
248 RÁDIÓTECHNIKA 2012/5.

A bemutatásra kerülő RA4NR-fé-
le soros működésű fázisforgatós
határoló mikrofonerősítőt egy rá-
dióamatőr adó-vevőbe építették
be. Az abban eredetileg dolgozó
mikrofonerősítő egy logaritmikus
diódás határolót tartalmazott egy
741-szerű műveleti erősítő nega-
tív visszacsatoló ágában. Azonban
a bemérés során, látva az oszcil-
loszkóp ernyőjén a vágott tetejű
szinuszjelet, inkább a kapcsolás el-
hagyása mellett döntöttek.

A bemutatásra kerülő kapcso-
láshoz hasonló, soros működésű
fázis határolós áramkör működik
RA3PEM adó-vevőjében. Egy na-
gyon hasonló mikrofonerősítő
már bemutatta képességeit egy he-
lyi rádióadóban is, és a megfigye-
lések szerint a használata során
nem jelentett problémát sem a be-
szélő hangereje, sem távolsága a
mikrofontól. Egy párhuzamos fá-
zisforgatós határoló áramkör bo-
nyolult felépítésű, eléggé sok al-
katrészt (közöttük tekercseket)
tartalmaz, ezért az egyszerűbb
adó-vevőkhöz nem nagyon illik.

Az 1. ábra szerinti soros fázis-
forgatós határoló áramkör jól
használható pl. egy SSB adó mik-
rofonerősítőjében. A műveleti
erősítős fokozat a bemeneti
1...10 mV-os jelből 0,2...2 V-os
szintű jelet állít elő. Az erősítés
értékét kb. az R6/R4 adja. A fel-

erősített jel a D1 és D2 diódák-
ból álló első határoló fokozatba
kerül. Ennek kimenetén közel
négyszögjelet kapunk (2.a ábra),
amely a T1 tranzisztorral kialakí-
tott fázisinvertáló fokozatra jut.
A C9-R13 tagok által meghatáro-
zott fázisforgatási alapfrekvencia
550 Hz. A fázisforgató áramkör
megváltoztatja a négyszögimpul-
zusokban jelenlévő harmoniku-
sok fázisai közötti viszonyokat. A
harmadik és annál magasabb
rendű harmonikusok az alapjel-
hez képest jelentős, 70 ... 100 fok
közötti fázisbeli elmozdulást
szenvednek. Ezek a harmoniku-
sok jelentős részt képviselnek a
négyszögjel élei kialakításában,
most pedig a fázisforgatás követ-
keztében az eredeti (f0) szinusz-
jel csúcsértéke körül egy „kiug-
rást” hoznak létre (2.b ábra). A
D3-D4 diódákból álló második
határoló fokozat eredményesen
levágja ezeket a kiugrásokat és a
kimenetén gyakorlatilag csak az
f0 szinuszos feszültsége jelenik
meg (2.c ábra). Legvégül a T2-es
emitterkövetővel kialakított ak-
tív, harmadrendű aluláteresztő
szűrő állítja be a szükséges hang-
frekvenciás átvitelt (3. ábra). Az
aktív RC-szűrő alkalmazása men-
tesít a tekercsek használatától, és
ezzel megkönnyíti az áramkör
utánépítését.

Az ismertetettek szerint fázis-
forgatós határolófokozat jól mű-
ködik az alapfrekvencia (f0) 3-4
szeres értékével jellemezhető ha-
táron belül. Ha 300 Hz ... 3 kHz
közötti beszédjelet kívánunk fel-
dolgozni vele, akkor a fázisforgató
alap/jellemző frekvenciáját (ahol
R = XC) ajánlatos 500...600 Hz
között megválasztani. Ekkor a
300...1000 Hz közötti bemenő jel-
ből képzett kimeneti jel közel szi-
nuszos marad, akár aluláteresztő
szűrő alkalmazása nélkül is. Az 1
kHz-nél magasabb frekvenciák
esetében az alap és a magasabb
harmonikusok közötti fázisforga-
tás nagysága kisebb lesz, és a ki-
meneti jel alakja jobban közelít a
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