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MANUAL DE UTILIZARE 
 

KIT RADIO RETRO PE UNDE MEDII (AM) 
Cod produs: 192205 

 
 

Radio retro pe unde medii 
Acest radio este un receptor pentru undele medii. Lățimea 
de bandă este limitată pentru undele medii la 4,5 kHz 
pentru modulația uzuală de amplitudine și de aceea nu 
atinge calitatea undelor FM. Dar raza de acțiune pentru 
undele medii este mult mai mare, în special seara și pe 
timpul nopții, iar aparatul poate recepționa stații din 
întreaga Europă. 

 
 
Emițători de unde medii au existat de la începutul istoriei 
radioului. De aceea aparatele de radio vechi funcționează 
chiar și azi, motiv pentru care și acest aparat ar fi putut 
recepționa canalele radio ale acelor vremuri. Tehnica 
folosită este similară cu cea întrebuințată la primele 
receptoare radio. Este vorba despre un aparat simplu de 
recepție, care spre deosebire de așa-numitele radiouri 
superhet folosite în mod obișnuit după aceea, nu utiliza 
frecvențe intermediare. 
 

Un radio tipic din perioada de început a radiofoniei avea 
două tuburi: unul pentru partea de recepție și unul pentru 
amplificator. Acest radio avea totodată și doi 
semiconductori. Amplificatorul NF funcționează ca un 
amplificator cu tub. Progresul poate fi observat numai în 
ceea ce privește consumul redus de energie: o singură 

baterie de 1,5 V este suficientă pentru 200 de ore de 
recepție.  

 

La acest model de radio trebuia în trecut conectat un fir 
lung drept antenă și totodată era nevoie de reglare pentru 
a se obține o recepție de calitate. La sfârșitul zilei crainicul 
radio era auzit spunând: „Vă rugăm să nu uitați să vă 
împământați antena”. Aceasta era o măsură importantă de 
protecție contra fulgerelor. Acest radio are în schimb o 
antenă modernă de ferită. 
 

Primele radiouri nu erau așa de puternice ca și aparatele 
actuale. Chiar și acest radio retro folosește un amplificator 
pe un nivel cu volum sonor mediu și tensiune scăzută 
baterie. 
 

Faceți-vă timp pentru o incursiune în lumea undelor medii 
întâlnită în trecut. Acest radio are nevoie de liniște în jurul 
lui și el se adresează tuturor simțurilor. Savurați bogăția de 
stații radio ce pot fi recepționate mai ales seara. Căutați 
stații radio îndepărtate și reglați la perfecție frecvența de 
recepție.  

 

Componente 

 
 Condensator variabil 265 pF 

 Tijă ferită 

 Bobină cu 80 de înfășurări și derivație după 20 
înfășurări 

 Difuzor 8 Ω, 0,5 W 

 Potențiometru 10 k Ω cu comutator 

 Placă electronică 

 Liță 0,6 m 

 Compartiment baterii cu fire de conexiune 15 cm 
 
 

 Receptor unde medii IC1 TA7642 

 Tranzistor NPN T1 BC547B 

 R1 100 Ω (maro, negru, maro) 

 R2 680 Ω (albastru, gri, maro) 

 R3 100 Ω (maro, negru, maro) 

 R4 100 kΩ (maro, negru, galben) 

 R5 33 Ω (portocaliu, portocaliu, negru) 

 C1 100 nF ceramic (104) 

 C2 condensator electrolitic 47 µF 

 C3 100 nF ceramic (104) 

 C4 100 nF ceramic (104) 

 C5 100 nF ceramic (104) 

 C6 condensator electrolitic 1000 µF 

 

Montarea elementelor de comandă 
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Condensatorul variabil se folosește pentru reglarea frecvenței de recepție. Așezați axul prelungitor pe condensatorul variabil și 
fixați-l cu ajutorul șurubului de 2,5 mm. Evitați să strângeți prea tare axul și folosiți un clește pentru a menține axul în poziție. 
Condensatorul variabil este instalat abia mai târziu în carcasă folosind două șuruburi mici și șaibe.  

   Condensator variabil 
 

Instalați difuzorul împingându-l în slotul corespunzător. Conexiunile trebuie să indice în jos, astfel încât ulterior conexiunile 
scurte să conducă spre placa electronică. Difuzorul stă suficient de bine în fanta prevăzută. Puteți folosi o picătură de lipici sau 
adeziv la cald pentru a-l fixa și mai bine.  

   Difuzor 
 

Potențiometrul cu trei conexiuni este echipat și cu întrerupătorul cu două conexiuni. Dacă rotiți axul complet spre stânga, 
întrerupătorul se deschide. Instalați potențiometrul în orificiul de montare din stânga. O mică limbă împiedică instalarea 
incorectă. Fixați regulatorul cu piulița rotundă și nu uitați nici șaiba.  

   Potențiometru cu întrerupător 

 

Operațiile de lipire 
Pentru asamblarea radioului aveți nevoie de șase cabluri. Tăiați fire de următoarele lungimi: 
 

1 x 10 cm 
3 x 8 cm 
2 x 5 cm 
 

Îndepărtați izolația la capete pe o lungime de 5 mm. Izolația din plastic este relativ moale și de aceea poate fi desprinsă cu 
puțină forță cu ajutorul unghiilor. Răsuciți firele cu degetele. Cositoriți cu atenție capetele dezizolate ale cablului, astfel încât 
firele să nu se despice. Mențineți pe capătul cablului vârful fierbinte al ciocanului de lipit simultan cu firul de lipit. Cositorul 
trebuie să înconjoare complet firul.  

   Cablul pregătit 
 

Dacă nu aveți experiență cu operațiile de lipire, cositorirea capetelor de cablu va fi un exercițiu util, căci aici nu aveți ce greși. 
 

Acum urmează să lipiți componentele pe placa circuitului imprimat. Schema de conexiuni a receptorului (ultima pagină din 
manual) servește pentru orientare.  

   Componentele de pe placa electronică 
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Montați componentele electronice pe placă conform schemei imprimate. Începeți cu rezistența R1 (100 Ω maro, negru, maro), 
R2 (680 Ω albastru, gri, maro), R3 (100 Ω maro, negru, maro), R4 (100 kΩ maro, negru, galben) și R5 (33 Ω, portocaliu, portocaliu, 
negru). Îndoiți firele de conexiune și introduceți-le în orificiile corespunzătoare de pe placa electronică. Lipiți ambele fire pe 
partea posterioară a plăcii. Tăiați firele în exces cu un clește, la cca. 2 mm deasupra plăcii electronice.  
 

Atenție: Nu tăiați firele prea aproape de placa electronică, căci poate apărea stres mecanic ce determină desprinderea pistelor 
de cupru.  
 

Lipirea unei rezistențe 
 

După ce ați lipit toate rezistențele urmează să plantați semiconductorii. Atenție: ambii au aceeași formă a carcasei cu trei 
conexiuni, dar nu trebuie să fie confundați. IC1 poartă inscripționarea TA7642, tranzistorul T1 se numește BC547B. Țineți cont și 
de partea aplatizată a carcasei. Direcția de plantare este indicată de inscripționarea de pe placa electronică. 
  

Plantare IC1, T1 și condensatori 
 

Acum urmează să lipiți condensatorii ceramici C1, C3, C4 și C5. Toți cei patru sunt de același tip și au 100 nF (104). Acum mai 
lipsesc doar condensatorii electrolitici C2 (47 µF) și C6 (1000 µF). În acest caz trebuie să respectați direcția de plantare. Pe placa 
electronică este marcat polul pozitiv, care este reprezentat de firul mai lung de conexiune. Polul negativ este marcat în plus 
printr-o dungă albă pe izolația din plastic.  

  Instalarea condensatorilor electrolitici – placa electronică complet asamblată 
 

Lipiți condensatorul variabil pe placă. Acesta are mai multe conexiuni decât este nevoie. Folosiți pentru undele medii cinci 
conexiuni, în timp ce partea cu undele ultra scurte cu patru conexiuni rămâne liberă. Conexiunile din centru sunt legate cu axul și 
reprezintă conexiunea pentru toate părțile potențiometrului. În plus există condensatori de reglare, care au caneluri de 
conexiune proprii pe partea pentru undele medii. Lipiți împreună condensatorul variabil și conexiunea pentru condensatorul de 
reglare. Condensatorul variabil reprezintă totodată suportul mecanic pentru placa electronică. Conexiunile lungi trebuie să fie 
îndoite și lipite cu conexiunile mai scurte. Astfel după instalarea condensatorului variabil placa electronică se află la o distanță de 
cca. 1 cm față de panoul frontal.  

Conexiunea cu condensatorul variabil 
 

Lipiți acum bucățile de cablu. Lungimile apar în schema de conexiuni. Puteți trece capetele cositorile ale cablului prin orificii 
pentru a le lipi apoi sau le puteți lipi pe partea posterioară a plăcii. La conexiunea GND legați firul negru al compartimentului 
baterii. Conexiunea roșie conduce la comutatorul potențiometrului. Lipiți bobina. Nu o împingeți prin tubul de ferită decât mai 
târziu, deoarece lițele subțiri se pot rupe ușor.  
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   Schemă de conexiuni 
 
Instalați condensatorul variabil în placa frontală. Folosiți șuruburile de 2,5 mm, care nu trebuie să pătrundă prea adânc în 
condensatorul variabil unde ar putea atinge placa. Conectați placa electronică cu difuzorul, potențiometrul și bateria conform 
schemei de conexiuni. 
 

   Schema completă  
 

Introduceți tija de ferită în bobina de recepție și fixați-l cu adeziv deasupra difuzorului, pe placa frontală. 
 

Radioul este acum complet asamblat și nu mai trebuie decât să fie testat. Treceți numele dvs. și data în schema de conexiuni de 
pe ultima pagină a acestui manual. Lipiți această foaie pe carcasa radioului. În acest fel veți avea întotdeauna la îndemână 
schema de conexiuni ce vă va ajuta de-a lungul anilor dacă aparatul are nevoie de reparații. În acest fel se proceda cu radiourile 
vechi cu tuburi.  
 

Primul test 
Radioul are nevoie de o baterie AA 1,5 V. Un acumulator AA de numai 1,2 V nu este adecvat, căci tensiunea redusă generează un 
randament redus al recepției. Instalați o baterie nouă de 1,5 V. Porniți radioul și rotiți complet potențiometrul. Folosind butonul 
cu frecvențe veți găsi rapid o stație radio care va fi recepționată clar și puternic. Ziua veți recepționa probabil numai stații din 
apropiere. Dar la cca. două ore după apusul soarelui radioul capătă „viață”, căci acum veți putea recepționa multiple stații radio. 
 

Practica pentru recepție 
Setați o stație radio. Cu cât emițătorul este mai slab, cu atât mai bine trebuie realizat acordajul frecvenței. Dacă o stație radio 
este recepționată foarte puternic distorsiunile vor fi foarte clare.  
În acest caz trebuie să reduceți puțin volumul sonor și eventual să reglați fin frecvența până ce sunetul devine clar.  
 

Calibrarea scalei 
Radioul are imprimată o scală cu frecvențe. Pentru ca frecvențele afișate să corespundă cât mai precis trebuie să ajustați 
receptorul. Aveți nevoie de două stații radio cu frecvențe cunoscute din partea de sus și de jos a domeniului de frecvențe sau 
puteți folosi un al doilea radio pentru comparații. În internet veți găsi un tabel cu cei mai importanți emițători și frecvențele 
acestora. 
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Setați prima dată emițătorul din partea superioară a domeniului. Ajustați condensatorul de reglare de pe condensatorul variabil 
folosind o șurubelniță, până ce emițătorul se află în poziția corectă pe scală. Setați apoi un emițător din partea inferioară a 
domeniului. Mutați bobina pe tija de ferită în afara poziției centrale, până ce frecvența este afișată corect. Totodată puteți 
modifica puțin și setarea superioară. Repetați procedeul de setare încă o dată pentru capătul superior al domeniului de 
frecvențe.  
 

Orientarea antenei 
Antena de ferită a radioului reacționează puternic la modificarea direcției. Cel mai puternic semnal este recepționat atunci când 
antena este poziționată oblic față de direcția de recepție. Totodată un emițător poate fi recepționat optim dacă rotiți radioul în 
așa fel încât emițătorul aproape că dispare. Metoda poate fi aplicată atunci când un emițător foarte puternic se suprapune peste 
stații mai slab recepționate ce emit pe o frecvență învecinată. Uneori puteți recepționa o stație ce emite mai slab dacă rotiți 
radioul în mod corespunzător.  
 

Recepția stațiilor din depărtare 
Analizați domeniul de unde medii după lăsarea serii, La circa două ore de la apusul soarelui recepția va fi întotdeauna mai bună. 
Acum veți putea recepționa numeroase stații radio din toată Europa. De multe ori numărul stațiilor recepționate va fi 30 sau 
chiar mai multe.  
 

Explicații privind schema de conexiuni 
Modelul original al acestui radio includea un circuit oscilant și tuburi audio. Acest radio are și el un circuit oscilant compus din 
bobină și condensator variabil. Micul circuit de recepție cu trei conexiuni include mai mulți tranzistori cu amplitudine mare. De 
aceea nu mai este nevoie de conectarea unei antene tip fir, căci antena de ferită este suficientă și pentru recepția stațiilor radio 
din depărtare.  
 

Circuitul oscilant compus din bobină cu miez de ferită și condensator variabil este totodată antena de recepție. Semnalul HF este 
extras de o derivație a bobinei și transmis spre intrarea circuitului integrat IC (pin 1). Pentru reglarea automată a amplificării la 
ieșire (pin 3) este aplicat atât semnalul NF demodulat, cât și o tensiune de reglare. Tensiunea scade de la 1,2 V fără semnal la 
mai puțin de 1 V cu semnal puternic. Tensiunea de reglare ajunge prin R4 înapoi la intrare și influențează amplificarea 
receptorului. Astfel stațiile radio cu emisie slabă vor fi recepționate cu sunet puternic.  
 

Tensiunea de reglare (între 1 și 1,2 V) ajunge prin potențiometru la baza tranzistorului T1. Valoarea de cca. 20 mA se obține 
independent de tensiunea bateriei și de dispersia amplificării curentului tranzistorului, dar se modifică odată cu puterea 
câmpului de recepție. Opțional la conexiunile A1 și A2 se poate lega un dispozitiv de măsură cu un domeniu de 0,5 mA (nu este 
inclus în colet). Instrumentul afișează tensiunea emițătorului și totodată curentul emițătorului T1. Dacă setați un volum sonor 
redus curentul este redus până la cca. 5 mA, căci o rezistență de bază suplimentară de maxim 10 kΩ reduce curentul de bază. 
Instrumentul afișează toate modificările curentului emițător și totodată starea bateriei, volumul sonor setat și puterea 
semnalului pentru o stație radio.  
 

Circuitul consumă foarte puțin curent și funcționează cu o singură baterie de 1,5 V. O baterie alcalină cu o capacitate tipică de 
2000 mAh este suficientă pentru 100 de ore de funcționare la volum sonor puternic. Dacă volumul sonor este redus crește 
semnificativ durata de funcționare a radioului.  
 
 

Stimate client! 
Acest produs a fost fabricat în conformitate cu directivele europene în vigoare și de aceea poartă simbolul CE. Domeniul de utilizare 
al acestui produs este descris în manual.  
 

În caz de modificare a produsului sau utilizare a acestuia în alt scop decât cel menționat în manual dvs. sunteți responsabil pentru respectarea 
tuturor normelor în vigoare. Realizați circuitele așa cum este descris în acest manual. Înmânați produsul unei terțe persoane numai împreună 
cu manualul de utilizare.  
 

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

Toate circuitele și programele prezentate în acest manual au fost concepute, examinate și testate cu foarte multă grijă. Cu toate acestea în 
manual și software nu pot fi excluse erori. Conform normelor legale în vigoare editura și autorul sunt responsabili în caz de neatingere a 
scopului propus pentru acest manual sau de neglijență grosolană. Totodată editura și autorul sunt respon-sabili de calitatea produsului numai 
în ceea ce privește daunele aduse vieții, integrității corporale sau sănătății ori neglijarea obli-gațiilor contractuale fundamentale. Revendicarea 
unei compensații pentru neglijarea obligațiilor contractuale fundamentale este limitată la prejudiciul previzibil, atâta timp cât nu este specificat 
un anumit prejudiciu conform legii.  

 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Franzis Verlag GmbH (85540 Haar bei 
München, 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 datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2015 Franzis Verlag GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 
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