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Az indikátor kapcsolási rajzát az
1. ábra mutatja. Az A antenna ál-
tal vett jel a T, „gigahertzes”
tranzisztorral kialakított közös
emitteres erősítőre kerül. Az L
tekercs célja, hogy csökkentse az
alacsonyfrekvenciás (pl. 50 Hz-es
hálózat) zavarok hatásait, mert
az alacsony frekvenciák tartomá-
nyában gyakorlatilag rövidzár-
ként viselkedik. A C1 és a C3
kondenzátor értékét úgy válasz-
tották meg, hogy ugyanezen
frekvenciákon jelentős impe-
danciát képviseljenek, tovább
mérsékelve a nemkívánatos jelek
zavaró hatását. A D1, D2 antipa-
ralel diódapár a tranzisztort védi
a túlságosan magas jelszinttől.

A felerősített jel a C5-ön keresz-
tül a D4, D5 germánium diódák-
ból és a C5, C7 kondenzátorokból
álló feszültségkétszerező csúcsde-
tektorra kerül. Kellő jelszint ese-
tén a C7-en a térerő által az anten-
nában keltett RF-jellel arányos
egyenfeszültség jelenik meg. A P
potenciométerrel az indikátor ér-
zékenységét állíthatjuk be.

Az indikátor részt egy BA6137
típusú, lineáris karakterisztikájú
LED-sor meghajtó IC-vel valósí-

totta meg a tervező. A vett jel
szintjétől függően változik a vilá-
gító LED-ek száma az extrafényű
LED1…LED5 közül. 

A készülék 3 V-ról, azaz pl. 2
db AAA nagyságú szárazelemről
működik. A D3 dióda a tápfe-
szültség fordított polaritással va-
ló bekötése ellen véd, ekkor rö-
vidre zárja a telepet. Az  antenna
egy közönséges teleszkópanten-
na, amely hosszának változtatá-
sával az indikátor  érzékenysége
is változtatható, ill. az érzékelni
kívánt sugárzás hullámhoszához
igazítható. 

Az indikátor alkatrészeit a 2. áb-
rán látható, 45105 mm-es, 1,5
mm vastagságú kétoldalas üveg-
szálas nyáklemezen helyezhetjük
el. A panel másik oldalán hagyjuk
meg a fóliát, amely így árnyékolás-
ként fog működni, míg a mintázat
RF szakasza a földfelülettel lénye-
gében strip-line tápvonalat képez.
A beültetést a 3. ábra mutatja.

A hagyományos, furatszerelt al-
katrészek GND-re kötendő kiveze-
tését a telifóliához forrasztjuk (az
x-szel jelölt pontokba), a fóliát
csak a többi alkatrészláb közelé-
ből távolítsuk el, pl. fúróhegy se-
gítségével. A C1, C3, C5, R1, R2
1206 méretű felületszerelhető al-
katrészek. (A szerkesztő megjegyzése:
a furatszerelt alkatrészeket is cél-
szerű a mintázatos oldalon elhe-
lyezni, és minél rövidebb lábak-
kal beforrasztani. Az IC és az 5 db
LED a hátoldalon is elhelyezhe-
tő.) A szerelt panelt célszerű kis
fémdobozba, esetleg nyáklemez-
ből összeforrasztott dobozba beé-
píteni, amiben a kereskedelmi te-
leptartó is elfér. A potmétert és a
telepkapcsolót belülről a doboz
oldalához rögzíthetjük. A LED-ek
számára 3 mm-es furatokat készí-
tünk az előlapon, az antenna rög-
zítéséhez pedig érdemes teflon-
ból esztergált gyűrűt felszerelni.
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Térerőindikátor
Az alábbi LED-sávos indikátor leírása eredetileg a Ragyio 2007/7. számában jelent meg, V. Gricsko tollá-
ból. A szimulációk szerint a készülék az RF jeleket 1000 MHz-ig képes érzékelni, azonban a gyakorlatban
csak 90 MHz-ig próbálták ki, illetve 433,92 MHz-en (pl. a gépkocsi-riasztó távvezérlőjének működési frek-
venciáján).
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