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Intrate În tradiţia manifestărilor
organizate de redacţia "TI=HNIUM",
Întîlnirile cu cititorii reVistei s-au
soldat întotdeauna cu dialoguri fructuoase, cu utile schimburi de experientă. De această dată, membrii redacţiei (ing. ILIE MIIţĂESCU, fizician ALEXANDRU MARCUlESCU,
ing. CRISTIAN CRAcIUNOIU, CĂ
LIN STĂNCULESCU) şi specialiştii
invitaţi (ing. NiCOLAE ANDRIAN,
c~imist 19SIF lINGVAY, ION ŢA
r.ALUNGA) au fost oaspeţii tinerilor
vîlceni la sediul Casei·de cultură, a
stiintei si tehnicii din Rîmnicu Vîlcea,' manifestare aflată sub semnul
aniversării a 60 de ani de la crearea
U.T.C. şi a 25 de ani de la Înfiintarea
U.A.S.C.R.
'
Subiectele dialogului au fost numeroase si printre ele putem aminti
cele legate de posibilităţile legături
lor radio si TV la mare distantă, de
conditiile obtinerii autorizatiei de radioamator, de constructia' navo si
aeromodelelor, de aniversarea marelui inventator român Aurel VI ai cu
etc. etc. Tinerii utecişti şi pion ieri
vîlceni s-au arătat, de asemenea, deosebit de interesaţi d~ perspectivele
diversificării activitătii de constructori amatori pe plan 'local, precum şi
de modalităţile de sporire a bazei
materiale necesare cercurilor de
modelism, radio, electronică.
Schimbul de
la care au
- tovarăsul
directorul Casei
cultură, a
tehnicii
tineret, şi
VIAN a reliefat diversificarea
muncii de educatie tehnică ce se
desfăsoară În frumosul si impunăto
rul edificiu al casei, muncă însă pucunoscută de majoritatea tineridin oras.
Chiar dotarea numeroaselor
cercuri
radio si televi-

industrială, inforfoto-cinema, hidrospeologie,
mOdelism), care cuprind circa 400
de tineri (dintr-un oras cu 80 000 de
locuitori) este deocamdată puţin corespunzătoare pentru materializarea
în cele mai bune conditii a muncii
constructorilor amatori. '
Este adevărat că pe plan local aici
au avut loc manifestări interesante
si utile cum ar fi: Simpozionul Centrului de informatică, Concursul de
creaţie tehnico-stiinţifică, Simpozionul tinerilor cercetători vîlceni. Dar,
În aceiasi timp, se face imperios necesar un sprijin mai susţinut din
partea Comitetului judeţean Vîlcea
al U.T.C., a celorlalte organe şi organizaţii ale U.T.C., pentru ca toate
acţiunile Casei de cultură, a ştiinţei
şi tehnicii pentru tineret să fie finalizate corespunzător unui potenţial de
creativitate deloc de neglijat.
Entuziasmul si pasiunea dovedite
În actTVitatea cercurilor tehnice de
elevii DIANA TEORESCU, LAURENŢIU PASCU, O_VID!U ŞTEFAN,
CRISTIAN BOBILCA, ANDRIAN
DĂNUlEŢ, CA.TĂlIN MERFU, ALfRED COBAlA, PETRE FlORIAN,
CATRINA DUMITRU, ADRIAN SINESCU, rezultatele obtinute în activitatea de
stiint'ifică de tineri
BELGUN, FLOREA
VASILE JIANU, LUDOVIC
sau LUCIA SFÎRLOAGĂ
constituie o adevărată carte de vizită
pentru posibilităţile tinerilor vîlceni.
De aceea ne
această cale c>n'''''''''nt",
Casei de
a
din Rîmnicu Vîlcea, condusă de un
avînd un
competent organizator
tînăr specialist extrem
capabil În
îndrumarea cercurilor tehnico-aplicative, vor
În viitor mai adecvat
susţinute de factorii responsabili În
educaţia tinerei generaţii. (C.S.)

zoare,

matică,
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În vederea sprijinirii eficiente a
formării tinerilor electronişti,
!.P.R.S.-Băneasa a iniţiat o serie
discuţii cu Ministerul Educaţiei .şi
vătămîntuiui, În urma cărora s-a de-

finh şi omologat o nouă clasă de
componente electronice: componentele de uz didactic.
Schemele electronice moderne
fac apel
o mare diversitate de
componente. Din această cauză,
clasa de componente didactice
fost incluse
toate
din profilul
densatoare pînă
O componenta
un
electronic
punct
vedere

I

cepta o rezis.tenţă de izolaţie de
1 000 M.n.. Un tranzistor cu germaniu de uz didactic are curenti reziduali mai mici de 40J.! A Diodele cu
siliciu din familia 1 N4000 se Încadrează În această clasă dacă au un
curent invers de vîrf de 10)1 A faţă
de 5
A
În norma produDe asemenea se ado tensiune de vîrf
1,32 V
de o diodă industrială care are
V. Un circuit integrat logic poate
didactice
sînt cu

ceea ce conduce la dezvoltarea gîndirii tehnice si la aprofundarea cunostinţelor de specialitate.
Tot În categoria componentelor
de uz didactic au fost încadrate
cele care prezintă mici defecte
aspect, fără influenţă asupra funcţionării. Ele au În general performanţe identice cu componentele de
uz industrial, dar nu au o prezentare
comercială

corespunzătoare.

Clasa componentelor de uz didactic prezintă o premieră În relaţiile Între o unitate productivă si Învăţă
mînt. Ea valorifica o categorie de
rezultat inevitabil în
de serie a
ol"""ty·",ni,...,.,
fără alte
bile.
acelasi timp,
didactice sînt o ;..... ,r.~.• ;+;~
cu efecte
În ridicarea
fortei de muncă În industria

electronică'

foarte

scăzut

al
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În
organizate cu
ocazia celei
60-a aniversări a
U.T.C., În municipiul Oradea au avut
loc două manifestări foarte gustate
de către localnici: o Întîlnire a
nieriior din cercurile
li ve şi o alta, a tinerilor constructori
amatori, cu o echipă de lucru a revistelor "Ştiinţă şi tehnică" şi "T ehnium".
Invitat
Prunariu,
invitaţi,

Lingvay
a avut

redactorul
UfF

schimb

În acest an poporul român sărbă
toreste 100 de ani de la nasterea
unuf celebru fiu al său, AUREl
VlAICU, pionier al aviaţiei mondiale.
Figură reprezentativă a
creator românesc, AUREl
participă
la evenimente ce marchează Începuturile aviaţiei, fiind
astfel printre primii inventatori care
au reusit să construiască si să
zboare cu aparate mai grele' decît
aerul.
AUREl
s-a născut la 19
noiembrie 1882
satul Bintinti, azi
comuna Aurel Vtaicu, lîngă ·Orăştie.
Şcoala primară o urmează în satul
natal, iar liceul la Orăştie si Sibiu,
unde În anul 1900 Îsi ia bacalaureatu!.
.
În anul 1901 se înscrie la Politehnica din Budapesta, apoi În anul
1903 se mută la Politehnica din
Munchen.
absolvire, se
angajează la
"Oppel" din
Busselheim. unde realizează mai
multe invenţii, pe care le şi breve-

40-50 m, lîngă satul Băneşti, avionul s-a înclinat pe aripa dreaptă şi
s-a izbit de pămînt.
Pilotînd numai din volan, la o
criză mai puternică, VlAICU, Închirdndu-se, l-a rotit inconştient spre
dreapta, făcînd avionul să cabreze şi
aducîndu-I astfel În limita de viteză.
Fiind la mică înălţime, avionul nu a
mai putut fi redresat.
Astfel s-a stins din viată marele inconstructor 'şi zburător
populare memoria
YlAICU este pe
cinstită, Academia R.S.R. n .... rn"·". . '
post-mortem În rîndul membrilor
lui

săi.

Aeroplanul "Vlaicu"-II avea cea
mai simplă construcţie În epoca respectivă. Superioritatea avionului
consta În
mică 200 kg;
viteză
de decolare si aterizare
- 60
viteză de croazieră
100
de
stinga

ce-j asigura o foarte bună stabilitate
laterală fară eleroane. Centrul de
greutate se afla la
m sub aripă.
Stabilizatorul si
forme)
spatele
o
de 1,6
1,8

Toate aceste elemente
penaj) erau împînzate
o
parte cu pînză cauciucată.
Pe tubul central,
bordului
de atac şi În spatele
de
fug$ al
se
cele două
elice ce se
sens invers
una fată de cealaltă. Elicele aveau
diametrul de 2,4
de 2,75
si se roteau cu
. Motorul era
marca
Gnome, rotativ de 50
200 tu-

realizau printr-un singur volan, care,
prin învîrtire la dreapta şi la stînga,
acţiona profundorul, executînd urcarea şi, respectiv, coborîrea avioiar prin deplasarea volanului
În
orizontal la dreapta sau la
stînga, acţionîndu-se direcţiile avionului, vira la stînga sau la dreapta.
Acţionarea pro'fundorului se realiza prin două cabluri în formă de V
ce se uneau înainte de intrare În tubul central prin cei doi scripeţi suprapuşi, după care cablurile coborau pe două suporturi la tamburul fixat de axul volanului.
de
transmisie
'de
:27.

tează.

În anul 1909 se întoarce în satul
natal şi, împreună cu fratele său
Ion, realizează planorul "V!aicu"-1909.
În anul 1910 realizează la Arsenalul Armatei din Bucuresti avionul
"Vlaicu"-I, cu care învaţa
În anul 1911 construieste
,,vlaicu"-II, cu care execută turnee
În mai toate oraşele din ţară, iar in
anul 1912 participă la concursul internaţional de aviaţie de la Aspern
(Austria), alături de 43 de concurenti din 8
Aici avea să devină
prhrml
mondial absolut, învingînd marile vedete ale epocii
(Sţmtos Dumont, Bleriot etc.).
In amintirea succeselor repurtate
de VlAiCU
acest
pe aeroportul
s-a
său

aşezat

morativă
germană

cu

acest

2 ore.
Corpul avionului, de care se fixau
celelalte organe, era format dintr-o
de duraluminiu cu 0 60
3 bucăţi (respectiv
2,6 m
3,4 m).
In partea din faţă avea instalate
cîrma de profunzime si
Profundorul avea ,.. rr,,,,tt... ~ ..,:::dQ
mensiuni: lungime 2,6 m, lă
ţime 1,2 m, cu vîrfurile rotunde.
Direcţiile erau formate din două planuri semicirculare cu diametrul de
1 600 mm. Scheletul profundorului
si cel al directiilor erau confectionate din lemn de rezonantă' de
30 mm diametru, aripa avea imvergura de 10 m şi profunzimea de 2,6
m. Bordul de atac şi de fugă era
din lemn de YC>7nn~njr",
de
mm diametru,
de
curbate si
mufe din
din
aripa avea un diedru de 5°, ceea

DATELE CONSTRUCTIVE

sului de
cu"-I această
sensului elicei
Gal!.
Postul
aflau

<!rlh,n"\h,~n:"

de
prin
(inele din
cauciuc), iar la bechie cu arcuri spirale.
Hobanele
erau confecţionate din
pian cu 0
3 mm şi prin rigidizarea acestora se
asigura un sistem nedeformabil Înaparat.
coada tubului central se afla un
sistem
de întindere perfectă
ancoraj.
avionului se

nului.
Rezervorul de
se afla montat
central, de unde,
ducte se făcea
Acesta se pornea prin
elicei din spate şi se
Întreruperea contactului
că la reconstituirea
avionului "Vlaicu" -II
m-am servit de
originale de
la Casa memorială
precum si
primite de
de schiţele
la
care În
anul
macheteie
scara 1/10

prevazută, de asemenea, cu un electrod. Terminalul acestuia, denumit
poartă, serveste la conectarea dispozitivului În circuitul de intrare
(sau de comandă), alcătuit din sursa
de alimentare El ~i sursa de semnal
S. Conform polarizării indicate În figură, sursa El produce o cădere de
tensiune inversă, u 1• pe singura
joncţiune p-n a tranzistorului (inversă, deoarece are minusul aplicat
zonei p şi plusul zonei n).
Am notat provizoriu cu indicele 1
mărimile referitoare la circuitul de
intrare şi cu indicele 2 pe cele corespunzătoare circuitului de ieşire.
Ulterior vom reveni asupra acestor
notaţii.
FUNCŢIONARE

Sursa de semnal, S, produce vaale tensiunii (inverse) de intrare, u l . Acestea, la rîndul lor, conduc la variaţii ale grosimii barierei
de potenţial din joncţiune (a se revedea f4ncţionarea tranzistorului bipolar). In consecinţă, este modificată - În "ritmul" semnalului dat de
S - aria secţiunii transversale a regiunii prin care circulă. curentul purtătorilor majoritari (i 2). Această regiune se numeşte canal. Terminalul
(electrodul) care "alimentează" canalui cu purtători majoritari se numeşte, sugestiv, sursă, iar celălalt
electrod, la care ajung purtătorii
majoritari, se numeşte drenă. Pentru
că există o analogie evidentă între
funcţionarea FET-urilor şi cea a tuburi/or electronice, terminalele
sursă, drenă şi poartă mai sînt
uneori denumite catod, placă şi respectiv grilă.
După natura zonei semiconductoare ce alcătUieşte canalul, FET-uriie se împart În două tipuri: cu canal N (exemplul din figură) şi cu canal P. Vom continua descrierea
funcţionării referindu-ne tot la cele
cu canal N.
Atunci cînd tensiunea de intrare,
U1, creşte (în valoare absolută), .stratul bar'ieră al joncţiunii devine mai
gros, reducîndu-se astfel ariaAsecţiu
nU transversale a canalului. In consecinţă creşte rezistenţa electrică În
curent continuu a canalului, deci
scade i2. Pentru o anumită valoare,
u c-o, a tensiunii de poartă, aria secţiunii canalului este redusa practic
la zero şi curentul i2 atinge valoarea
minimă; în această situaţie FET-ul
este blocat. Invers, pentru u 1=.:0, secţiunea canalului devine .maximă şi
rezistenţa sa ohmică (în curent continuu) atinge valoarea minimă, RoCurentul i 2 este maxim. (Orientativ.
uc-o este de ordinul zecilor de volţi,
iar Ro de ordinul sutelor de ohmi.)
Cele discutate mai sus pot.fi.urmărite În graficul din figura 2. care
redă variaţia curentului i 2 în funcţie
de tensiunea de intrare u 1• Vom reveni pe parcurs cu precizări referitoare la semnificaţia practică a
acestei caracteristici.
Întorcîndu-ne la figura 1, observăm . că. stratul barieră al joncţiunii
(zona haşurată simplu) nu a fost desenat simetric in raport cu regi~nea
semiconductoare p. Expticaţi.acon
stă În faptul că, pe măsură .ce. ne
apropiem de drenă, tensiunea inriaţii

TIAIZISTIIUI
~
CU EFICT II CliP
Fiz. A. MĂRCULESCU

Apariţia tranzistoarelor cu efect
de cîmp (principiul de funcţionare
propus de W. Shockley, În 1952) a
constituit, la vremea respectivă, o
adevărată revoluţie În tehnica dispozitivelor semiconductoare. Ele readuceau În marea familie a tranzistoarelor "calitatea" pierdută prin înlocuirea treptată a tuburilor electronice: impedanţa foarte mare de intrare, cu toate consecinţele ei practice.
În literatura de specialitate, tranzistoarele cu efect de cîmp sînt notate prescurtat prin iniţialele TEC
sau FET (de la denumirea dispozitivului În limba engleză - field effect
transistor) .

STRUCTURĂ
Să urmărim

figura 1, unde este re-

dată

schematic structura internă a
unui FET. Un strat semiconductor,
În cazul de faţă de tip n, este echipat cu electrozi pe două părţi
opuse. Aceştia sînt prevăzuţi cu terminale exterioare care conectează
dispozitivul În circuitul de ieşire al
etajului respectiv, alimentat de la o
sursă de tensiune E2 şi avînd ca sarcină o rezistenţă Rl. Electrozilor li
se aplică astfel o tensiune U2, care
produce de-a lungul stratului semiconductor un curent i 2 al purtători
lor majoritari de sarcină (în cazul de
faţă, curent de electroni dinspre minusul spre plusul sursei de alimentare).
Într-o parte laterală a stratului semiconductor amintit este "implantată" o regiune semiconductoare. cu
tip opus de conducţie (aici de tip p),

versă

aplicată

joncţîunii

creşte

(drena are un potenţial "mai. pozitiv"), deci creşte şi grosimea. sttatului barieră.
Tot cu caracter introductiv,prezentăm În figura 3 o famHie de caracteristici de iesire ale FET- lI lui,
adică o familie de curbe 12 =.f(U2)'
pentru diferite valori u,= com!~tant.
Se observă că la început i 2 creşte
rapid cu creşterea lui U2l' pe parcurs
creşterea devine mai lentă, p~ntru
ca În final să se ajungă la o:~f,ati
zare a curbelor (ceva asemănătritcu
saturatia). Acest efect este rezutt~tul
Îngustării canalului prin creşterea
tensiunii inverse pe joncţiune (ca o
consecinţă a creşterii lui U2)' :pentru
valori mai mari ale tensiunii de intrare u, (în mărime abSOlută), curentul '2 este mai mic, caracteristicile fiind mai "coborîte".
Condiţiile de lucru ale FET-ului
corespund, de regulă, porţiunilgr "în
pantă" ale caracteristicilor de ieşire.
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

*-
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Nu vă speriaţi, nu este vorba d'
greşeală în schema de principiu (li
"figura 1: între minusul ali
(punctul M) şi terminalele rp.71~ten·;{'
ţelor R2• R3 de polarizare a
(punctul N) a fost intercalat un
densator electrolitic, C3. Ce rost
el sau, mai bine zis, ce efect
asupra sunetului generat de mult
brator?
În absenţa acestui condensator.
(cu scurtcircuit între M şi N),
ţionarea este cea normală, rlo.,,,'Yic;,,;i ;
de exemplu, În numărul 9/1980
revistei. Tranzistorul suplimentar T3
amplifică semnalul generat, permi~
ţind audiţia sa Într-o cască tel
n ică (cca 50.n..).
Dacă r;lu aţi intuit pînă acum efec:.
tul luik ':C 3, să urmărim împreun
funcţion~rea montajului. La înch
rea Într~rupătorului de ",Ii,.,.,."" ... +.""",
toate condensatoarele se află
cărcate. Iniţial, C 3 se comportă
un scurtcircuit între punctele M
N, deci multivibratorul este
tat "normal" şi începe să funct
neze, generînd un semnal cu frec"venţa dep~ndentă de valorile R2• R;3t
C l şi C 2. In cazul schemei simetrice
(C l = C2 =.: C, R2 =.: R3 ::.:; R etc.)
-- cum este şi situaţia de faţă -,
perioada oscilaţiei este dată aproximativ de relaţia T(s)~ 1,4.R(..n..).C(F).·
Frecvenţa de bază a oscilatorului
nostru, f o, este deci de cca 1 500 Hz
(fo = 1/T).
Pe măsură ce trece timpul, condensatorul C 3 se încarcă (prin R2 şi
R3), tensiunea la bornele sale crescînd. Punctul N capătă un potenţial

Descrierea circuitului integrat
TDA 1420, pe care ne-o propunem
în continuare, este doar un pretext
pentru a prezenta unele aspecte teoretice~· şi praq.tice referitoare la
funcţionarea amplificatoarelor AF
de putere. Este, totodată, şi o invitaţie adresată constructorilor începători de a jmita" această sche~~
simplă - bineînţeles cu cOinpo~\i
nente discrete - , obţinînd astfel
un modul multifuncţional cu ajutorul căruia se pot experimenta comod şi rapid diverse montaje de
amplificatoare (şi nu numai amplificatoare ).

*

Schema de principiu a circuitului
TDA 1420, amplificator AF de putere,
este cea din figura 1. Echivalată în
componente discrete, ea conţine tranzistoarele de putere TI' T 2 (pereche, npn),
tranzistoarele de medie putere T 3, T 4
(pereche, complementare), diodele DI
-D 5 şi rezistentele R" Rz. Prin modul
de conectare, aceste piese alcătuiesc
două amplificfltoare de curent co~ple
mentare: un circuit Darlington de tip
npn (T l!Ti) şi un circuit I:ompus (pSl'Udo-Darlington) de tip pnp 12' 1'4)' Prin
complementaritatea tranzistoarelor 1;
şi T 4 (numite defazoare) se asigură autodefazarea necesară pentru atacul În
contratimp al tranzistoarelor de putere.
Diodele D3-D5 asigură polarizarea iniţială (de repaus) a amplificatoarelor de
curent. Rezistenţele RI' R2 servesc la
stabilirea potenţialului din bazele tran-.
zistoarelor finale, permiţînd totodata
menţinerea aproximativ constantă a rezistenţei de intrare a tranzistoarelor de':
fazoare. Diodele DI,D2' montate în antiparalel între emitoarele şi colectoarele
lui TI şi T 2' au rolul de a proteja aceste
tranzistoare împotriva efectelor deau~.
toinducţie, în cazul conectării la ieşire
unor consumatori inductivi (de

IIT

OI IRTI

MARK ANDRES
(negativ) din ce În ce mai mic (faţa
de masă) şi, În consecinţă, curenţii
de polarizare a bazelor (prin R2 şi R3 )
scad treptat. Lucrurile se petrec ca
şi cum rezistenţele R2 si R3 ar. creş!e
În timp, ceea ce se traduce pnn scaderea treptată a frecvenţei de oscilaţie.

Există însă si o tendintă contrară.
Într-adevăr, cu'rentii de bază fiind tot
mai mici, tranzistoarele T l şi T 2 se
depărtează tot mai mult - În semÎperioadele lor de conducţie - de
starea de saturaţie. Descărcarea

variabila, cu o durată limitată (functionarea încetează la un moment
dat, curenţii de bază scăzînd sub limita necesară întreţinerii oscilaţiei;
un cuvînt important are, În acest
sens, de spus curentul de fugă al
condensatorului C 3 ).
Forma exactă a semnalului generat depinde, practic, de caracteristicile tuturor pieselor din montaj.
Pentru valorile indicate În schemă
s-a obţinut o variaţie În timp a frecvenţei de forma celei prezentate În
figura 2 (linia plină). Consumul ma-

~------------.-~----------~---------+--~l~-----o-SV
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condensatoarelor C l şi C 2 devine tot
mai incompletă, rezistenţele emitor-colector ale lui T 1 şi T 2 În conducţie fiind tot mai mari. Este ca si
cum capacităţile C 1 şi C 2 ar scădea
În timp, implicînd o tendinţă de
crestere a frecventei de oscilatie.
Din combinarea acestor doua
efecte contrare, ca si a altora de importanţă secundară', pe care le-am
neglijat pentru simplificare (de
exemplu, variaţia factorilor de amplificare ai tranzistoarelor), rezultă
un "tren" de semnale cu frecvenţa
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motoraşe de curent continuu).
zenţa lor se explică prin faptul că

pIu,

Preintegratul TDA 1420 nu este destinat exclusiv construcţiei de amplificatoare AF.
Alimentarea circuitului se face cu
tensiune continuă unică (sursă simplă,
nu diferenţială) de maximum 44 V (valoare recomandată 32-36 V), cu plusul
la terminalul 5 şi minusul la 3. Consumatorul se conectează între terminalul
4 (ieşire) şi terminalul 3 (minus), în cazul montajelor cu minusul la masă. Curentul de vîrf maxim admis este de 3,5
A, iar puterea maximă debitată de cca
30 W.
AMPLIFICA TOARELE DE CURENT
Pentru a înţelege mai bine funcţiona
rea montajului .în ansamblu, vom considera separat una din "jumătăţile" sare
complementare, de exemplu amplificatornI de curent realizat cu TI şi T 3 (fig.
2). Cealaltă "jumătate" se analizează similar, cu micile diferenţe care deosebesc între ele circuitul Darlington şi circuitul compus (revedeţi, de exemplu,
numerele 7 şi 8/1980 ale revistei "Tehnium").
.
Dioda DI este blocată, avînd catodul la plusul sursei; putem face deci
abstracţie de ea (atit timp cît inductanţa consumatorului R L rămîne neglijabilă).
'
Semnalul alternativ al sursei de atac
(tensi unea de intrare, Ve) este adus
terminalul 2 prin condensatorul de
trare, Ce. Baza lui T 3 a fost
prin rezistenţa R83, care

rent de repaus pentru T 3 şi pentru TI,
implicit un curent de repaus prin consumatorul R L • Vom vedea mai departe
că asocierea celor două amplificatoare
complementare permite montajului în
ansamblu funcţionarea în clasă B; în
acest caz, curentul de repaus este
foarte mic.
Tranzistoarele TI şi T 3 sînt ambele
în montaj de repetor pe emitor. "Deblocarea" circuitului' se face de către
alternanţele pozitive ale semnalului de
intrare. Un impuls pozitiv de curent,
iB3 , aplicat în baza lui T 3, se regăseşte
amplificat În emitor: iE3
(1
/33)-iB3 =
/33'i B3 (am notat, cum se obişnuieşte,
/33 = hllD = factorul de amplificare în
curent
al
tranzistorului
T 3 ).
în
punctul M acest curent se ramifică în
componentele iD (prin R BI ) şi i Bl (prin
baza lui TI, respectiv prin rezistenţa de
intrare a lui TI, h ll TI). Curentul din
emitorul lui TI este hl = (1
/3J)'i Bl =
/31'iBl , iar curentul prin consumator
iL = iEi
iD = iEI· = /3I'ÎBI (putem neglija pe iD , de ordinul miliamperilor,
în comparaţie cu iEI, de ordinul amperilor).
Pentru a calcula amplificarea totală
•
.
. l' A
iL = -.iEI- ,
10 curent a ClrcUitu Ul,
i

= +

=

+

+

= --;183

să stabilim în
numerică dintre iei şi

trebuie

forma:· i Bl
in final:

= k·i

E3 ,

Ai =.
183

le3

prealabil relaţia
i E3 , care este de
cu k:::; 1. Va rezulta
~ k·{-JI'f33.

__

.------~---~-.

T'

xim a atins 'cca 40 mA, după încetarea oscilaţiilor curentul absorbit
scăzînd la cca 0,8 mA. C 3 poate fi
ales Între 10 flF si 200.JJ. F, iar C 1 =~
= C 2 între 10 nF şi 47 nF. Nici valo"
riIe rezistenţelor nu sînt critice.
Partea frumoasă a experimentului
Începe însă abia acum. Să presupunem că la momente arbitrare de
timp, t 1, t 2 etc., scurtcircuităm Între
ele. bornele M şi N pentru o fracţiune de secundă. Condensatorul C 3
descărcÎndu-se practic instantaneu,
ciclul de variaţie a frecvenţei se reia
de la început (curbele cu linie întreruptă din figura 2), rezultînd În ansamblu forma de variaţie din figura
3. Mai mult, dacă descărcăm doar
parţial condensatorul C 3, conectînd
la bornele M-N, pentru o fracţiune

de secundă,·o rezistenţă reglabila,
R, ciclul de variatie a frecventei
poate fi reluat din 'orice faza anterioară dorită. În acest scop, la bornele M-N se poate conecta permanent circuitul din figura 4. Manevrînd cursorul lui P între cele doua
extre.nităţi şi acţionînd, la intervale
dorite de timp, butonul de sonerie
B, putem obţine succesiuni de sunete cu efect deosebit. TinÎnd butonul apăsat, frecvenţa r~mîne constantă, reluîndu-si ciclul propriu de
variaţie abia după eliberarea lui B.
Prin urmare, posibilităţi de joacă
multiple cu un montaj extrem' de
simplu, cu piese uzuale. Alimentarea
se poate face de la baterii (9 V sau
2x4,5 V în serie) sau de ia un redresor filtrat (6-9 V).

Coeficientul k îl putem determina
observînd că R BI , hllT!, ca şi
rezultanta grupării lor în paralel,

rezistenţa sa de intrare foarte mare.
Astfel, în baza lui TI (punctul M) semnalul "vede" o rezistenţă de intrare
llTl
Rei =
RBlh
(1
/31) . RL'
RBl +, h llTl
iar 1n baza lui T 3 o re;zistenţă Re3
= h llT3 (1 /33)·Rel . 0 aproximaţie
de prim ordin ne conduce la Re3
= /31;/33'R L • Pentru un difuzor cu
impedanţa R L = 8.0 şi considerînd,
ca mai sus, /31
30, /33
80, rezultă
o rezistenţă de intrare a circuitului
R3 = 20 000 .o.
După cum se ştie, montajul Darlington nu amplifică în. tensiune. Raportul
dintre tensiunea de ieşire, V" şi cea
.
V e, A u = v" este
.
de mtrare,
su bUni-

uşor

I
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ti

R8 j'h llTl
.
R +h
' au la boroe aceeaşi
BI
II TI
tensiune, UeETI: UeETI
Rei'iD
hiITI'
iBl i E3 'R, de unde rezultă k
R

=

=

=

= ~=

=

=

RBI
i E3
RBI
h llTl
în absenţa lui RBI sau pentru
RBI ~ hll TI ar rezulta k = 1 şi deci
A = /31'/33, De exemplu, considerind
/31
30 şi /33 = 80 (foarte uşor de, realizat în cazul tranzistoarelor cu siliciu),
ar rezulta A; = 2 400.
Pentru valori mai mici ale lui RBI ,
coeficientul k este subunitar şi A scade
corespunzător, păstrind totuşi o valoare apreciabilă (de unde şi interesul
mare pentru acest circuit). în conc:uzie, prin alegerea adecvată a lui RBl se
poate controla amplificarea totală a
circuitului.
Un alt

+

+

+

=

+ +

=

=

=

v:-

tar, sensibil egal cu k în realitate, trebuie să admitem chiar o diferenţă de
tensiune de cea 2 X 0,6 V între ieşire şi
baza lui T 3 , Qorespunz~toare căderilor
pe cele două joncţiuni bază-emitor (cu
siliciu) înseriate.
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Transmiterea informaţiei la distanţe mari se face În cele mai multe
cazuri prin intermediul cîmpului
electromagnetic. Acesta este difuzat
În spaţiu de către antena de emisie
a sistemului de comunicaţie, sub
·forma unor unde plane. Dacă antena de recepţie se află pe direcţia
de radiaţie a celei de, emisie, este
acordată pe aceeaşi frecvenţă cu
emiţătorul şi este, adaptată la aceeaşi polarizare, atunci intensitatea
semnalului captat este maximă.
Cîmpul electromagnetic este caracterizat prin existenţa simultană a
d.Quă componente: cîmpul electric
(E) şi cîmpul magnetic (R); produsul
lor determină puterea, iar raportul
este egal cu impedanţa de undă a
mediului În care are loc propagarea.
In mediul ambiant această impedanţă are valoarea Za ::: 120 li; astfel, dacă se cunoaşte o componentă
(electrică sau magnetică) În mediul
de propagare, se poate determina
cealaltă.

Plecînd de la acest punct de vedere, În general se analizează numai
o componentă, de regulă, cîmpul
electric din considerente practice.
Analizînd o suprafaţă S,' din spaţiu, prin care trece o, undă plană, se
poate întîlni una din. situaţiile prezentate În figura 1. Intr-o perioadă
de repetiţie a semnalului de Înaltă
frecvenţă (fig. 1 a) cîmpul electric
poate avea aceeaşi înclinare faţă de
orizontală sau se 'poate roti cu viteza unghiulară w, luînd la diferite
unghiuri de înclinare (o<:) valori diferite s,au egale.
Această proprietate a cîmpului
electric, care este dată de configuraţia sistemului de antene al emiţă
torului, se numeşte polarizare. In figura 1 b s-a reprezentat cÎmpuJ
electric cu polarizare lineară (dacă
unghiul c<:.:::0 polarizarea este orizontală Ş'Î pentru cX. :::90 0 , faţă de orizontală, pOlarizarea este verticală),
În figura, 1 c polarizarea este eliptică, iar În fig.ura 1 d polarizarea
este circulară. in ultimele două ,cazuri interesează sÎ sensul de rotire al
vectorului E; În' figurile respective
s-a ales spre stînga.
Din punct de vedere constructiv
sînt mai uşor de realizat atît antene
de emisie cît şi antene de recepţie
cu pOlarizarea lineară, iar în acest
caz pentru polarizarea verticală atepropagarea cîmpului elecnuarea
tromagnetic este mai mică faţă de
cazul polarizării orizontale.

În

6

I

În comunicaţiile la distanţe mari şi
la frecvenţe mai mari de 100 MHz
apare efectul Faraday, care constă
În modificarea de-a lungul direcţiei
de propagare a unghiului ol., ceea
ce face ca semnalul captat să scadă
în intensitate proporţional cu cosoc.
Modificarea unghiului nu este constantă în timp, deci stabilitatea unei
legături radio este înrăutăţită.
In gama undelor metrice, cîştigul
cel mai bun îl au antenele Vagi, dar
adaptarea În polarizare, În condiţiile
manifestării, efectului Faraday, face
ca uneori să fie Înlocuite cu antene
cli cîştig mai mic,
pot recepţiona· cîmpul
cu orice
polarizare (de
antene spirale sau circulare).
In cazul În care cîştigul antenei nu
poate fi micşorat din cauza sensibilităţii reale areceptoruluÎ; atunci instalaţia de antenă devine ceva mai
complicată. Pentru a fi cit mai puţin
sensibile la modHicarea unghiului 'oL
(care este proporţional cu concen··
traţia, electronilor din atmosferă şi
invers proporţional cu pătratul frecvenţei), de regulă se folosesc două
antene, rotite una faţă de alta cu
900 • Semnalul care În aceste\ condiţii ar scădea pe o antenă va creşte
pe cealaltă, astfel că suma lor va ră
mîne constantă.
Pentru creşterea capacităţii de
transmisie se pot, emite două semnale cu aceeaşi frecvenţă, dar cu
Cîmp electric Înclinat diferit (unul
orizontal, altul vertical), urmînd ca
selecţia să o facă sistemul de antene de recepţie, cu' sau fără etaje
suplimentare de suprimare a interferenţe; (cazu! comunicaţiilor prin satetit).
Tot 'prin alegerea unei antene
adaptată la o polarizare corespunză
toare se poate rezolva şi problema
uneori supărătoare la recepţionarea
canalelor de televiziune, datorată reflexiilor, cînd, din cauza diferenţei
de drum între semnalul recepţionat
direct şi cel reflectat, apare o Întîrziere în timp manifestată prin apariţia contururilor multiple pe imagine.
Pentru aceasta, la emisie cîmpul
electromagnetic are o polarizare circulară cu rotire spre dreapta, iar un
astfel de semnal dacă se reflectă se
va roti spre stînga.
la recepţie se foloseşte o antenă
sensibilă la polarizare circulară
dreapta şi cu un raport faţă-spate ridicat, care va atenua reflexiile, iar
claritatea imaginii se va îmbunătăţi
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(cazul antenelor elicoidale cu reflector).
O altă direcţie la care contribuie
şi adaptarea în polarizare este Îmbunătăţirea raportului semnal/zgomot,
prin recepţionarea unui, nivel de
zgomot mai mic, şi anume numai
cel care are aceeaşi polarizare cu
semnalul util.
În sensul celor prezentate mai sus
recomand radioamatorilor care lucrează pe frecvenţa de 430 MHz o
spirală. Cîştigul antenei este
de 12 dB dacă lungimea
1 038 mm, iar lăţimea diaeste
grame; de directivitate este de
Spirala se realizează
cupru cu diametrul de
prezentată În
după care este
un diametru

SCURTCIRCUITEAZĂ

1

CENTRAL OU C
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~e poate de constant.
Pentru realizarea adaptării antenei
cu cablul de alimentare a cărui impedanţă caracteristică este de Zc==
:::7511. s-a ales metoda folosirii unui
segment de linie serie şi a unui se9"
ment de linie paralel În scurtcircuit
(fig.3). Raportul de undă staţionară
În tensiune măsurat înainte şi după
a fost 2,8, respectiv mai
1,1 În toată banda de lucru.
bun
Reflectorul se va realiza dintr-un cadru metalic sau din lemn pe care se
o plasă metalică. Fixarea
În reflector se va face cu
unui izolator din sticlotexto-

=173 mm va fi cît
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În cazul
a două programe de
ca de exemp(u
În municipiul
unde programul 1. se recepţionează pe canalui 6, Iar programul 2 pe canalul 9,
cu antene În canalele respective,
acestea se pot lega la un singur cablu de coborîre, folosind un filtru de
separaţie.

Schema filtru lui este prezentată În
figura 1. La intrarea filtrului trece-jos se leagă antena cu care se

I

68pF
/

recepţionează canalele 2-6, iar la
intrarea filtrului ttece-sus se leagă
antena cu care se recepţionează canalele 9-12.
În figura 2 este prezentată plăcuţa
circuitului imprimat pe care se montează bobinele si condensatoarele
filtrului şi legăturile celor trei cabluri. Dimensiunile plăcuţei sînt de
100/40/1,5 mm.
O cutie metalică avînd dimensiunile 100/40/40 mm protejează filtrul

I 4J DI TI
Curbura caracteristicilor de funcţionare
a tranzistoarelor de putere limitează obţi
nerea unor puteri importante din cauza
distorsiunii pronunţate a semnalului.
Acest lucru este şi mai supărător dacă
semnalul ce urmează a fi amplificat este
modulat În amplitudine.
Spre a se evita acest lucru, o soluţie
posibilă constă în utilizarea unor structuri
simetrice, soluţie cunoscută din tehnica
amplificatoarelor de audiofrecvenţă,
Tranzistoarele folosite sînt 2N5150, un
pnp, şi 2N3866, un npn, ambele în clasa
C.
Semnalul de la intrare se aplică simultan ambelor tranzistoare. Condensatorul
C, are rolul de separare a componentei
continue; totuşi valoarea sa influenţează
gradul de distorsiuni ale semnalului.
Randamentul optimal al etajului depinde de tensiunea de alimentare, de
frecventa de lucru si de curentul mediu
de colector (le),
'
După cum se observă În figura 2, la o
mică variaţie a puterii de intrare, pe un
singur tranzistor puterea de ieşire capătă
deformări importante, iar modulaţia de
amplitudine este practic neutilizabilă
(porţiunea A din curbă).
Din contră, folosirea etajului simetric
conduce la o curbă de răspuns liniară
într-o excursie largă a puterii de excitaţie
(50-250 mW). Puterea de ieşire În acest
caz capătă valori cuprinse între 0,46 W şi
2,24 W.
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permite fixarea lui sub antene.
PIăcuţa circuitului imprimat se fixează În mijlocul cutiei prin iipire pe
toate laturile. Pe unul din capace se
află colierul care fixează cutia pe
suport.
Se folosesc condensatoare de tipul disc izolate CG 12.

Bobitlele sînt din sîrma de cupru
cu diametrul de 0,8 mm şi au dimensiunile din tabel.
RADU VASILE
(BIBLIOGRAFIE: SMIRENIN, "MANUAL DE RADIOTEHNICĂ", E.E.S.,
1953, pag. 173)

I.M.

Verificarea anvelopei de modulaţie se
face pentru semnalul de la intrarea şi de
la ieşirea etajului în care curba din figura
3 este edificatoare. Teoretic aceasta se
poate determina şi din relaţiile ce se stabilesc între tensiuni şi putere pentru anu'mite impedanţe.
.
Se ştie că atît la intrarea, cît şi la iesirea etajului, impedanţa este de 50 ,Din
relatia U 2 == P.R rezultă că la intrare tensiun'ea variază între 1,54 V şi 3,46 V, iar
la ieşire vom avea 4,8 V si 10,6 V. Cum
gradul de modulaţie are relaţia M ==
U max - U min
rezultă
M (inU max + U min
trare)== 48%, iar M (ieşire) == 38%, situaţie destul de bună.
Pentru banda de 2 m, bobina L, are
cîte 3,5 spire CuAg 1, pas 1,0 8 mm, iar
L 2 are cîte 5 spire din aceeaşi sîrmă, cu
acelaşi pas şi diametru ca şi L,. Dacă etajul nu se acordează bine, la intrarea lui L,
se reduce numărul spirelor la 3.
Şocuri le de radiofrecvenţă SR se construiesc pe ,suporturi de ferită (20 de
spire CuEm 0,25).
Este interesant de experimentat acest
montaj În benzile de unde scurte (chiar
3,5 MHz), cu tranzistoare complementare
din seria BD, în regim de amplificare
pentru semnalele AM ,şi SSB,
BIBLIOGRAFIE:
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Mă numesc Le Ngoc Quang ~i sînt student vietnameZ'jn anul IV
la Facultatea de geologie-geografie a Universităţii din Bucuresti.
Sînt radioamator si urmăresc revista "Tehnium" din anul 1978. Am
realizat cu succes după "Tehnium" o orgă de lumini, o staţie de amplificare etc. As vrea să propun şi eu o schemă de lumini dil'lSmice,
pe care am construit-o plecînd de la un circuit bascuiant astabil.

Mă numesc Dobre
Mircea, sînt student
un pasionat al
nicii. Urmăresc cu
res schemele
de revista
doresc foarte mult s&
devin un colaborator al
acestei reviste. În speranta că dorinta mea
poate deveni realitate,
trimit pentru cititorii revistei schema unui
stroboscop realizat de
mine: o schemă originală, foarte simplă si
u~or de realizat.

Experimentările le-am făcut după
schema cu LED-uri din figura 1, luînd valori mari pentru con densatoare (C1o=C2=~C3) pentru' a putea observa usor aprinderea -:,i stingerea
LED-urilor. Graficu'l de comportare
în timp arată ca În figura 2. Fiecare
tranzistor este deschis un interval
de timp t==2/3T, unde T este perioada ciclului.
În figura 3 este prezentată o aplicaţie a circuitului pentru comanda
unor ghirlande de becuri alimentate
de la reţea prin intermediul unor tiristoare. Tranzistoarele TI' T 3 ."i T')
sînt pnp, de tip BC177, BC178,
BC179 etc., iar T 2, T 4 :oi T 6 sînt npn,

== PL 12 Z;
ŢI ==
107; T 2
140;C 1 ==
o:. 2,2 ,UF112 V; C 2 ==
V; C3 ==
-100jJF/25 V; R1 == 150 D;/16 W: F-l"
.: 100 kD.; P == 250 k.olin; L 1 ==111 0K
120 -'lampă fulger pentru blitz

P
2.50

Kn

/1/7.

fOO
I<D.

t:v220V

de tip BC171, BC107, BC108 etc.
O altă variantă a schemei este
dată În figura 4, unde toate tranzistoarele sînt de tip npn. Aici fiecare
bec va lumina o treime din perioada
ciclului.
Tiristoarele vor avea tensiunea de
lucru de minimum 400 V ::ii curentul
maxim În functie de natura becurilor
folosite. Fiecare bec figurat În
schemă se poate Înlocui printr-o
ghirlandă de beculeţe (de exemplu
10x26 V10,1 A, legate În serie). Prin
dispunerea adecvată a beculetelor
se pot realiza diverse efecte de lumină

dinamică.
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Generatorul de zgomot este foarte Cu montajul din schema alăturata
util pentru verificarea rapidă a unor s-a obţinut o tensiune de zgomot cu
amplificatoare de IF, RF, sau pentru un spectru de 300 kHz - 40 MHz,
compararea sensibilităţii a două re- cu un nivel de 100 mV măsuraţi pe
ceptoare. EI este format din genera-' o sarcină de 75_f'L Potentiometrul
torul de zgomot propnu-zis, format permite un reglaj de -40 dB. Pentru
din o diodă Zener (PL 3,3 - PL 4,3) niveluri mai reduse se poate monta
un atenuator la iesire.
polarizată invers (0,5(I-inv <6 m~)
si un amplificator de banda iargă. In
principiu pot fi folosite orice fel de
G. BÎrsan
tranzistoare, de calitatea lor depinV03BPT
zînd performanţele generatorului.
(DUPĂ "PRACTICAl WIRElESS")
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FUNCŢIONARE

Grupul CI' O2, 0 3, C 3 coboară
tensiunea de la 220 V la 12 V pentru alimentarea montajuluI Prin rezistenţa R2 ' şi potenţiomHrul P se
încarcă condensatorul C~~
După încărcarea lui C~,
tranzistoarele T 1 şi T 2 vor bascula
brusc, trecînd În conductie. Cond.ensatoru '. C 3 se va descărca prin T2
SI prin primarul bobinei de soc. In
secundar va lua naştere un impuls

de Înaltă tensiune, necesar
amorsarea lămpii fulger. 1\1I".rli+"I"·,r,rl
valorile lui R2 * si c.~', putem
frecvenţa maxima de aprindere
lămpii fulger.
Grupul 0 1, R1' C 2 asigură
tarea cu energie a lămpii.
Bobina de soc cuprinde În
rarea 1 30 de spire 0 0,6-0,8
iar în înfăşurarea 1/ 7 000 de spire
0,1 mm. Ea se va realiza pe o
casă fără miez.

1
Sunetul captat de casca telefonică
CT face ca aceasta să genereze curent alternativ. Acest curent este
amplificat În mod obisnuit de tran-

DAN IULIAN PĂTRAŞCU,
Craiova
zistorul T 1 si redresat de dioda O,
apoi este aplicat pe baza lu i T 2'
Cînd curentul din colectorul lui T 2
se întrerupe, potenţialul de pe baza

i

-9V

8

.

I~IEŞIRE

....- - 2,2.dF
J..fOO
~82n
oF

'-

100
f<D.

fPL3V3Z
2. X 8F214
lui T 3 se schimbă În aşa fel încît el
începe să conducă, atrăgînd releul
REL. Releul este atras un timp limitat, după care circuitul revine singur
la poziţia iniţială.
Sensibilitatea mare a montajului
face posibilă folosirea lui În instalaţiile de automatizare, precum şi folosirea ca aparat pentru aprecierea
intensităţii sunetelor. Se mai pot comanda diferite elemente de execuţie
cum sînt: un motor, o sonerie, o

~

1

t<f!

lampă
bilităţii

de avertizare. Reglarea sensimontajului se face din potenţiometrul de 10 k.o.. Rezistenţa
releului folosit este cuprinsă între
500 si 1 aOOn.
Montajul poate fi asamblat pe o
plăcuţă de circuit imprimat ca În figura 2. Alimentarea se face de la
două baterii de 4,5 V legate În serie
sau dintr-un]edresor filtrat. T 1, T 2 si
T 3 sînt de tip EFT 322.

~_"_ _ _.~-9V
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play cu şapte segmente pe care apar literele L, P, H, O, în funcţie de intrare.
Afişajul este cu diode LED, de orice
fabricaţie, cu un curent anodic/ segment de 10 - 15 mA.
Circuitele l e , şi IC 2 formează
logica de decodificare a semnalelor
[O, Hi şi P.
Detectorul de impulsuri primeşte impulsurile ['O şi m şi generează P.
Acest semnal este zero cînd La intrare
se aplică impulsuri valide (din zero În
unu şi invers).
Cei doi bistabili din circuitul CDB
474. (ICl) au rolul.de a memora polaritatea ultimului front aplicat şi în acelaşi timp de a rejecta impulsurile 'parazite (nestandard): O - H sau O -- L.
Ieşirile bistabililor sînt conectate la
intrarea unor monostabili i,:are generează impulsuri de aproximativ 0,3 s
peptru fiecare impuls primit.
In poziţia NORM, funcţionarea este
cea descrisă mai su:'. In poziţia MEM,

Ing. PAUL CHIRULESCU
Ing. CRISTIAN COLONATB
Dacă Va..; > V L , T 2 este blocat, deci
T 3 saturat şi semnalul LO va fi "unu"
logic.
Dacă V/t..; < V L , T 2 e saturat, deci Tl
e blocat şi' semnalul LO va fi zero
logic.
Semnalul de intrare V IN se aplică şi
pe baza lui T 4 • T 5 formează comparatorulpentru starea H. Funcţionarea
este analogă, cu diferenţa că potenţia
lul bazei lui T 5 este 2,4 - 2,5 V = V H
şi tranzistoarele T 4 , T 5 sînt pnp (din
considerente de translaţie a nivelurilor). Semnalul rezultat este HI, care
este zero cînd VIN> Vii.
Afişarea se face pe un digit tip dis-

Sonda logică este destinată deaparaturii logice TTL prin vizualizarea stărilor unor puncte din circuit (circuit deschis sau seminivel - 0,
stare logică zero = L, stare logică unu
= H, şi impulsuri P).
Semnalul de intrare se aplică prin
RI. Diodele D I , D 2 şi rezistenţa RI au
rolul de a proteja intrarea la aplicarea
unor supratensiuni accidentale.
Tranzistoarele
TI,
T2
formează
comparatorul (detector de nivel) diferenţial pentru starea L. Pe baza lui Te
se aplică tensiunea de prag (V L = 0,7
0,8 V) prin divizorul ~, R 5 • Pe baza
lui TI 2vem tensiunea de intrare.
panării

orice front este memorat şi afişat pe
LED-uri (D3 şi
orice secvenţă ulterioa,ă de
nemaifiind luată
În considerare de detector. Aceasta
este o posibilitate utilă atunci cînd se
doreşte
detectarea
unor impulsuri
foarte scurte, cu perioadă mare de repetiţie, greu de
cu un osciloobişnuit.
acţionarea butonubistabilii se reiniţializează şi
se poate aştepta un alt
Utilizarea
s-a
la depanarea unor
de circuite logice
TTL din
de calcul.
Avantajele
ale unei astfel de
sonde constau
gabaritul mic, maneproductivităţii
vrabilitatea şi
în depanare
cînd sînt de măsurat zeci sau chiar sute de niveluri logice.
Deoarece tensiunea de 5 Veste standard În echipamentele de calcul, alimenta rea sondei s-a făcut direc.t din
echipament, consumul ei fiind neglijabil.
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Oscilatorul care generează semnal
de comutare a comenzilor are o
frecvenţă de 600 Hz, cu o mare stabilitate, formarea impulsuri lor fiind
asigurată de un circuit monostabil
inţegrat.

In figura 4 sînt indicate şi reglajele oscilatorului. Rl permite un reglaj fin al frecvenţei, R2 şi R3 servesc la reglarea uneÎ.~mplitudini
maxime pentru o undă cît mai
aproape de sinusoidă, iar R4 din etajul amplificator permite reglarea
pragului de basculare a monostabilului. Condensatoarele de 43,5 nF
(C) se obţin prin legarea În paralel a
mai multor condensatoare de valori
mai mici.
Pentru comenzile de poartă se foloseşte circuitul din figura 5, care
nu necesită comentarii. Transformatorul din acest circuit este de tipul
celor utilizate la ieşire În aparatele
de radio "Mamaia", cu secundarul
de difuzor legat În emitor şi primarul legat spre tiristor, cu ambele
sectiuni În serie.
A'limentarea părţii de comandă se
face cu o sursă cI) protecţie, prezentată În figura 6. In schemă, R, -rigurează ca reglaj al pragului de pr?-

+ 20V

tecţie,

protecţii (nefigurate În schemă)vor

În schema oscilatorului, diodele
se vor realiza din tranzistoare cu
germaniu legate cu baza la colector.
Siguranţele introduse În montaj ca

Feroslliciu
pentru
transformator

iar R2 ca reglaj al tensiunii de

5 V pentru. circuitele integrate.

Miezul transformatorului de forţă
este prezentat În figura 7. Diferitele
dimensiuni, În funcţie de tipul de
tole disponibile, sînt cuprinse În tabelul nr. 2 (grosimea tolelor rntre
0,35 şi 0,5 mm).
Pentru o construcţie simplă, tolele .
se taie În dreptunghiuri cu În figura
8 si se montează În straturi alternante (vezi tabelul nr. 3).
Bobinajul se face cu un conductor
izolat cu email, bumbac sau mătase,
straturile fiind izolate cu bandă de
bumbac sau mătase; cele două bobinaje sînt realizate În galeţi diferiţi
pentru simplitate. Carcqsa se face
din textolit sau sticlotextolit, de
1,5-2 mm grosime. Întregul miez se
strînge cu juguri din cornier sudat şi
şuruburi M10. Tolele prelucrate se
recoc la temperaturile indicate În tabelul nr. 2.
Tiristoarele şi diodele de putere
sînt din fabricaţia I.P.R.S., pentru
radiatoare folosindu-se sectiunile indicate de furnizor. Radiatoarele vor
fi obligatoriu izolate Între ele. Pentru răcire se poate mOllta şi un mic
ventilator.

10

fi dimensionate la limita inferioară,

În cazul În care nu.putem utifiza siguranţe ultrarapide.
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în această situatie se măsoară jocul
"b" dintre sfoară şi pneu.
Se reface apoi reglajul
faţă la convergenţa minimă
_
dere maximă a roţilor) şi se repeta
procedeul descris,determinîndu-se
astfel dimensiunea "a".
Să reţinem deci c$ pot exista trei
situatii la verificarea cu acest procedeu: '
la montajul calei cu grosimea
"a" sfoara să nu fie în contact
tangenţial) cu flancl:'1
_
faţă; În acest caz, roţile
faţa Sint
deschise prea mult - convergenta
este prea mică (figura 3a);
la montajul calei cu grosimea
"b" sfoara se sprijină pe flancul pneului din faţă (figura 3b); acesta. este
indiciul existenţei unui unghi de
convergenţă prea mare;
"
- cu cala de grosime "a sfoara
se sprijină pe flancul pneu lui anterior, iar cu cea de grosime
ea îl
părăseşte sau cel mult este
la flancul său; este situaţia În care
unghiul de convergenţă se î~scrie
între limitele prescrise de fabricant.
Este important ca, înainte de a
efeptua măsurătorile, pneurile să fie
umflate la presiunea nominală prescrisă de fabricant, vehiculul să fie
aşezat pe un teren plan orizontal, c~
încărcarea prescrisă în cartea maşI
nii şi cu volanul pus exact pe directia de mers rectiliniu. Pentru a reaiiza cu precizie această din urmă
condiţie, se poate pro.ceda. astfel:
mai întîi se aduc roţile din faţa
Într-o poziţie la maximă virare
într-un sens, apoi se roteşte volanul
în sens invers, pînă la blocarea roţi
lor, înregistrînd numărul de rotaţii şi
al fractiunilor de rotatie ale volanului. Împărţind acest număr la jumă
tate se obtine cifra cu care trebuie
rotit acum' volanul în sens invers
pentru a stabili poziţia neutră a directiei.
.
O a doua modalitate de măsurare
a convergenţei o oferă determinarea
o

DE MITRI4 DIRICTI I
J

Ing- MIHA._ STRATULAT
aleasă, prin încercări, În mod coresSe stie că respectarea strictă a
punzător, În funcţie de distanţa Între
geome'triei direcţiei este. obliga!ori~
puntile vehiculului respectiv.
atît pentru viaţa pneunlor,. Cit ~I
În'tre flancul pneului roţii din
pentru ţinuta de drum"a vehlcululul:
spate şi sfoară se aşază un distanUnul dintre parametrII care sufera
cele mai frecvente modificări' este
tier 3 (figura 2b) de grosime "a"
(care poate fi o bucată de lemn cu
unghiul de convergenţă._ E~te adevă:
rat că o convergenţa Incorecta
dimensiunile 15 x 10 x a). Grosimea
poate fi determinată după efectele
"a" a piesei distanţiere se alege astpe care le are asupra uzurii pneului.
fel Încît sfoara să se sprijine pe flancul pneu lui din faţă, cînd roţile sînt
Astfel, În cazul unei convergent.e
,,,deschise" la maximum. De exemprea mici (deschid~re mare ~ roţi
lor), profilul pneulUi se uzeaza, aşa
plu, pentru autoturismele "Lada" didupă cum se arată În figura 1a, În
mensiunea "a" trebuie să fie de
26 mm.
timp ce efectul un~i c.onvergenţ~
prea mari (roţi prea Inchlse) uzeaza
Unghiul de convergenţă se apr~
pneul, ca În figura 1 b. Dar nu treciază după jocul "c" care se stabileşte în flancul pneului roţii antebuie să se uite că acest procedeu de
rioare, atunci cînd În locul primei
diagnosticare a convergenţei este
piese distanţiere se aşază o alta c~
tardiv pentru pneuri. Măsurarea unghiului de convergenţă se face, _de
dimensiunile de 15 x 10 x b. Daca
regulă, cu o tijă telescopică, dupa?
În acest caz sfoara nu se mai sprijină pe flancul roţii anterioare, conmetodologie îndeobşte cunoscut~.
Dar nu fiecare posesor de automobil
vergenţa este bună. Grosimea "b" se
posedă un astfel de dispozitiv; de
alege În funcţie de reglaju1 neces.ar
al vehiculului respectiv, cind roţile
aceea vom prezenta mai jos două
sînt reglate la "închiderea" maximă.
metode simple mai puţin cunoscute
pentru verificarea convergenţei. . _
De exemplu, pentru "Lada" "b"=~
=~32 mm.
Prima dintre acestea necesita
Dimensiunile "a" şi "b" se stabisfoară sau un snur cu diametrul de
lesc experimental pentru fiecare tip
0,8-1,0 mm, la capetele căreia se
de vehicul În parte, după cum urfixează cîte un cîrlig confecţionat
din sîrmă; aşa după cum se arată În • mează: dacă avem un dispozitiv de
măsurare a convergenţei, se refigura 2a, cÎrligel~ s~ fixează p~ ta~
glează roţile la unghiul de convertele roţilor din faţa ŞI spate, la malţ':
genţă maxim (închidere maximă .a
mea centrului rotii. Pentru o buna
roţilor), aşezîndu-Ie .pe.rtect pe difixare, lungimea cordonului trebuie
rectia de mers rectiliniU. Se montează apoi sfoara ca În figura 2, Îndepărtînd-o treptat de flancul pneului posterior (de exemplu, cu un şu
bler) pînă cînd se realizează tangenţa dintre pneul din faţă şi sfoară;

..

stie că
În viraj este determinată, printre altele, de o anumită
a roţilor În viraj.
asa cum arată fică roata
. exteriorul
să fie rotită cu un
mai mic decît cel al roţii
fit . Numai În acest caz şi
cînd diferenţa unghiulară
se înscrie între
rotile vor evolua:
a
'lateral pe
lucruri sînt îndeobşte
noscute, dar se ştie mai puţin că, În
cazul unui trapez de direcţie cu o
deformări) ,
organic de
cît convergenţa
sînt mai îneste mai mic si
indirect, măsuramărimi poate servi ca
a convergenţei.
se poate folosi
simplu, compus
confectionate din
tablă
groasă de 4"':"-6 mm
5): unul fix (1) şi altul
montat
un ax fixat În pladin urmă se preunghiulară (3), În
se deplasează un
fixat pe platoul moa celor două
nu
să depăşească
mm. Aşa după cum se va veconfectionarea unei perechi de
de dispozitive este utilă şi altor scopuri.
Pentru
ghiula.e
roţile din

1\I
I

I

altă ordine de idei, utilitatea
acestor platouri se
face simţită
pentru stabilirea
tehnice a
de direcţie. Dacă, măsu
iu Iară fl/3
sens opus,
aceasta îndeformări ale or-

I

i

i

~jI

~1-·I-·
II

a

de directie nu
na,/"\,.",,,t,.,o '

!

În
sensuri (spre stînga
spre dreapta 6ţ~d diferă
Între
cu maximum± 30').
Defecte ale trapezului de direcţie
există cînd:

b

(u n

e
al unei
cea presacesta este
unora din elementele sistemului de direcţie ca:
levierele
bara sau levierul
de directie,
sau bara de conexiune,' În funcţie de structura sistemului
,",r.,,,,,~,,-nonlr,,,

3

4
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revistei
expunerii
semiauun ex-

rect În zona de interes maxim prin
asezarea fotoreceptorului (5) În pianul imagine. Practic, fotoreceptorul
se asază sub hîrtia fotografică, preluînd fluxul luminos transmis.
Masa exponometrica este o masa
de mărit avînd, cel puţin În parte,
blatul din sticla. Dedesubt se poate
manual elementul 10toreAcest mod de preluare a ·Iu
de masurat pare cel mai avantajos, dar implică realizarea acestei
mese speciale.
Sistemul din figura 1b,
are avantajul
condar necesită un eventual
corector
format cu
Indiferent de
de captare
a luminii folosit, schema electronica
descrisă In continuare (după "Le
Haut-Parleur", nr. 1557) asigură o
masurare si temporizare precise
pentru practica fotografica cu rentă.
Dimensiunile reduse ale montajului permit introducerea lui În masa
exponometrică, soluţie dealtfel recomandabilă si pentru economia de
p

prin masuzone mult diferite
ca luminozitate
de partea imaginii de interes maxim.
Expunerea automata constă În
masurarea luminii
hîrtiei
nici o operaţie
folosirii aceluiasi lot
grafică.
.
Dispozitivul electronic
nere automată este un to,-nn.r>r.I?<>trw
de precizie la care
se face automat
xului luminos al
cu un element

rului T 1. Curentul de emitor este invers proporţional cu rezistenţa fotorezistenţei FR şi proporţional cu iluminarea fotoreceptorului. Condensatorul C se va Încarca cu atît mai
repede cu cît iluminarea este mai intensă. Tensiunea de la bornele condensatorului C se aplică şi tranzistorului cu efect de CÎmp, T 2 , care furnizează tensiunea V 1 aplicata pe intrarea 1 a unui amplificator diferenţia!. Din jocul rezistenţelor R4 /R 5 se
stabileşte o tensiune de referinţă V 2 .
Cînd cele doua tensiuni V1 şi V 2 de'"
vin egale, ieşirea amplificatorului
comandă blocarea tranzistorulu i T 3
anterior În conductie.
Releul se dezexc'ită si contactele
sale, deschizîndu-se, întrerup circuitul becului aparatului de mărit.
Schema completa este redată În
figura 3. Puntea de polarizare a bazei tranzistorului T 1 are două diode
care asigură pragul de deschidere.
Potentiometrul P1 permite reglarea
tensiu'nii de bază şi serveşte practic
la preluarea sensibilităţii hîrtiei. Re,zistenta R1 limiteaza plaja de variatie. Condensatorul C din schema de
principiu devine o baterie de trei
condensatoare el' C 2 , C 3 , conectabile cu ajutorul unui comutator rotativ. Valorile acestor condensatoare
sînt În progresie geometrică cu raţia
de cca 2 (100 nF, 220 nF, 470 nF).
Prin alegerea uneia din valorile C 1,
C 2 , C 3 şi combinînd cu reglajul efectuat din P l se asigură sensibilitatea
montajului, echivalenta cu a hîrtiei
fotografi ce. Tensiunea de Încărcare
a condensatorului se aplică pe grîla
FET-ului T 2 , regasindu-se decalata
la bornele rezistenţei R3' Amplificatorul diferential este format din tranzistoarele T 3" T 4, T 5' Tranzistorul T 3
functionează ca sursă de curent
cons'tant pentru alimentarea e'mitoarelor tranzistoarelor T 4, T O' Diodele
si 0 4 asigură o tensiune de cca
1 V .. La tJornele rezistenţei R6 va fj
o tensiune de cca 0,7 V şi, corespunzator, un curent de emitor de
aproximativ 1,4 mA. Tensiunea de
referinţa V 2 este dată de raportul re~
zistenţelor Rg/RlO si este reglablla
cu ajutorul semireglabilului P2 , putîndu-se astfel compensa dispersia
tranzistorului T 2 . Tensiunea V1 este
cea aplicată prin rezistenţa R4 . Tranzistorul T 6 de comanda a releului
are tensiunea de emitor impusă de
dioda' Zener DZ 1 la cca 6,2 V si
conduce atîta vreme cît V1 este mai
mică decît V 2 . Cînd V 1 depăseşte pe
V2 , tranzistoarele T s şi T 6 se blochează, releul se deschide şi se Întrerupe alimentarea becului de la
aparatul de mărit.
Circuitul functionează În
23-25 V, dioda' iZ ener DZ?

partea de alimentare urmînd a asigura o tensiune nominala de 24 V,
. Se poate folosi, desigur, şi o alta
schemă de alimentare. Dioda lumii
nescentă (LED) din schemă are ro~
de lampă martor, fiind aprinsă odata
cu actionarea întrerupatorului de
alimentare de la reţea, 11' Totodată,
ea consumă În permanenţă~, curent,.,
permiţînd polarizarea diodei Zener
DZ 1 •
Actionarea circuitului se face apă
sînd 'butonul 8 (tip sonerie, .. dar cu
contact normal închis). Tranzfstoarele T 7 S Î T8 servesc' descarcări i automate a condensatoarelor C1~C3
odata cu stingerea becului L al aparatului de mărit. Contactul K 1 al releului este normal închis. Aşadar, el
se va închide la dezexcitarea bobinei releului. Prin rezistenţeie R 15 şi
R 14 se aplică În baza tranzistorului
T 7 un potenţial pozitiv de cca 1 V,
ceea ce face ca tranzistorul să conducă si sa aibă loc descarcarea condensatorului prin rezistenţa de limitare a curentului, Rn Grila tranzistorului T 2 va reveni" la potenţial nul,
ceea ce va duce la anclansarea nedorită a releului. Pentru' a evita
acest lucru, s-a introdus tranzistorul
T 8' Contactul K 1 este închis, contactele butonului 8 de asemenea
T8
conduce prin rezistenţele R 17
R16 ,
scurtcircuitînd bobina releului. Pentru efectuarea expunerii se apasă
butonul 8, ceea ce duce la blocarea
lui T 8' Tranzistorul T 6 comandă bobina releului şi lampa L 'Se aprinde.
Concomitent se deschide contactul
K1' ceea ce duce la blocarea tranzistoarelor T 7 si T 8 pÎna la sfîrsitul expl.lnerii, chiar dacă s-a luat mîna de
pe butonul B.
Întrerupătorul 12 serveste aprinderii manuC;l.le a lămpii L pentru operaţiil.e de Încadrare şi punere la punct.
intregul circuit se poate realiza pe
o placă de circuit imprimat de cca
9x 17cm.
Releul folosit, indiferent de tip, va
12 V, iar cel puţin cont::iCfi
va trebui să suporte un curent
de cca
A.
Pe parcursul montajului se va lucra cu fotorezistenţa la lumina
slabă.
Recomandăm ca efectuarea montajului să fie încredinţată unui electronist care să poată interveni asu-

pra diferitelor valori ale pieselor din
schema În cazul folosirii altor componente echivalente.
Pentru reglarea sensibilităţii se
face o proba mamJllI, aflîndu-se timpul de expunere c0rect. Menţinînd o
foaie de hîrtie pe masa de mărire, se
reglează
şi se selecţioneaza CI
-C 3 pîna
obţinerea aceluiaşi timp
automat asigurat. Valorile conden-

valoarea
de intensitatea
zona de imagine in
surarea.
Captarea luminii, concomitent cu
efectivă a hîrtiei, se
căi. Luînd În conface pe
eil"lo ... ·" ... '"
1, unde (1) este
ratul de
si (2) masa de
distingem:
1a fotoreceptoru I
parabolică

de pe

lumină

a imaginii
corespunzătoare unui
format.
Pentru alte formate măsurarea va fi
sau va
zonele nedin
1 b - Captarea
ceptorul plasat
dat de un sistem optic convergent
Măsurarea se face
riscul

1

o.
manopera ,:>i material obţinuta prin
renuntarea la o constructie mecanică distinctă.
.
Ca element fotoreceptor se foloseste o fotorezistenţă cu CdS (sulfură de cadmiu). Caracteristica unui
asemenea fotoreceptor este liniara
începînd de la iluminări foarte reIx pînă la vaduse, de ordinul a
lori de ordinul 100
domeniu acofată de plaja de iluminare
de aparatul de mărit.
Schema de
este cea din
2.
R 1 /R 2 furtensiunea În baza tranzisto-

c.

satoarelor pot fi schimbate dacă
practica demonstrează neîncadrarea
posibilităţilor aparatului În cîmpul
timpilor de expunere necesari.
Pe durata aprinderii luminii normale În laborator, masa exponometrică sau dispozitivul care conţine
fotorezistenţa se va proteja cu o bucată de hîrtie sau tesătură de culoare închisă.
'
În încheiere, prezentăm lista componentelor cu care a fost experimentată schema.

=

1. Rezistoare 5% - 0,5 W: RI
10
R2 = 150 O; R3 = 2,2 kO; Rt = 2,7
Rs = 22 kO; Rn = 330 O; R7 = Rx =
R9 = RIO = 6,8 kO; RI I = 1 kfl;
= 8,2
O; RI4 = 820 O; RIS
15 kO;
= I kfl; RI7 = 3,3
= 2,2 kO;
= 5,6 O; Rezistor
R I2 =
O; Semireglabil: P, = 10 kO; Potenţiometru: P I
10 kO liniar.

=

=

2.

Condensatoare
nF sau 47 oF
nF sau 100 oF sau
C 3 = 470 oF sau 220
C4
I 000
V.
3.
DI

= 100
= 220
= 6,2

LED -

roşu.

C.VASU.. E

Un dispozitiv accesoriu de mare
tehnicitate, destinat
fotografice PRAKTISIX
PENTACON
SIX, este prisma
Ea se montează În locul prismei normale de vizare, permiţînd măsurarea interioară
a luminii,
În figura 1 se poate observa
prisma montată pe aparat, iar figura
2 prezintă părţile componente ale
acesteia.
Montarea se face pe cele patru
ştifturl de fixare· a aparatului fotografic, fiind necesară apăsarea butoaneior de blocare (13) simultan cu
asezarea prismei. Se Iasă libere butoanele (13) şi prisma se blochează
pe aparat.
Imaginea vizată este dublu redresată. Ocularul are un grosisment de
cca 2,5 x, imaginea vizată prin
obiectivul normal cu distantă focală
de 80 mm avînd grosismentu! general 0,8 x.
Montura ocularului serveşte drept
suport pentru diverse accesorii, patină,
lentile de corecţie, vizor în
unghi etc.
Măsurarea este parţial integrată,
respectiv se efectuează pe o zonă
restrînsă cu diametrul de 25 mm,
prin integrare. Zona de măsurare
este demarcată În imaginea vizată
astfel ÎnCÎt determinarea expunerii
să se poată face pe partea semnificativă a subiectului.
Ca element fotoreGeptor este folosită o celulă fotorezistivă cu CdS
care primeşte lumina de pe faţa redresoare a
Tensiunea de lucru este
de o baterie cu
oxid de mercur de tip Mallory PX13
plasată În locaşul (14). Măsurarea se
face cu usurintă aducîndu-se acul
instrumentului Tn dreptul reperului
fix prin manevrarea butonului de reglaj (3). Acul si reperul sînt vizibile
prin ocular, sau din exterior În fereastra de citire (2).
Sînt posibile două feluri de măsurare: 1) cu
complet deschisă; 2) cu
de lucru.
Butonul
cu două
scări de
ASA
si DIN. Pe inelu!
de
expunere şi
ducerea
inelul (7) se
si reperul (8).
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Pentru introducerea sensibilitătii
se ridică inelul
de reperul
sibilităţii
din aparat. La coborîre, inelul (4) este indexabil pentru fiecare unitate DIN. Utilizarea
unei lentiie Fresnel impune reperarea sensibilităţii faţă de punctul alb,
aflat lîngă reperul triunghiular.
Pornirea şi oprirea sistemului de
măsurare se fac cu ajutorul butonului (1), prin rotirea acestuia. Punctul
verde corespunde stării conectat,
punctul roşu deconectat. Pentru
menţinerea unei vieţi lungi a bateriei
se va avea totdeauna grijă să se deconecteze circuitul de măsurare
după utilizare. Controlul tensiunii nu
este necesar, măsurarea fiind În
punte. Bateria se înlocuieşte după
1-2 ani de utilizare.
Pentru efectuarea măsurărilor se
procedeaza astfel:
1. Măsurarea cu diafragma complet deschisă
a) Se introduce valoarea sensibilităţii filmului utilizat.
b) Se roteşte inelul (7) la valoarea
deschiderii maxime a diafragmei
(2,8 de regulă). Se menţionează că
inelul diafragmelor (7) poate fi indexat şi În poziţii intermediare.
Se armează obturatorul aparfotografic.
d) Se conectează circuitul de măsurare.
4i
e) Se vizează subiectul orientînd
aparatul astfel Încît zona de interes
maxim să se afle În aria de măsu
rare vizibilă la vizare. Se roteste bu- 13
tonul (3) pînă cînd acul v'ine În
dreptul reperului. Dacă iluminarea
cîmpului imagine este slabă, se urmăreste miscarea acului la exterior
În fereastra'
Se va avea grijă -să
exterioară prin
montura ocularului se
ne,:::.rf;;nr,,,, masca de protecţie,
cu aparatul. Ocuobtura cu
buspre
citesc

3 6

8

5

4
1
9
--"---g) Se deconectează circuitul de
măsurare.
2, Măsurarea

cu diafragma de lucru
a) Ca mai sus.
b) Se aduce
dreptul
reperului (9),
(7) care
se indexează.
Se armează obturatorul aparafotografic.
Se alege timpul de
de natura

J

13

e) Se conectează circuitul de masurare.
f) Se vizează subiectul. Se reglează
'
fie

fabrică însă rar~ori

mng. ANDRIAN NICOLAE

Pentru obtinerea unor temporizări
cu durate mari şi precise se folosesc, de obicei, două metode: 1. încărcarea sau descărcarea unui condensator si 2. divizarea unei frecvenţe stabile pînă la o valoare cu
perioada egală cu timpul dorit.
În cele ce urmează ne vom referi
necela prima metodă.
sare În acest caz
- reglare uşoară şi precisă a
temporizării;

-

stabilitate în timp;
stabilitate cu temperatura.

Îndeplinirea primei condiţii sE!:
tJ 0ate realiza destul de uşor daca
elementul de reglaj este un potentiometru liniar de valoare mică şi de
preferinţă bobinat. Pentru a obţine .0
stabilitate ridicată În timp, trebuie
ca elementele constantei de timp să
nu-si modifice valorile. Acest lucru
elimină posibilitatea folosirii condensatoarelor eiectrolitice, care sînt
instabiie În timp şi cu temperatura.
Se impune utilizarea unor condensatoare neelectrolitice (polistiren.
etc.). Asemenea condensatoare se

dulează

În frecvenţă oscilatorul format din portile N1 (pinii 11, 12, 13) şi
N2 (pinii 8, 9, 10), împreună cu C5, C4,
R5 si semireglabilul R4.
R4 se reglează variaţia de frecvenţă a oscilatorului audio, avind
fmediu = 1 kHz.
Prin schimbarea valorilor C1 şi C2
se modifică ritmul de variaţie a tonului (este mai lent pentru capacităţi
mai mari şi viceversa).
Prin modificarea valorilor C5 şi C4
se obţin tonalităli diferite pentru sunet
(pentru capacitati mai mici sunetul
are un ton mai inalt, iar pentru capacităţi mai mari are un ton mai grav).
Pentru valori mai mici ale lui C3,
sunetul trece mai direct de la tonul
inalt ia tonul grav, iar pentru valori
_mai mari trecerea se face mai glisant.

Din

la capacităţi mai
mari de 2,2"uF. In acest caz este necesară utilizarea multiplicatoarelor
de capacitate.
Obtinerea unei stabilităti mai mari
cu temperatura implică' utilizarea
unor scheme compensate cît mai
eficient Impotriva variaţiilor climatice.
În continuare sînt prezentate trei
scheme care răspund Într-o mare
măsură condiţiilor enumerate mai
sus.
Schema din figura 1 utilizează ca
element de bază un integrator de tip
Miller cu compensarea curentului de
polarizare a intrării amplificatorului
operaţional (AO). În momentul apă
sării (pentru un moment) a butonului B; condensatorul se descarcă şi
ieşirea AO sare la potenţialul negativ al sursei (-12 V). Această tensiune nu se transmite la intrarea
tranzistorului T datorită blocării diogei D3' Deci tranzistorul este blocat.
In acest mor.nent începe încărcarea
condensatorului C. La terminarea
încărcării, ieşirea AO trece la o tensiune de cca + 12 V, comandînd
deschiderea tranzistorului T. Pentru
calculul constantei de timp se foloseşte formula: t~ CR 4R,/R 2 ·
Valorile de pe schemă permit obţi
nerea unor timpi de pînă la 10-15
minute, cu o precizie de 3-5%. Ca
element de execuţie se poate folosi
un releu (R) acţionat de tranzistorul
T. Acesta primeşte comanda În modul. descris mai sus. Schema funcţionează corect dacă sînt îndeplinite
inegalităţile: R,» R2 şi R4=R3 »R,.
Schema din figura 2 permite obţi
nerea unor timpi mult mai mari
(pînă la 30 de minute). Se foloseşte
un multiplicator de capacitate, reali-

Rezistenta R6 si condensatorul t6 formează un fi Itru trece-jos la ieş ire.
Dacă C6 ar avea valori mai mici, tonul
ar fi mai strident.
Pentru cine doreste să folosească
un alt etaj final de< amplificare, între
sursa de semnal si final se recomandă
a se monta un potentiometru d.e volum, ştiut fiind ca acesta poate atenua
semnalul oscilatorului care are o amplitudine măsurată de cca 2V vîrf la
vîrf.
Pentru a deveni independentă de re-

14 Vcc

zat cu amplificatorul operaţionaJ
A01. Capacitatea echivalentă obţi
nuta se calculează cu formula: C'=C'
R2/R 3. Deci cu valorile indicate ~îe
schemă se obţine o multiplicare alU
1 000.
încărcarea condensatorului se
face cu un curent constant furnizat
de generatorul realizat Ctl" tranzis,
toarele T, şi T 2 . Este o schemă compensată În temperatură. Reglarea
curentului se realizează dln rezistenţa R5 . În acest mod se sta~ileşte
limita maximă a timpului obţirfut, cu
cursorul potenţiometrului P în pozi"
ţia corespunzătoare tensiunii" de
+20 V.
Informaţia se culege de la ieşirea
lui A01, fiind preluată de un circuit
comparator realizat 9u amplificatorul operaţional A02. In acest etaj se
realizează reglarea perioadei de
temporizare a releului. Elem~ntul reglat este potenţiometrul P. Incărca
rea condensatorului fiind liniară, se
poate folosi un potenţiometru liniar,
care se gradează din minut în minut,
cu subdiviziunile dorite. Tensiunea
de referinţă se aplică pe intrarea inversoare a circuitului integrat A02.
Pe intrarea neinversoare se aplică
un potenţial variabil În funcţie de
valoarea de moment a încărcării
condensatorului C. Cît timp potenţialul pe intrarea neinversoare este
mai mic decît cel pe intrarea inversoare, ieşirea lui A02 se află la potenţialul masei. Cînd potenţialul pe
intrarea neinversoare (+) a depăşit
cu puţin tensiunea de referinţă, la
ieşirea amplificatorului A02 apare
un potenţial pozitiv (+15 V), care
oomandă acţionarea releului R, prin
intermediul tranzistorului T 3' Precizia unui asemenea temporizator
«

ţeaua de
alimentată

curent, sirena poate fi
la baterie. Deoarece consumul montajului este apreciabil, o simplă baterie de 4,5 Veste insuficientă.
Pentru aceasta, În figura 2 am indicat
o alimentare de la 14 V, tensiune ce
poate fi găsită fie la bornele unui acumulator auto (în cazul În care semnalizarea se montează pe autoturism),
fie la trei baterii de cîte 4,5 V montate
În serie.
Nu se recomandă folosirea unui difuzor de impedanţă mai mică de 7.n.
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ajunge la 3%.
Următoarea schemă (fig. 3) reprezintă un temporizator ce utilizează un multiplicator de capacitate

cu 10000. Acesta este realizat cu
circuite integrate, A01 şi A02.
F?losind această schemă şi o capacitate ~e 2,~F, se poate obţine o
temponzare de 2 200 de secunde,
precizia apropiindu-se de 1,5%. In..,
formaţia este preluată de un comRarator similar celui din figura 2. Încărcarea condensatorului se face logaritmic. Gradarea acestuia se realizează comparativ cu un cronometru.

+10V~t

două

20 si.
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I D ITIU
Montajul este conceput În scopul
pornirii sau opririi unei instalaţii
atunci cînd temperatura mediului
creşte peste o limită admisibilă faţă
de o temperatură de referinţă.
Folosirea diodei cu germaniu ca
sesizor de ,temperatură se bazează
pe faptul că, în sens de conducţie,
căderea de tensiune pe joncţiune
depinde de curentul care trece prin
'diodă şi de temperatura joncţiunii,
respectiv a mediului ambiant.
Dacă la cele două diode folosite
se asigură un curent identic, influenţa ·temperaturii asupra joncţiunilor
este factorul determÎnant asupra că
derilor de tensiune. Dacă temperaturile joncţiunilor. sînt identice, că
derile de tensiune vor fi egale, iar
dacă apare o diferenţă de temperatură Între cele două joncţiuni, căde
rile de tensiune vor fi diferite. Folosind un amplificator diferenţial, se
poate obţine uşor un semnal pentru
o comandă automată, În cazul În
care diferenta căderilor de tensiune
pe cele doua joncţiuni trece peste o
anumită

limită.

Aparatul prezentat are întrebulnţări multiple. Astfel, se poate folosi
la controlarea şi reglarea automată
, a temperaturii de funcţionare a unor
aparate electronice sau electrice.
Dacă temperatura creşte peste o
limită admisă, termometrul electronic prezentat comandă un avertizor
şi, respectiv, oprirea automată a instalaţiei. De asemenea, dispozitivul
se poate utiliza la reglarea automată
a temperaturii În camerele de locuit,
In încăperile din subsol, depozite,
automobile etc.
Montaful a fost folosit practic la
evitarea umidităţii de condens într-o
Încăpere de subsol. Dacă temperatura exterioară este mai mare decît
a subsolului, În Încăperea din subsol
se formează o umiditate excesivă de
condens. Dacă la un geam se montează un ventilator (exhaustor), care
burlan trage aerul rece din
se evită formarea condenAerul rece fiind mai greu, capătul burlanului va fi la aproximativ
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Tranzistorul T 3 este polarizat în
asa fel Încît să fie evitate stările intermediare. Emitorul este polarizat
fie rezistenţa R15 şi dioda Zener D 15 ·
N. GALAMBOS
In acest fel, stările de conducţie ale
tranzistorulu i sînt distincte.
10 cm de pardoseală. Burlanul va
La un semnal pozitiv primit de la
avea un diametru de aproximativ
T 2, tranzistorul T 3 conduce, iar re15 cm. Un ventilator axial corespunleul se anclansează.
zător acestui diametru extrage
După cum s~a menţionat, diodele
Într-un interval destul de scurt aerul
sesizoare D 1 şi D 4 sînt cu germaniu.
rece şi umed din Încăpere. După
Dioda D3 este cu siliciu şi este folorestabilirea echilibrului de temperasită în scopul protejării circl,Jitului
tură, procentul de umiditate ajunge
integrat În cazul unei întreruperi acla o valoare normală. Pornirea si
cidentale a legăturilor care duc la
oprirea ventilatorului sînt automate,
dioda sesizoare D 1 . Rezistenţa R7 (1
fiind asigurate de dispozitivul desM .l'l.) din bucla de reacţie negativă
cris.
şi rezistenţa de 1 k .n. de la intrare
În acest caz, dioda de măsurare
asigură eţajului amplificator difereneste montată În exteriorul clădirii,
ţial (ICi) un cîştig de 1 000. Dacă
Într-o cutie prevăzută cu orificii, iar
etajul prezintă semne de instabilitate
dioda de' referinţă În încăperea din
termică sau electronică (balansare),
subsol. La creşterea temperaturii în
se poate reduce valoarea lui R7 mă
exterior peste o limită admisă, disrind reacţia negativă, respectiv micpozitivul comandă anclanşarea unui
şoţÎnd coeficientul de amplificare.
releu, respectiv pornirea ventilatoruIn acest fel stabilitatea etajului se
lui. Dacă temperatura din încăpere
se apropie de cea exterioară, venti-, măreşte considerabil. Valoarea dată
pentru R7 este o valoare medie la
latorul se opreşte automat.
care majoritatea circuitelor integrate
Urmărind schema prezentată În fifuncţionează corect În schema pregura 1, se constată numărul redus al
zentată. Dioda Zener D 2 limitează
elementelor componente.
semnalul de intrare la 6 V, Întrucît
Căderea de tensiune obţinută de
circuitul integrat se blochează la
la diodele sesizoare de temperatură
semnale care se apropie de +12 V.
D 1 şi D 4 influenţează semnalul de ieDiodele D 1 şi D 4 trebuie să fie sorşire al amplificatorului diferenţial
tate pentru o rezistenţă În conducţie
IC1. In schemă s-a indicat folosirea
circuitului int~grat 741 (amplificator
operaţional). In locul lui se pot utiliza amplificatoare diferenţiale cu
tranzistoare.
Semnalul de iesire din circuitul integrat are o pantă destul de lină.
P.entru a obţine un prag de comandă bine determinat, este necesar ca acest semnal~ după atingerea
unei valori prescrise; să fie transformat într-un semnal de comutaţie.
Acest lucru se obţine cu ajutorul
tranzistoarelor T 1 şi T 2, care sînt folosite Într-un montaj de multivibrator monostabil triger Schmidt.
Folo_sind. o _ reacţie pozitivă,
a~easta varianta de comutaţie permite o basculare rapidă, asigurînd
astfel un semnal corespunzător
tranzistorului final T 3 . Tranzistorul
folosit pentru T 3 va trebui să fie corelat cu puterea necesară releului
utilizat.
A

cît mai apropiată. Reglarea finală a
punţii este totuşi necesară şi posibilă cu ajutorul potenţiometrului R3'
Reducînd valoarea rezistenţei prin
reglarea lui R3, creşte curentul prin
D 1 , avînd un efect similar cu scăde
rea temperaturii mediului ambiant În
care este amplasată D 1 sau respectiv creşterea temperaturii mediului
ambiant în care este amplasată D 2
(temperatura de referinţă).
Calibrarea
Se montează cablul de legătură la
dioda sesizoare D 1•
Se plasează una Jîngă cealaltă
cele două diode, într":o încăpere cu
o temperatură constantă, ferită de
curenţi de aer. Se pune montajul În
funcţiune şi se Iasă să se stabilizeze
termic diodele şi piesele componente ale aparatului, timp de o oră.
Se reglează apoi potenţiometrul R3
În aşa fel ca reteul RL să fie În prag
de anclanşare. In acest fel, montajul
este calibrat, iar dioda D 1 se poate
monta În amplasq,mentul prevăzut
pentru functionare.
Importanţa unei tensiuni de alimentare stabilizate este deosebită
întrucît schimbarea tensiunii de ali~
mentare introduce erori, dezechilibrînd montajul calibrat la o tensiune
dată. Se recomandă folosirea unui
alimentator cu tensiune stabilizată.
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dssigner

o temă deosebit de importantă
pentru citiţorii noştri este încălzirea
locuintelor.
Se consideră că într-o cameră uscată temperatura poate coborî -pînă
la 180 C fără apariţia senzaţiei de
disconfort termic.
În realitate, temperatura din locuinte este sub această limită datorită
pierderilor mari de căldură prin pereţii Încăperilor de colţ, dar mai ales
prin rosturile tîmplăriei (uşi, ferestre).
Dacă pierderile de căldură la nivelul usilor si ferestrelor sînt usor de
înlăturat, riu se poate spune acelaşi
lucru şi despre pierderile prin zidurile subţiri (plăci prefabricate), care
comunică cu exteriorul si care sînt
expuse vînturilor reci predominante.
Pentru Înlătwrarea acestor pierderi
există mai multe solutii, de la cele
mai simple, ca aplicarea tapetelor
izolatoare, pînă la construirea unui
dulap pe toată suprafaţa peretelui şi
pe o adîncime de 30.-:-:-40 cm. Tapete izolatoare nu se găsesc În comerţ, dar pot fi înlocuite cu mochetă
Polirom, care se lipeşte cu prenacl;az
pe peretele curăţat de zugrăveală si
caşerat cu hîrtie subţire de ambalaj.
Descrierea acestei operaţii se gă
seste În nr. 10/1981 al revistei noastre'. Cîştigul de căldură este apreciabil, iar izolarea fonică a încăperii
este de-a dreptul spectaculoasă.
Acest fel de izolare este recomandat pentru dormitoarele adulţilor şi
mai ales ale copiilor.
Operaţia este relativ costisitoare şi
nu se recomandă a fi făcută decît
pentru peretele În cauză.
Datorită faptului că În încăperile
care prezintă fenomenul de condens
tapetarea şi mochetarea nu sînt posibile, vă descriem În continuare o
altă metodă de izolare a pereţilor
prin placarea lor cu panouri izolante.
Avantajul major al metodei este
dispariţia condensului, paralel cu o
crestere a coeficientului de izolare
termică de 90-95%. Dezavantajul
este minor, el constînd din îngroşa
rea cu 4-5 cm a peretelui pe care
se aplică şi care duce ia o pierdere
de 0,15-0,20 m 2 din suprafaţa utilă
a încăperii.
Urmărind figura 1, observăm că se
procedează la o dublă placare una izolatoare cu plăci de pîslă minerală
şi alta decorativă cu plăci
de PAL avînd grosimea de
12-18 mm.
Întregul ansamblu a fost proiectat
pentru plăcile izolatoare
60 x 60 cm şi pentru plăcile PAL
250 x 125 cm, dar el poate fi reproiectat şi pentru alte dimensiuni
ale materialelor.
Scheletu I pe care se montează
plăcile este constituit din rigle de
brad cu dimensiunile
2,5 x 5 x 250 cm, fixate solid În
perete şi distanţate între ele la
125 cm.
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Fiecare riglă se prinde de perete
cu cîte trei suruburi În dibluri Încastrate În zid' (fig. 2).
Atenţie! Diblurile trebuie să aibă
obligatoriu forma unui trunchi de piramidă cu baza mare în interiorul
găurii.

Gaura din perete se execută cu o
daltă cu vîrf ascuţit (şpiţ). Diblul se
udă, ca şi interiorul găurii, apoi se ia
cu şpaclul o cantitate de ipsos care
se aplică pe fundul diblului, după
care introducem diblul În gaură şi ÎI
poziţionăm astfel încît baza mică să
fie la' nivelul peretelui.
Nu trebuie să preparăm ipsos decît pentru cel mult trei dibluri, deoarece timpul de priză a ipsosului este
foarte scurt.
După o uscare de 2-3 ore, gaura
se astupă cu mortar de ciment şi var
(1 ciment - 1 var - 4 nisip fin), iar
a doua zi putem începe montarea ri-

lativ facilă pentru amatorul exeniîat
glelor, care se face cu suruburi de
sau pentru specialist.
:
40 mm lungime.
Alte locuri pe unde se pierde c<ăI
Pentru a facilita pătrunderea holzdura sînt rosturile de la ferestre si
surubului, vom practica cu maşina
de găurit cîte un orificiu ajutător În . uşi. Aici problema este În parte rezolvabilă prin lipirea unm fîşii oe
aşa fel Încît să se poată îngropa şi
burete (purfix) pe suprafeţ'ele ce vin
capetele şuruburilor În masa riglei.
În contact la închidere.
In spaţiul dintre rigle aşezăm forDin păcate, izolarea cu burete nu
ţat una peste alta - plăcile de
vată minerală, după ce În prealabil
'este mereu eficace datorită~ permeabilitătii la aer a materialului,.
am stropit cu "Dăunătox" atît supraÎn 'locurile bătute de vînt, singura
faţa peretelui cît şi a plăcilor. Opesoluţie care rezolvă radical proraţia este necesară pentru a preveni
blema este lipirea ferestrelor cu
localizarea unor insecte (gîndaci,
ploşniţe etc.).
benzi de hîrtie aibă, aerisirea încă
perii făcîndu-se prin uşa de la balPeste plăcile izolatoare vom
con; izolarea usii se face mai bine
monta plăcile de PAL, care se prind
cu burleţi de b'umbac, care se gă
de rigie cu şuruburi plasate din 15
sesc În mercerii Într-o gamă largă
În 15 cm.
După placarea completă a peretede grosimi şi care asigură o etanşei
tate foarte bună a rosturilor. Benzile
lui se poate trece la acoperirea lui
cu un tapet obişnuit, cu care vom
de hîrtie au lătimea de 5-6 cm si se
lipesc cu o soluţie de aracet (3 'ara?coperi şi ceilalţi pereţi ai încăperii.
cet + 2 apă).
In cazu! În care tapetarea nu ne
. După ungerea fîşiei se aşteptă CÎconvine, vom proceda la chituirea
atentă a rosturilor, ca şi a găuri lor
teya minute şi apoi se lipeşte.
pentru îngroparea capetelor de şu
In situaţia În care fereastra este
rub, după care putem zugrăvi noul
singura cale de aerisire, vom monta
perete În culoarea dorită.
burleţii subţiri pe toată lungimea zoO solutie mai laborioasă este connei de contact a ferestrelor cu cadrul.
struirea unui dulap pe întreaga suprafaţă a peretelui, lucrare care se
Burletii. se vor lipi cu prenadez,
evitîndu-se prinderea lor În ţinte sau
poate executa numai de către tîmace.
plarul specialist.
Prinderea dulapului de peretE;) se
O altă cale. de "fugă"
căldurii
este uşa de intrare Î-n apartament.
face tot cu suruburi si dibluri. Pentru a nu ocupa o suprafaţă mare,
Aici este suficient să izolăm tot caadîncimea dulapului nu va depăşi 35
drul uşii cu fîsii de burete, care se
cm. Depozitarea diferitelor obiecte
vor lipi de toc cu clei de tîmplărie
în acest spaţiu îngust ridică unele
~clei de oase) cald.
Incheiem lucrarea după ce vom
probleme, dar ele pot fi uşor rezolmonta un prag În partea inferioară a
vate de către amatorul inteligent şi
tocului şi după ce vom lipi burete pe
inventiv.
zona de contact a pragului cu usa.
Dulapul se proiectează pe două
niveluri;
de jos destinată deDupă efectuarea acestor lucrări,
pozitării
şi lenjeriei, iar cea
se va realiza o egalizare a temperaturii În tot apartamentul şi, În acede sus pentru păstrarea obiectelor
de uz ocazional (sac de dormit, cort,
Iaşi timp, se va constata o creştere
cu 3-6°C a temperaturii, ceea ce
saltea pneumatică
In figura 3 vă nl"~'7c.nt'~rn
rezolvă integral problema confortului termic În apartamentele ce benefrontală a
ficiază de încălzire centrală.
construcţie
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INTERIOR
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În magazinele de specialitate stau la dispozitia celor inte-

resaţi noi tipuri de aparate dEt radioreceptie construite În concepţie tehnică modernă de Intreprinderea "Electronica",

SUPERSON
- receptor cu orgă
de lumini; lucrează În gama undelor
medii 535-1 605 kHz si În gama undelor ultrascurte 65-73 MHz. Valoarea
semnalului de frecvenţă intermediară
este de 455 kHz pentru unde medii
(MA) $i de 10,7 MHz pentru UUS (MF).
Receptorul consumă de la reţeaua
de 220 V circa 6 VA.
Orga de lumini utilizează becuri de
mică putere 6 V140 mA pe fiecare din
cele 3 canale; ro~ - frecvente joase,
galben - frecvenţe medii; albastru fr~cvenţe în.a1te.. "
' ,
In aceeas)1 maniera este constrUit SI
radio receptorul ~~a ~IPFfj:;I:tCU"I!I\1

iNTERS()N oferă posibilitatea re·
ceptiei emisiunilor staţiilor de radio cu
modulaţie de amplitudine În gama de
unde lungi -şi a emisiunilor staţiilor de
radio cu modulatie de frecvenţă În
gama de unde ultrascurte.
Linia modernă a casetei, precum şi
parametrii aparatului îl situează la nivelul ultimelor cerinte mondiale.
• Game de unde: LW - 150-300 kHz;
FM - 65-73 MHz
• Sensibilitate maximă: LW - 55 dB;
FM - 22 dB
• Frecvente intermediare: LW 455 kHz; FM - 10,7 MHz;
• Putere audio maximă: 400 mW - cu
10% distorsiuni
• Putere consumată din reţea: max. 6
VA
• Banda de frecvenţe audio:
200... 6000 Hz

E~XPRES oferă posibilitatea recepţiei emisiunilor staţiilor de radio cu

modulatie de amplitudine (MA) În
gama de unde medii si a emisiunilor
statiilor de radio cu modulaţie de frecvenţă (FM) În gama de unde ultrascurte.
• Game de unde: MA - 535-1 605 kHz;
FM - 65-73 MHz
• Sensibilitate maximă: MA - 46 dB;
FM - 22 dB .
• Frecvenţe intermediare: MA - 455
kHz; FM - 10,7 MHz
• Putere audio maximă: 700 mW - cu
10% distorsiuni
• Putere consumată din reţea: max. 6
VA
• Banda de frecvenţe audio
200... 6000 Hz

Aceste aparate au
preţuri:

,
ur~mătoarele

EXPRES
800 lei
INTERSON
800 lei
SUPERSON 1- 1 000 lei
SUPERSON 2- 1 000 lei

etc. Se pot emite între 40 şi 200 de
semnale pe m i n u t . ; :
V1, este tranzistor pnp de:: tipul
EFT 323, iar V2, V3> V4, Vs. Ve sÎrft npn.
SC 10.7. Tranzistorul V7 este
SD 135. Difuzorul este miniatură cu
impedanţa de 4 JL.. .

Montajul emite semnale acustice
luminoase cu frecvenţă variabilă.
Acestea Înlesnesc menţinerea
tempouJui În sport, Învaţarea muzicii
şi

o bună funcţionare a motoarelor
auto depinde de modul cum se face
aprinderea amestecului carburant,
forma impulsului electric aplicat bobinei avînd În ceie din urmă efectul
hotărîtor.

Montajul alăturat are scopul creă
impuls de o formă ce optifuncţionarea motorului.
Impulsurile de ia întrerupător (platine) sînt aplicate unui circuit basculant (formator de impulsuri drept-

unghiuiare), la ieşirea căruia se află
o cascadă de 3 etaje cuplate galvanic, Tranzistorul final trebuie montat
pe un radiator.
Un comutator stabileste functionarea sistemului pe "clasic" sau
"electronic".
Sistemul a fost experimentat pe
autoturisme "Skoda".

Receptorul este recomandat penlucru În SSB, CW În gama de 7
MHz.
circuit acordat
La intrare apare
7 MHz, ce selectează semnalul si
pe bazele tranzistoarelor
Pe emitoare soseste semnal
de la
local, semnal tot
7
colectoarele tranzistoarelor
este montat un transformator de audiofrecvenţă.

L ____________________ _

Elementul esenţial al montajului îl
constituie o diodă tunel de tipul
la care, utilizfndu-se zona
na,",,,tl\/<:l
a caracteristicii, se poate
acoperi o gamă largă de
După cum se observă şi
schemă, frecvenţa generată depinde
de dimensiunile fizice ale liniei si de

.

"MODELIST KONSTRUKT\:OR",
nr. 10/1981

valoarea elementelor variabile Cv si
Ct. Socul de alimentare este format
din "10 spire înfăsurate pe un corp
rezistor,
Montajul se pretează pentru frecvenţe peste 400 MHz.
,,'TOUTE l'ElECTRONIQUE",
4700 nr. 4/1979
SR

__ ._________ L

L 1 are 30 de spire CuEm 0,35, pe
8 mm bobinaj spiră lîngă
L 2 are 4 spire peste L 1. Cuplacu oscilatorul se face printr-o
simetrică 3 x 15 spire sau
transformator pe un tor de
x 8 spire).
receptorului este În
jur de 1)JV.
carcasă (2)

III

Pentru inserţii În furnir, pentru decoratiuni interioare sau diverse alte
activităU de modelism, aleliere-şcoală etc., puteţi obţine decupaje perfecte, comod şi rapid,
confectionarea unor scule de
preducea, cu materiale la indemina
oricui.
Se pot obtine foarte usor decupaje de for'mă robJndă: pătrată,
ovală, triunghiulară sau hexagonală
in aproape orice mărime doriţi.
Citeva forme uzuale puteţi vedea
În figura 1.
O asemenea sculă lucrează prin
presare lentă, continuă sau şoc, cu
muchia tăietoare pe suprafaţa de
unde vrem să decupăm conturul.
Muchia tăietoare se ascute pe tot·
perimetrul În trei variante clasice,
după cum putem vedea În figura 2.
Sculele 1 si 2 se" confectionează
prin indoirea "şi sudarea unor fîşii de
tablă din otel călibil, la forma dorită,
călirea lor 'şi apoi ascuţi rea pe contur. Dacă gabaritul permite, asemenea scule se realizează şi prin turtirea unui inel de teavă la cald, ca
scula de la nr. 7.'
Sculele 4 şi 5 sînt realizate prin
strunjirea corpului şi apoi a capătu
lui cu degajare interioară şi deformarea la cald a tubului prin introducerea fortată pe un dom de forma
conturului ce dorim să il obţinem.
Pentru extragerea dopului de material decupat se practică În laterale
două deschizături, ce permit impindopului cu o sîrmă sau şuru-

,

®

~lO'
~30'

4

5

7

Scula nr. 3 este deosebită de celelalte ca mod de realizare. Ea se
aduce la forma exterioară prin piiire
şi ajustare, neavind o degajare În interior.
Evident, se pot face şi diverse tipuri de combinaţii, de exemplu trei
preducele rotunde, alăturate cu

bandă adezivă, ca scula

6; cu o ast-

fel de sculă se poate produce o decupare asemănătoare unei frunze de
trifoi.
Cind se execută decuparea, intotdeauna materialul de decupat trebuie aşezat pe o suprafaţă din lemn
sau carton gros.

..
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CUVINTE

I
Mod de organizare a unei multimi de date În vede. lor
Primele din
2) Cel de testare constituie
un element de
În
de el selectÎndu-se
nicile
datelor de
Hait!
Structură de
dinamică. 4) Gosscădere.

5)
la
Dans de origine cubaneză. 6)
sesc hîrtia albastră de turnesol •
Mijloc de transmitere a
cel de programare fiind
descrierii prelucrărilor de date ce
urmează a fi realizate de un sistem
de calcul. 7) Siglă pentru "European
Space Agency" •... - line, atribut
un echipament de sub concentrale de prelucrare
programare de nivel
8) Rază. Temă, subiect

ViJl;:'ilU HCI,

oriunde,
dar este

pe o tablă
de conf~cţîonat
ia ·in,""Iaryur,,:, oricui) .
De ia un magazin speCliallzat se
un număr de
de plăde culoare
de cuuşor

• Pronume posesiv. 9) În conformitate cu un mod sistematic de cercetare (pl.)
Termen folosit
desemnarea memoriei. 10)
a
care stă la baza mai multor
de efectuare a
În anumite sisteme de
de obiecte sau simboluri
ce este asociată unei
(cu perioada
de teren.
........ .,..,,..
1) Reprezentarea grafică generală a unui sistem de calcul
sau program
• Pus În circulaţie. 2) Trecere
limbă În alta
a unui text (ideea utilizării calculatorului În acest sens a fost
Încă din 1946). 3) Carei!
ochiului. Abreviatie
de apercepţie +"y,.....,',f;,,;,"
4) Beneficiar al c""'''lr',l!r)r
de un centru de calcul.
de redare a textelor
german. 6) Refren
din calcul. 7) A

.·-·---Rama

exterioară

AVESCU N. - Tg. Jiu
Am reţinut sugestiile dumneavoastră.

GANCEA TRANDAFIR - Arad
Respectarea normelor STAS pentru articolele trimise la redacţie se
referă În special la desene. Mulţi cititori ne trimiteau scheme desenate
În modalităţi proprii, îngreun;ind
foarte mult descifrarea materialelor.
La amplificator trebuie să cuplaţ;
un microfon cu impedanţa de cel
puţin 20Q.n..·
Aveţi dreptate,~ăşti telefonice se
procură mai greu. Schema casetofonului Montana nu o deţinem. Mulţu
mim pentru felicitări.
FLUERAŞ GHEORGHE Cluj-Napoca
Nu deţinem datele de catalog ale
tiristorului indicat. Vom reveni si cu
alte sisteme din tehnica HI-F(
MUNTEAN VASILE - Bucuresti
Luaţi legătura cu radioclubu" municipiului Bucureşti, telefon
3705 13.

VASILE DANIEL - Constanta
Fototranzistorul ROL 32 nu' poate
fi Înlocuit cu o fotodiodă.
CĂLIN FABIAN - Cluj-Napoca
Difuzoarele la care vă referiti au
impedanţa de 4.n...
.
ROŞCA RADU laşi
Verificaţi etajul final bobinaj linii.
GANEA GHEORGHE - Bucure~ti
Scrisoarea dv. a fost Înaintată intreprinderii "Electronica".
FILIMON DOREL - Ineu
Cu televizorul Sport nu se pot recepţiona canalele 21-37 TV.
MARE AUREL - Tîrnăveni
Nu vă recomandăm să modificati
magnetofonul.
.
CHELMUS VASILE - jud. Bacău
Se pare că În blocul UUS aveţi
montat 6H3 si nu 6H1. Dubla triodă
6H3 se poate Înlocui cu ECC85.
GRAMA IORGU - jud. Brăila
Verificaţi etajul final audio. Puteţi
procura piese prin magazinul Dioda,
Bd. 1 Mai nr. 126, Bucuresti.
NĂSTASE FLORIN - jud. Prahova
Dungile ce apar pe ecran provin
dintr-o oscilaţie a etajului final linii.

MURĂRĂSCU GRIGORE Bacău
Magnetofonul
"VESNA" -3
este
construit cu componentv discrete.
elementele principale fiind tranzis,
toarele.
Alimentarea cu ('rwrgie c·lpctricJ
se poatt' face prin baţ'Hii ,>au de la
reţea, prin intermediuÎ unuI n',JrE'-

Verificaţi cu atenţie contactele
transformatorului si ale tuburilor
aferente.
.
BOGDAN FLORIN - jud. Timiş
Nu deţinem schema solicitată de
dv.
BELCEA COSTEL - Oţelul Roşu
Defectul descris este destul de
complex, aşa că vă recomandăm să
apelaţi la serviciile unui atelier specializat.
VLAD MOISE - Constanta
Nu avem În vedere editarea unui
catalog de semiconductoare. Eliminarea zgomotului din televizor se
poate face prin reacordarea unor
circuite oscilante.
DUMITRICA CIPRIAN Călimă
neşti

Cu 100 mW În condiţii normale de
propagare se poate lucra 1 km
(zonă fără obstacole). Intr-un oscilator, BF 214 se poate Înlocui cu BC
171.
URSE LAURENTIU - Brăila
Nu se construiesc convertizoare
12/220 la putere de 1 kW.
TRUNC ANTON - Carei
Deocamdată În zona dv. nu este
asigurştă recepţionarea programului
2 TV. In rest, este dificil a vă spune
ce anume este defect; oricum, verificaţi etajul final cadre.
DĂNILĂ DAN Sibiu
Verificaţi tubul detector şi circuitul RAA.
UDREA VIOREL - BăIăcita
Înlocuiţi KT602 - BF 179; KT 604
- BF 259.
FLORIN MORNĂILĂ Braşov,
FLOREA COSTACHE - Bucureşti,
DAN MITREA Craiova, CONSTANTIN GIURGIU - Cîmpia Turzii, ADRIAN SPOREA - Focşani,
ZOLTAN SILVESTRU - Sf. GheorA

stabili/at (12 V).
Zgomotul de fond carp a tlpiirut
pan' a fi provocat de cond( 'nsatoarell' dectrolitic(' cart' şi-au mi( şorat
capacitatE''; (C24. C3 şi el. C5 din
rt'(ht'sor).
Dac;] amplificarea d scăzut verificdti ')tarc,) condensatuan·lor C2.

SOI

ghe, IOAN RADU - Tîrgovişte,EU·
GEN BOLBORICI - Craiova;
Materialele trimise redacţjÎ~i
fost retinute pentru o eventuaJă publicare:
%,
ADRIAN _ MĂRINCUŞ - lovrin,
A.GH. MINDREAN - Vadu-Spart,
PANAITESCU CĂTĂLIN - Bucureşti, CRISTIAN AN.GHElINjiA Craiova, DORU SOlDU - $ucureşti, DAN BAlDUNESCU Ploieşti, MARIAN BĂIAŞU - Mi·
hăieşti, ADRIAN PURCĂRESCU".
Bucureşti, SANDU DUMITRU -,.Potigrafu, ION MIHĂIŢĂ - Bucureşti,
FLORIN RĂDULESCU - B'ucureşti,
MIREA RAVEICA - laşi, IOAN TĂ·
NĂSESCU - Bucureşti, FLORIN I~
VORANU Galati, ATTILA KORCSY - Tg. Mureş, NICULAE CAZACU - Răcari, FLORINEl IRIMIA
- Urecheşti, DOREL MIŞCOVICI Lugoj, ION IONESCU - Cîmpina,
Bucureşti,
ION DUMITRESCU PAVEL STAN - Piteşti, VASilE BA:
DEA - P. Locului ION VLAD ....;.
Dumbrăveşti, CĂTALIN MARIN Bucureşti, GABRIEL MITROI - Bucureşti, RO~ICĂ COŞERARU Bacău, JENO GUZRAN Bălan,
LIVIU MUŞAT Bucureşti, CIPRIAN DASCĂLU - Braşov, ANDONIE GLiGOR Ocna Mureş,
MARIAN COZMA - Galati, DANIEL
FUNARU - Bacău, PETRE BRUMĂ
- Braşov, DAVID MOLDOVAN Apahida, MIHAI PETCU - Resita,
DANIEL UNGUREANU - Floreşti,
JOHN 'VAN - Tîrgovişte, FLORIN
IORDACHE Mediaş, VICTOR
PURCEA - Tr. Măgurele, TRAIAN
Sulina
BUZACHIS Materialele trimise la redactie nu
îndeplinesc condiţiile de publiCore
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