
MANUAL DO USUÁRIO 
 
O Placa amplificadora de RF – 30 Watts fornecido pela RAA  Electronic é 
constituído com placa de fibra de vidro e desenhada de tal forma a evitar 
oscilações parasitas. 

 
 

Na fase de teste/ajuste este Amplificador é ligado em uma carga não irradiante 
de 50 Ohms via Wattímetro BIRD 43.  
 
No desenho abaixo mostramos os pontos que deveram ser ligados na placa 

amplificadora.                                                    

                            Alimentação 13,8VDC                                Saída de RF (Antena) 
 

                   

 
      
Entrada de RF                                                                                 



                                                    
            
 
A entrada de RF deverá ser ligada a uma saída de um transmissor de boa 
estabilidade, de preferência com PLL e que tenha no mínimo 0,5 watt a uma 
impedância de 50 Ohms. 
 
A alimentação do amplificador deverá ser de 13,8 Volts, proveniente de uma 
fonte com excelente filtragem e com capacidade de drenar pelo menos 6 
Ampéres para evitar ruídos na portadora. 
 
As antenas sugeridas são:  plano terra ¼  de onda e 5/8 com ganho de 3db,   
com as hastes devidamente cortadas na freqüência de operação. Essas antenas 
além de ser de baixo custo, apresentam um bom resultado. 
O cabo a ser utilizado é o RG213C devido a potência envolvida. 
 
Neste circuito é retirado o máximo de potência do transistor de saída, portanto a 
dissipação térmica se torna elevada, sendo necessário à utilização de 

ventilação forçada junto ao módulo de potência. Sugerimos que seja utilizado 
um micro ventilador 80x80x25  110/220V direcionado para o módulo de saída e 
seu dissipador. 
 
Este módulo é entregue montado, ajustado e testado em uma freqüência 
escolhida pelo usuário. Não necessitando de nenhum ajuste adicional, desde que 
a antena esteja devidamente ajustada para a freqüência de operação. 
 

Em hipótese alguma este módulo deverá ser ligado sem antena. 
O que causará a queima imediata do transistor de saída.  
 
TABELA DE DADOS 
 
FREQÜÊNCIA (MHz) 88 – 108 
Potência (W) 30 
Tensão (V) 13,8 
Corrente (A)  6 
 
 
Uma boa técnica será instalar a placa amplificadora em uma caixa metálica. 
Evitando assim possíveis oscilações indesejáveis. 
 
Este amplificador é totalmente compatível com os Transmissores de FM PLL de 1 
Watt fornecido pela RAA Electronic. 
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