit domeniu al 
controller-ului pentru frecvențe. Pe cât posibil setați regulatorul în centrul acestui domeniu. 
Dacă în timpul funcționării tensiunea bateriilor scade considerabil se poate că s-a modificat 
frecvența. Canalul radio trebuie să fie reglat din nou. Pot apărea distorsiuni ale sunetului din 
cauza modulației stației radio, deoarece amplificatorul final al radioului este supramodulat. 
În acest caz diminuați o idee volumul sonor. Radioul retro FM are un volum sonor moderat și 
de aceea audițiile cu acest aparat sunt ideale pentru relaxarea mult-dorită din timpul serilor. 
Cu antena telescopică desfăcută la maxim radioul este suficient de sensibil pentru a recepționa 
toate stațiile radio locale. Dacă conectați un fir antenă mai lung veți putea recepționa și alte 
stații cu semnal mai slab (de ex. stațiile locale din orașele învecinate). Recepția va fi și mai bună 
dacă conectați un al doilea fir antenă la conexiunea GND. În acest fel veți avea o antenă dipol. 
Lungimea optimă este de 75 cm pro fir. Dacă orientați cu atenție cele două fire veți putea op-
timiza recepția unui canal radio cu semnal slab. 

Explicaţii privind schema de conexiuni 

Cele mai multe dintre radiourile Superhet FM folosesc o frecvență intermediară de 10,7 MHz. 
Frecvența de recepție este convertită în frecvența intermediară, iar apoi filtrată, amplificată 

și demodulată. Radioul retro FM este și el un model Superhet care convertește semnalul de 
recepție într-o frecvență intermediară. Dar frecvența intermediară se află mult mai jos, la cca. 
70 kHz. Din acest motiv filtrele pentru frecvența intermediară se descurcă fără bobine sime-
trice. Demodulatorul FM este mai simplu și tot mai efectiv contra distorsiunilor. Toate treptele 
importante intră într-un singur IC SMD, modelul TDA7088 cu 16 conexiuni. În locul condensa-
torului variabil folosit în cazul radiourilor vechi, acest model folosește dioda capacitivă D1. Cu 
cât tensiunea diodei este mai mare, cu atât mai mică este capacitatea acesteia și mai mare 
frecvența de recepție. Singurul punct de tuning este bobina L1, care permite setarea limitei 
inferioare a frecvenței oscilatorului. Etajul final NF este un amplificator clasa A cu cei doi tran-
zistori T1 și T2. Curentul de repaus este de cca. 20 mA. Circuitul asigură un sunet bun începând 
de la o tensiune de funcționare de 2,2 V.
Placa electronică este concepută în așa fel încât toate componentele să fie plantate de jur-
împrejurul receptorului propriu-zis TDA7088. De aceea montarea se face simplu. Unele din-
tre componentele lipite de utilizator pot fi înlocuite pentru a modifica anumiți parametrii ai 
radioului. R1 determină domeniul de frecvențe. O rezistență mai mică crește acest domeniu. 
Acest lucru este util, de ex. atunci când doriți ca radioul să funcționeze cu două acumulatoare 
NiMH de 2,4 V. R2 determină lățimea domeniului de recepție al AFC. Dacă, de ex. doriți să 
recepționați canale cu semnal slab în apropierea celor cu semnal puternic puteți încerca să 
diminuați R2 până la 1 MΩ. Cele două conexiuni RE2 și SC1 de pe placa electronică nu sunt 
folosite, fiind prevăzute pentru extinderi ulterioare. TDA7088 a fost inițial conceput pentru 
reglarea butoanelor. Schema de conexiuni include cele două butoane marcate pentru Reset și 
Scan. Dacă doriți să reconfigurați receptorul, atunci trebuie separată conexiunea PT2_2 spre 
cursorul regulatorului de frecvențe. În acest loc puteți instala și un comutator, astfel încât re-
ceptorul să poată fi reglat de la butoane și de la potențiometru. Revista online ELO (www.elo-
web.de) oferă detalii privind posibila reconfigurare a radioului. 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a Ger-
man Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, 
România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, 
D-92240 Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt 
rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice 
mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a date-
lor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. 
Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi 
rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică 
sau de design fără o înştiinţare prealabilă.
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