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este
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mandă VI, care trebuie să
tivă, prOduce prin R2 un
încarcă
condensatorul de
tegrare
În bucla de reacţie

a

p

R2
Regla} simetrie

. 8,8

venţe
rează

mai joase, eroarea se datotensiunii şi curenţilor de
offset de la CI1 şi C12.
Cu componentele indicate În finalul articolului, montajul răspunde
satisfăcător la frecvenţe cuprinse
Între 10 Hz şi 10 kHz. Dacă Însă În
locul lui CI2 (şi chiar al lui C11) folosim un LM 108 H cu rezistenţă mare
la intrare şi curent de offset foarte
mic, putem îmbunătăţi şi liniaritatea, dar În acelaşi timp putem să
urcăm frecvenţa de ieşire pînă la 20
kHz, introducînd un nou domeniu
de frecvenţă (intre 1 kHz şi 20 kHz).
pentru care el se ia cu valoarea În
jur de 150 pF.
Pentru îmbunătăţirea performanţelor montajului, se recomandă În
figura 3 şi un convertor triunghi-sinus. Forma
undă triunghiulară
este convertită
undă sinusoidală cu ajutorul unui circuit de
diode
realizează o funcţie nelÎtransformare este
prin segmente liniare.
de unire ale acestor
mente sint cunoscute
de "puncte de rupere".
mentelor liniare se schimbă
aceste puncte astfel Încît să aproximeze cît mai bine funcţia neliniară.
O reţea de diode şi rezistenţe, completată cu un amplificator separator
de ieşire, C14, realizează transfcrmarea triunghi-sinus.
Cînd intrarea
deie sînt nnl!::!,ri,,'::!,lrlO>
tensiunea
deteD"
rînd.

mici. In cazul indicat in figura 3, distorsiunUe maxime se află in jur
de 1,8 0Al.
Cu astfel de rete!e cu diode şi rezistenţe se pot obţine chiar distorsiuni mai mici decît 0,1 %, dar asemenea montaj necesită un număr
prea mare de diode şi rezistenţe.
Performanţele montajumui indicat
În prezentul articol sint
imJ>edlan1ta de intrare

±
LISTA DE COMPONENTE
Rel~isiE~n1e

('('1,25

CondenHtoare

ceramic;
16 V electrolitic (even··

diode Zener de 8,2 V la

= 1N914 sau 1N4148.
Circuite integrate
CI1 :::: ,BA741; CI2
{3A741 (evenpentru CI1 şi CI2 LM 108 H);
= ROB 709; CI4 = {3A741.

elec:trolitic (de

in inte-

se pune

II

col!imatoare C.
pe un suport
care împreună se
sau
de asemenea, pe fundul cu-

LAI
GH"

propunem spre
observarea sau chiar
spectrului solar.
Materialele
necesare
se
pot
obţine din comerţ.,
Pentru realizarea practică va
bui să procurăm sau să
ţionăm următoarele componente: o
prismă cu unghiuri de 60 grade;
două lentile cu dia metrul de 26 mm
şi de 83,3 mm (lupe de ceasornicar
ce măresc de 3 x); o Iarnă de alamă,
aluminiu, eventual duraluminiu de 3
mm grosime; tub de carton cu diametrul interior de 28 mm; turnir,
PFL sau PAL pentru cutia ce va
contine spectroscopul.

La ieşirea razelor de lumină din
prismă se aşază tubul ce conţine
ocularul
cu care se examinează

ac

spectrul solar. eventual aparatul
fato.
Un ocular se face conform figurii 5.

GHEORGH~U

latura din
tra raza de
şi fanta de regla}.
Fanta reglabUă este cel mai greu
mai delicat de făcut. Din tablă de
se taie două lameme (fig. 2)
care se pilesc la margine, ca să aibă
45 de grade. Muchiile ce au 45 de
grade se finisează cu o pilă Iată.
Marginile trebuie să fie rectUinii. Ele
se freacă pe o sticlă mată, lamelele
se ţin perpendicular pe sticlă. şi se

d
200-250 rnrn

Ocular de c~asornicar
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cu rezistenţe şi cacu o anucaracteri-

,.""",j,, ,"''''.

ceea ce are la îndeprecizăm doar
radiatoareie din aluminiu se
prin metode electrochimice
prin vopsire), iar dacă vrem
le
păstrăm albe, se cufundă Într-o soluţie diluată de hidroxid de sodiu
pentru mătuire (îndepărtarea luciului, după ce au fost bine şlefuite).

CAPACITATEA CAlORICĂ
Multe din

afirmaţiile

pe care le-am

Continuăm prezentarea aplicaţii
lor tipice ale FET -uri lor propunîndu-vă de· data aceasta două variante simple de preamplificatoare
pentru microfon. Utilizarea tranzistoarelor cu efect de cîmp permite
adaptarea la microfoanele cu impedanţă
mare (piezoelectrice) sau
foarte mare (microfoane-condensator). Desigur, şi tranzistoarele bipolare pot fi aduse, prin artificii
speciale, la impedanţe mari de intrare, pentru a asigura un transfer
acceptabil de energie de la microfon la preamplificator, dar în acest
caz creşte supărător factorul de
zgomot. Dacă, dimpotrivă, impedanţa de intrare este redusă pentru
a menţine În limite rezonabile factorul de zgomot, transferul de energie
de la microfon la preamplificator
este total inadecvat, impunînd amplificări foarte mari, deci din nou
riscul de a spori factorul de zgomot
şi distorsionarea semnalului. Spre
deosebire de bipolare, FET-urile au
o contribuţie extrem de redusă În
zgomot chiar şi atunci cînd sursa de
semnal are o impedanţă foarte
mare. Nu trebuie Însă să se înţe
leagă de aici că, dacă punem FETul, automat treaba merge foarte
bine! Impedanţa mare ne obligă să
luăm toate măsurile cuvenite pentru ecranare şi pentru înlăturarea
paraziţilor de Înaltă frecvenţă.
Prima variantă (fig. 31) este recomandată
pentru microfoanele cu

4

orice
constant

căldură
prezintă o anumită inerţie

termică,

adică

totală,

prin
prin

temperatura sa nu
atinge instantaneu valoarea de
echilibru, ci după un anumit timp,
care depinde de natura şi dimensiunile corpului. De asemenea, atunci
cînd sursa de Încălzire esteînlătu
rată,
temperatura
corpului
nu
scade instantaneu la cea a mediului
ambiant, manifestînd o anumită remanenţă.

cristal (piezoelectrice) sau pentru
modelele de microfoane dinamice
care au impedanţa de ordinul zecilor de kiloohmi. Condensatorul CI
scurtcircuitează
la masă paraziţi;
de radiofrecvenţă, iar potenţiome
trul P (volum) permite adaptarea
montajului la sensibilitatea microfonului utilizat. Deoarece la curenţi
foarte mici rezistenţele cu carbon
sînt apreciabile surse de zgomot, se
recomandă ca, după stabilirea poz~iei convenabile a cursorului, să
se măsoare .. braţele" potenţiome
trului şi să se înlocuiască P printrun divizor echivalent realizat din rezistenţe cu peliculă metalică.
Tranzistorul T este un J-FET cu
canal de tip N, ca de exemplu
BFW10, BFW11 ,MPF1 02 etc. Poarta
sa este pusă la masă prin rezistenţa
RI (470 kn - 1 Mn, cu peliculă metalică), iar curentul de repaus se
ajustează la cca 0,5-1 mA din rezistenţa circuitului de sursă, R 2 (valoarea indicată este orientativă).
FET-ul este În montaj cu sursa comună (pusă la masă în alternativ
prin C,), semnalul de ieşire culegîndu-se, deci, din drenă (prin C,).
Plusul
tensiunii
de
alimentare
U (12-18 V) se aplica prin rezistenţa Rl, iar minusul se leagă la
masă.

Pentru a reduce cît mai mult zgomotul, montajul se introduce În tubul (carcasa) microfonului, cît mai
aproape de capsulă; alimentarea se

aduce prin cablul microfonului
(obligatoriu ecranat), care poate
asigura totodată şi comanda pornitoprit, dacă dispune de un conductor
interior suplimentar.
Răspunsul preamplificatorului este
aproximativ liniar În domeniul audio,
asigurînd un cîştig În tensiune de cea
17 dB.
A doua variantă (fig. 32) este tot
pentru microfoane cu cristal, care
au impedanţă mare (sute de kiloohmi), în schimb debitează semnale cu nivel destul de mare (sute
de milivolţi). Montajul nu amplifică
În tensiune, tranzistorul cu efect de
cîmp fiind În circuit cu drena comună (repetor pe sursă). EI asigură
Însă o adaptare de impedanţe, semnalul de ieşire preluat prin C4 din
sursă putînd excita un amplificator
cu sensibilitatea de ordinul a
100-200 mV şi cu impedanţa de intrare de ordinul kiloohmilor.

Cablu
T
microfon
J- FET- N
MPF102, BFW10 _ _ _--1
O

1nF

100

pF
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RC) este acel "anumit timp"
care se instaleqză echilibrul
termic, respectiv regimul termic
staţionar (schimbul de căldură În
condiţiile menţinerii unor temperaturi constante În timp În diferitele
puncte ale sistemului). Numai după
scurgerea
acestui
timp
putem
vorbi, de fapt, despre temperaturile
(de regim) În diferite puncte, deci
numai după acest if)terval de timp
putem aprecia corect dacă treaba
merge bine din punct de vedere al
disipaţiei termice (dacă radiatorul
este suficient dimensionat, tranzistorul nu "frige" etc.). Acesta este
timpul recomandat de aşteptare de
la pornirea aparatelor electronice
În general şi pînă la utilizarea lor
efectivă, atunci CÎnd se urmăreşte
efectuarea unor măsurători de pr~
cizie cu ajutorul sau asupra lor. In
funcţie de complexitatea aparatelor, dar mai ales de capacităţile termice ale capsulelor şi ale radiatoarelor, acest timp poate varia de la
ordinul secundelor pînă la ordinul
zecilor de minute. Se indică, de obicei, să se aştepte 10-=-15 minute În
cazul aparatelor care conţin radiatoare mari.
Pentru a putea prelua de la capsula
tranzistorului o cantitate mare de
căldură fără a-şi ridica apreciabil
tempe.ratura, radiatorul trebuie să
aibă o capacitate calorică mare.
Aceasta înseamnă ori masă mare,
ori căldură specifică mare, ori şi
una şi alta În acelaşi timp. Dintre
metalele cu conductivitate termică
mare (condiţie esenţială), două sînt
mai uşor· accesibile, anume cuprul
cu Â. = 390 W/moC şi aluminiul cu
Â. = 220 W/moC. Ţinînd cont şi de
căldura specifică şi de densitate,
deducem că pentru radiatoare cu
aceleaşi dimensiuni (volume egale),
cuprul este mai. bun: el are conductivitatea termică de cca 1 ,77 ori mai
mare .Ş i capacitatea cşforică de
cca 1,46 ori mai mare. In schimb,
cuprul este dezavantajos din punct
de vedere economic: el este mai
scump decît aluminiul per kilogram, iar la volume egale are masa
de cca 3,3 ori mai mare. Din acest
motiv, radiatoarele mari se fac
aproape exclusiv din aluminiu,
compensîndu-se performanţele lui
mai slabe prin creşterea grosimi; şi
a suprafeţei totale. Pentru radiatoarele mici (S < 50 cm 2 ), natura metalului nu are totuşi o influenţă prea
mare asupra rezistenţei termice,
putîndu-se folosi cupru, aluminiu,
alamă, oţel etc. cu rezultate foarte
puţin diferite.

R

Veţi zîmbi, probabil, văzînd că am
intitulat pretenţios "generator" un
banal condensator care se încarcă
şi se descarcă prin nişte rezistenţe.
Şi totuşi cîţi dintre noi nu am fost
puşi În situaţia de a improviza astfel
de circuite simple pentru a testa rapid - după logica "da sau nu" continuitatea sau funcţionarea unor
}:omponente şi aparate electronice.
In unele magazine cu piese de
schimb se mai poartă şi acum verificarea difuzoarelor, de exemplu, cu
ajutorul unor baterii conectate timp
scurt la borne. Se aude un scurt
"tac" sau "pac", suficient pentru a
ne da seama că nu este întrerupt
circuitul.
De la difuzoare, boxe, căşti etc.,
metoda se poate extinde şi pentru
verificarea unor aparate complexe,
ca de exemplu preamplificatoare şi
amplificatoare AF, instrumente de
măsură etc. Numai că folosirea ne. mijlocită a baterii lor prezintă În
două
inconveniente,
acest
caz
chiar riscuri am putea spune: În primul rînd, tensiunea bateriei pe care
o avem la Îndemînă s-ar putea să fie
mult prea mare, periclitînd integritatea aparatului testat dacă timpul
cît durează contactul depăşeşte o
anumită limită; în al doilea rînd, nu
avem un control riguros tocmai
asupra acestui timp de contact,
care depinde de reflexele operatorului şi de condiţiile de testare.
Montajele prezentate În continuare înlătură aceste inconveniente,
permiţînd obţinerea unor impulsuri
cu nivelul dorit şi cu· durata prestabilită. Principiul de funcţionare este
ilustrat În figurile 1 şi 2. Un condensator C (cu pierderi mici În dielectric) se încarcă la tensiunea E a bateriei atunci cînd comutatorul K se
află În poziţia 1. Trecînd comutatorul În poziţia 2, condensatorul se
descarcă prin rezistenţa R, tensiunea la bornele sale scăzînd În timp
după legea U(t)
E'e- RC , unde t
este timpul În secunde (se consideră tn = O momentul acţiunii covaloarea rezismutatorului), R tenţei În ohmi şL9 capacitatea
f

/

condensatorului În farazi. Constanta de timp a circuitului, adică
timpul În care nivelul impulsului
scad~ de la valoarea iniţială E la cca
0,37. E, este Ţ = R·C. Prin urmare,
durata impulsului poate fi prestabilită prin alegerea adecvată a valorilor R şi C, iar nivelul maxim (îri. cazul
nostru egal cu tensiunea bateriei,
E)' poate fi r~dus corespunzător înlocuind rezistenţa R printr-un divizor.
Exemplul din figura 3 a fost "calculat" pentru a furniza un impuls cu
nivelul E'R 3/(R 2 + Rl ) = 1,5 V·1 00 D/
(10000 O + 100 n) = 15 mV şi cu o
constantă de timp Ţ
(Rc + R3)·C =
=10100 n'0,1'10-o F= 1 ms. Montajul poate fi folosit pentru testarea
amplificatoarelor şi preamplificatoarelor, AF, instrumentelor de
măsură etc.
În fig.ura 4 este prezentată varianta "ste·reo" a acestui tester simplu. Mai precis, schema a fost dublată pentru a, se obţine două ieşiri

~ Zout. :;750Jl ::

:.:8.0..

Tr
Atucnci CÎnd folosim un transformator, atenţia ne este de obicei
concentrată asupra funcţiei sale de
bază, aceea de transfer al energiei
electrice dintr-un circuit primar într-un circuit secundar, cu un anumit randament şi sub un anumit rapqrt al tensiunilor.
In realitate, transformatoare le În-
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(1 )

poai~ ~e(m~;~s)t~a= t::Odată (::

Z,
N,
Prin urmare, impedanţa la bornele primarului are valoarea:

~\

10kiL

1~. _..

Impuls
K

R3

,. .

Jl

l

ţ-)

1SmV
Zi=1ms

Of1pF

~----------~·~--~--------------~P

10k_Q

R3

Dreapta

100

O,1)J~

..,0_

EI,SV

I

~--~I~------'-----~----~--------~·"

K+ K

+

100lL

-

RS

1

"lOD

Stînga

JL

R4.

(+)

10kIL
(tot de 15 mV-1 ms), care se selectează pe rînd cu comutatorul sincron K
K'. Montajul se foloseşte
pentru verificarea amplificatoare lor
stereo, permiţînd testarea cîştigului
global În tensiune şi reglarea bala!':

(3)

De obicei În practică se cunoaşte
consumatorului din circuitul secundar, Z, şi se cere să se
asigure o anumită impedanţă de intrare, Z". Relaţia (2) ne dă În acest
caz raportul de transformare necesar:
impedanţa

n

= .N l' = 1 ;Z;

Vz:-

sului (echilibrarea canalelor). Pentru ca semnalele să fie cît mai riguros egale, se vor folosi condensatoare măsurate În prealabil, iar rezistenţele R2-R) vor fi cu toleranţa
de 1-2(;.
este de 750 n şi dorim să-I folosim cu un difuzor cu impedanţa de 8
f!. ConectÎnd direct difuzorul la ieşirea amplificatorului, ambele dispOZitive se află În pericol: amplificatorul este suprasoJicitat - practic
scurtcircuitat
de
rmpedanţa
foarte mică a difuzorului, iar acesta
din urmă este supus unei tensiuni
excesive, care îi poate arde bobina.
Chiar dacă nu se întîmplă un accident, treaba nu merge, neadaptarea
cauzînd
distorsionări
pronunţate
ale semnalului şi reducerea drastică a randamentului de transfer.
Una dintre soluţiile posibile (este
adevărat, nu cea mai modernă, dar
foarte simplă) constă În intercalarea Între amplificator şi difuzor a
unui transformator de adaptare
(fig. 2). Impedanţa "văzută" la bornele primarului trebuie să fie egală
(condiţia de adaptare) cu impedanta de ieşire a amplificatorului,
deci Zi' = l"/ii = 750 n. Cum Z, = 8 n,
deducem din (4) raportul de transformare necesar:
ţitre

S.MARIN

«

to=':O

Aehonarea
comutatorulur
R1
R2

R2

ADAPTAREA
ImPEDAnTELOR
,
deplinesc şi alte funcţii, printre care
aceea de adaptare a impedanţelor
- despre care ne-am propus să vă
vorbim În continuare.
Să
considerăm
transformatorul
simplu din figura 1, unde am notat
cu NI) - numărul de spire din înfăşurarea primară, N., - numărul de
spire din Înfăşurarea secundară, Z.,
impedanţa consumatorului conectat la bornele secundarului şi ZI'
impedanţa "văz.ută" la bornele
primarului. Dacă presupunem transformatorul fără pierderi, raportul
dintre tensiunea UJ' aplicată primarului şi tensiunea U., obţinută În secundar este:

E

(4)

N,
Adaptarea impedantelor este deosebit de importantă atît În audiofrecvenţă cît mai ales În radiofrecvenţă, de ea depinzînd siguranţa În
funcţionare a aparatelor, radamentul şi fidelitatea de transmitere a
semnalelor.
Pentru a vedea cum se folosesc
relaţiile
precedente, să luăm ca
exemplu o problemă practică de
adaptare. De pildă, avelŢl un amplificator cu tuburi (un radioreceptQr
vechi etc.) a cărui impedanţă de ie-

n=~=
N,

V

750 n
8 il

=

(93,75 = 9,68 = 9,7.
AiCi se Încheie problema propriude adaptare. Calculul efectiv al
transformatorului se face după formulele cunoscute, ţinînd cont de
puterea maximă dorită.

zisă

ADAPTAREA LiniEI
DE ALimEnTARE
LA AnTEnE
Ing- SERGIU FLORICĂ. V03SF

tercalat între filtrul iT şi linia de alimentare a antenei.
Adaptorul este format dintr-un
circuit LCI (fig. 1), care poate fi
acordat pe frecvenţa de 3,S-30
MHz, şi un condensator Ce coaxial
cu CI' Punctat a fost reprezentată
papacitatea liniei de alimentare, CI..
In momentul În care circuitul L, CI,
C 2 şi C L este acordat pe frecvenţa
de lucru a radioemiţătorului, circuitul va avea o reactanţă maximă, asigurind un transfer optim de energie

Între circuitul acordat al etajului
final al radioemiţătorului şi antenă
intervine linia de alimentare, formată dintr-un cablu coaxial (S2 n
sau 7S O), cablu panglică de 300 n
şi mai rar din linie tip scăriţă. Linia
de alimentare este caracterizată
prin impedanţa sa, care nu este influenţată de frecvenţa de lucru a radioemiţătorului. Datorită construcţiei liniei de alimentare (dielectric,
mod de realizare a inimii cablu/ui,
lungimea cablu lui) apar pierderi
care practic nu pot fi influenţate de
radioamator.
Datorită acestor elemente apar
inadaptări între etajul final al radioemiţătorului, linia de alimentare şi
antenă, fapt care duce la apariţia
undelor staţionare. De asemenea,
din neadaptarea impedanţei antenei cu cablu de alimentare pot să
apară unde reflectate care conduc
la micşorarea randamentului de radiaţie a puterii de radiofrecvenţă a

către. antenă.

Deoarece ar fi greu de realizat un
factor de acoperire al tuturor benzilor
de radioamatori cu acee~i bobină,
se pot utiliza două soluţii tehnologice
folosind un comutator şi mai multe
bobine sau o bobină cu inductanţă
variabilă (fig. 2). De menţionat că În
cazul utilizării unei bobine cu induotanţă variabilă, la capătul cald se va
cupla capătul bobinei care permite
cursorului' să-I scurtcircuiteze, adică
să se poată obţine cea mai mică in-

radioemiţătorului.

Cazul ideal ar fi ca toată puterea
de radiofrecvenţă de la bornele radioemiţătorului să fie transformată
prin linia de alimentare către antenă (impedanţele celor trei elemente R, RL' Ran să fie egale). Cum
În practică această situaţie nu este
posibilă, se va utiliza Lin adaptor in-

ductantă.

În cazul utilizării mai multor in(fig. 3), se recomandă un
comutator K pe calit, cu pierderi cît
mai reduse. Condensatoarele variabile vor avea distanţa între plăci
de cca 0,7 mm pentru puteri pînă la
ductanţe

L

I

Banda
(MHz)

Nr.
spire

Diametrul
sîrmei
(mm)

Diametrul
carcase;
(mm)

28

2

1,8

20

bobina; În aer
I = S mm, p = 3 mm

21

3

1,S

20

În aer
I = 8 I11m, p

14

10

1,2

20

spiră lîngă spiră

7

20

1,1

20

spiră lîngă spiră

3,S

30

1,1

20

spiră lîngă spiră

1.00 W şi cca 2 mm pentru puteri
pînă la 1 kW. Bobinele se vor executa conform tabelului alăturat.
•
Pe o placă din material izolant
(3 X 80 X 180 mm)'se montează condensatoarele variabile, comutatorul cu 1 X 6 poziţii şi bobinele. Legă
urile se vor efectua cu cablu fiţat
o 2 mm, izolat În PVC. Pe placă se
prevăd orificii de prindere În cutie
(fig. 4).
Pentru a evalua raportul dintre
undele reflectate şi cele directe, În
literatura de·· specialitate sînt descrise cîteva tipuri de reflectometre
care au fostexperimentate de autor.
Reflectometrul cu cablu prezintă
dezavantajul unei construcţii ancombrante (1), iar reflectometrul cu
circuit imprimat (4) are dezavanta"
jul unei construcţii pretenţioase.
Autorul s-a oprit asupra unui reflectometru de dimensiuni reduse
(fig. S), format dintr-un transforma··
tor realizat pe un miez toroidal de
ferită (4 X 6 X 12), pe care se bobi·'
nează cu două srfme. de 0,6 mm,
izolate În PVC, 22 de spire. Tensiunea de radiofrecvenţă, după ce este
redresată
de cele două diode
1N914, este aplicată unei punţi (fig. 6),
iar instrumentul de măsură (SO ţlA)
citeşte tensiunea de pe un braţ sau
altul al punţii. Cu ajutorul condensatorului semireglabil se ajustează
poziţia de zero a undelor, reflectate
De o sarcină artificială ce 75 O.
,\t1ontajul se va realiza pe o plăcuţă
de circuit imprimat'{fig. 7).
Reflectometrul împreună cu adaptorul se introduc într-o carcaşă
de aluminiu (2S0 X 2S0 X 200). In
partea
inferioară
se
montează
adapt9rul (axele condensatoarelor

I

!
Observaţii

= 3 mm

variabile şi ale comutatorului nu
ating carcasa cutiei), iar reflectometrul se fixează cu patru şuruburi
pe panoul carcasei, În spatele instrumentlliui de măsură. Tot pe panou se fixează comutatorul de
măsurare (R şi D) şi potenţiometrul
d~ SO kfl (fig. a).
In cazul În care linia de alimentare are o impedanţă de 300 O, se va
utiliza un transformator cu raportul
de'4 : 1, format dintr-un miez toroidai (fig. 9) clJ;f.Qjametrui exterior de
SOmm şi Înălţime~ de 20 mm. Pe
mieiul toroidal se vor bobina 2 X 14
spire cu sîrmă de CuEm 0,8 mm.

MOD DE REGlARE
Cele două dispozitive, reflectometrul şi adaptorul, sînt intercalate
Între radioemiţător şi cuplor (fig.
10). Se alege banda de lucru, iar În
locul antenei se va cupla o sarcină
artificială rezistivă (valoarea rezistenţei va fi egală cuimpedanţa liniei
de transmisie). Se alege bobina
adecvată benzii de lucru de la cuplor şi se face acordul filtrului iT al
etajului final pentru a obţine un maxim de deviaţie a instrumentului de
măsură
(al reflectometrului). Se
trece comutatorul reflectometrului
pe poziţia reflectată, R şi se caută
obţinerea unei deviati; minime a
acului
instrumentului,
acţionînd
asupra axelor celor două. condensatoare variabile. Se face raportul
dintre suma indicaţiilor maximă şi
minimă şi diferenţa dintre cele două
indicaţii.
Evident,
acest
raport
poate avea valoarea 1 (în absenţa
undelor staţionare) sau 00, CÎnd
apar toate 'undele reflectate.
După aceste reglaje se va intra-
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duce linia de alimentare a antenei În
locul sarcinii artificiale şi se vor
face mici retuş uri.
BIBLIOGRAFIE
1. Karl Rothammel, ,Antennenbuch", Berlin 1975

+

ţiune telegrafică.
De aceea, recomandăm

folosirea
unor rezonatoare cu cuarţ din care
să se facă două filtre, ce pot tăia
două dintre cele mai active porţiuni.
Primul, filtru are banda de trecere
cuprinsă Între 6 998 şi 7 005 kHz, iar
cel de-al doilea Între 7012 şi 7019
kHz. În limitele benzii de trecere,
fiecare filtru atenuează cca 2-3 d8,
iar În caz' de dezacordare de 10 kHz
nu mai puţin de 42 dB.
Fiecare filtru se compune din
două elemente diferenţ iale. F recvenţele r~zonanţei serie a cuarţuri!or
8", 8-r (8(" B7) şi ale rezonanţei paralele a cuarţ uri lor 8 1, 81 (B" 8.) sînt la
fel. Din această cauză, banda de
trecere a filtrului este aproximativ
egală cu dublul diferenţei frecvenţelor de rezonanţă a fiecărei perechi de cuarţuri. Circuitele oscilante L1C1 şi L2C2 sînt acordate pe
mijlocul benzii de trecere a fiecărui
filtru. Rezistenţele R1-R4 servesc
la egalizarea caracteristicii de frecvenţă.
.
Înainte de a confecţiona filtrele,
se vor măsura frecvenţele rezonante serie şi În paralel ale cuarţ urilor de care dispunem şi se vor alege
două cu valori foarte apropiate.
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sarcină.
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. in zilele de 23 şi 24 iulie a.c. va avea loc la Buzău Simp?zionul n~ţio
nal al radioamatorilo!', ediţia 1983, organizat de Federaţia romana de
.
"
radioamatorism şi revista "Ţehnium".
Totodată se va desfăşura şi Campionatul naţional de creaţie tehnlco-ştiinţifică rezervat radioamatorilor.
.
.
Cei care doresc să participe la simpozion sau (ŞI) la camp!onat pot lua
legătura cu Radioclubul Buzău din cadrul CJEFS, telefon 33 957-33 208
(prefix 974), tov. Nae Gheorghe.
.
.
Cei care doresc a prezenta comunicări În cadrul simpozlonulu~ vor
lua 'legătura cu redacţia revistei "Tehnium" la telefon 17 60 10, interior 2059 (prefix 90), tov. Ilie Mihăescu.
A

Frecvenţele altor două cuarţ uri se
vor creşte.
.
Bobinele L1 şi L2 sînt 'infăşurate
pe toruri de ferită şi conţin 28 de
spire CuEm 0,17. La dorinţă, aceste
bobine pot fi Înfăşurate şi pe alte
carcase. Este necesar doar ca inductanţa lor să aibă 15 JlH.
La asamblarea filtrului trebuie
avut În vedere ca firele conductoare
de legătură să fie cît se poate mai
scurte. Odată confecţionat, filtrul
se ecranează.
Punerea la punct a filtrelor
constă În ajustarea acordului circuitelor şi În alegerea rezistenţelor de

820

2. "The Radio Amateur's Handbook", 1978
3. Revista "Funkamateur" nr.
3/1982
4. Revista "Radio", U.R.S.S, nr.
11/1981 şi nr.6/1978

QTC DE VO

ILDI: DE fILTRE
Toţi cei care lucrează În banda de
unde scurte ştiu cît de greu se realizează transmisia În gama de 7 MHz.
Ziua sînt deranjaţi de emiţătoarele
colegilor, iar seara se adaugă acestui fapt staţiile de radiodifuziune.
Drept consecinţă apare o modulaţie încrucişată care În mod obiş
nuit p'oate fi Înlăturată cu ajutorul
unor filtre cu cuarţ de bandă îngustă. Totuşi este destul de dificil
să acoperi cu filtre cu bandă de trecere de cîţiva kilohertzi întreaga por-

Cuplor
•

Ieşire

LOCUL I ÎN LUME
În anul 1982, o echipă constituită de către Federaţia română de radioamatorism a participat la Concursul "WPX" la categoria "mai
mulţi operatori mai multe emiţătoare" folosind indicativul special
Y00A. Dorinţa de afirmare a tricolorului românesc, buna pregătire a
tuturor operatorilor, calitatea aparaturii şi antenelor folosite au făcut
ca În cele 48 de ore cît a durat conc.ursul să se realizeze 4 525 de legături radio bilaterale cu staţii folosind 607 prefixe. Rezultatul: locul I
În lume la categoria respectivă, 5 283 935 de puncte!
La realizarea acestui rezultat deosebit echipa României a fost
compusă din: Căpraru Vasile Y03AAJ, Giurgea Andrei - ,
Y03AG, Dincă Nicolae - Y03AWC, Burlacu Dan - Y03CFF, Pădu- .'.
raru Iosif - Y03JJ, Paolazzo losef - Y03J P, Feno Ştefan Y03JW, Aleca Marcel - Y04A TW, Colonati Cristian .....,. Y04UO, Manolescu Vasile - Y04XF, Grunberg Francisc - Y04PX, Măgărdi
cian Ionel - Y04PZ, Bratu Radu - Y04HW, Bălan Constantin Y08BAM, Teodorescu Lucian - Y09AGM, Chivu Ion - Y09BQN.
Redacţia revistei "Tehnium" felicită pe concurenţi, aşteptînd să
popularizeze şi alte rezultate meritorii ale radioamatorilor români.

TROFEUL

CARPAŢI

Tradiţionalul concurs În unde ultrascurte "Trofeu~ C~rpaţi" orga:
nizat de CJEFS Braşov prin radioclubul local are loc In Zilele de 16 ŞI
17 iulie 1983.
~
d fConcursul se compune din două etape: ~rima etapa se _es aşoa~a
În ziua de 16 iulie Între orele 16-22 U.T.C., Iar a doua etapa se desfaşoară În ziua de 1? ;.uUe înţre or~le 0....... 12 U;T.C. ..
Aşteptăm o particIpare Cit mal numeroasa a staţIIlor YO.

Y03CO

Ing. MIHAI FLORE"'SCU

Reflectorul se confecţionează din 15
fire de otel lustruit de 7 mrn diametru. asamblat prin sudură: Nu este
necesar să se realizeze acest reflector din aluminiu. Pe orizontală, dimensiunile reflectorului sînt similare cu cele ale unui element reflector al antenei cu 18 elemente.
În figura 15 este prezentat modul
de realizare a liniei de cuplare pe
verticală. Linia se execută din fir
masiv de cupru de 3-4 mm, de preferinţă emailat. Pe orizontală, distanţa Între axele antenelor este de
1,66 A.

Cuplarea liniilor verticale se face
cu acelaşi tip de conductor la o
placă de borne. Pentru adaptare,
şuruburile plăcii de borne se realizează lungi, În sfert de lungime de
undă, obţinînd un optim pentru leQarea fiderului de coborîre.
Vom analiza detaliile constructive marcate În figura 13. Detaliile A
(figura 16) prezintă sistemul de
prindere a elementului activ. Construcţia
se execută sudat. Se
curbează iniţial două segmente de
tablă, care vor asigura prinderea dipolului. Acestea se sudează pe un
segment de ţeavă adaptat la diametrul barei orizontale de susţinere a
antenei. Pentru prinderea dipolului
se utilizează şuruburi M3. Un şurub
M3,5 serveşte la fixarea bucşei de
capătul ţevii purtătoare. Pe partea
inferioară a bucşei se fixează sudat

o piesă din tablă, care susţine izol?toarele de prindere a antenei. In
cazul În care acestea nu se pot realiza ca În figură· (din polistiren) mai
bine se renunţă complet la ele, rigiditatea antenei fiind suficientă. Izolatorul se face dintr-o piesă cilindrică de polistiren pe care se lipesc
cu adeziv două şaibe din acelaşi
material. Obligatoriu polistirenul va
fi transparent şi nu colorat. legarea
la borne se face cu şuruburi M3.
Prinderea paraboloidului se face
cu o bucşă sudată d,e piesa centrală
a acestuia (fig. 17). Menţionăm Încă
o dată faptul că Întregul reflector se
realizează sudat.
Fixarea reflectoarelor se face cu un
U din tablă de 3 mm grosime. În cazul
În care se utilizează ţeavă de aluminiu, se vor folosi miezuri filetate 'prezentate punctat În figură -, care
Împiedică strivi rea şi curbarea elementelor (fig. 18).
Prinderea capetelor terminale ale
reflectoarelor la prăjină se face ca
În figura 19. Se poate remarca sudarea unei tălpi de tablă la capătul
barei reflectorului, talpă care este
prinsă cu un inel cu şurub la pilon ..
Un interes deosebit prezintă realizarea pieselor ce intervin pe liniile
de legare a antenelor. Izolatorul de
distanţare este schiţat În figura 20.
EI se face din bară sau ţeavă de polistiren sau plexiglas transparent.
Pentru reducerea efectelor pertur-

batoare

ale

apei

atmosferice,

se

montează prin lipire şaibe din aceIaşi material, grupate cîte două la
fiecare capăt. legarea liniilor se
face cu ajutorul unei matisări cu fir
de pescuit, Întărită cu lac incolor.
Rolul acestui distanţier este de a
modifica impedanţa liniei de cuplaj
astfel încît efectul diferenţei de impedanţă dintre antene şi linia ideală
de 300
să fie transferat la ieşire,
fără ca să se modifice sinfazarea.
Bornele fina.le se execută cu un

n

sistem prezentat În figura 21. O
placă de plexiglas· de 10 mm grosime se prinde cu o bridă din tablă
de 1 mm grosime de pilon. Pe
această placă, la distanţele din figură, se fixează şuruburile de legare, care au rol şi de linii acordate
finale. Asigurarea cu piuliţe duble
este obligatorie. Tot În scopul reducerii perturbării, se lipesc cu adeziv
patru benzi de plexiglas de 1 mm
grosime, ca'În figură.
Sistemul pitonului este evident În
figura 13, dimensiunile ţevilor de

susţinere ale antenelor fiind date de
numărul de elemente utilizate. Diametrul ţevilor rezultă din detalii, fi-

ind inferior cu maximum 1 mm diametrului interior al bucşelor pe care
se face prinderea. Elementele se
realizează din bară sau ţeavă ultima fiind recomandată - cu un
diametru exterior de 8 mm. Înainte
de montare, elementele se vQr lustrui cu atenţie, calitatea suprafeţei
asigurînd lăţimea de bandă .Ia frecvenţe mari. După asamblare, construcţia se va· lăcui cu un singur
strat de lac ECRAN. Atenţie mare
se va da la legarea electrică ce se va
face fără cositoriri. lăcuirea se va
face numai după conectarea electrică.
.
Dimensiunile se pot realiza cu o
toleranţă de circa 10%, fiind obligatorie totuşi identitatea Între elementele similare ale celor 4 antene.
Cuplarea coborîrii se face cu buclă
de adaptare a impedanţei pentru
cablu coaxial, sau direct la cablu
panglică de 300 n. Utilizarea pan-

VASILE DEACONU

Va sugerăm alăturat construcţia
. unei
port-filiere
M3-M10, dispozitiv deosebit
de util În lucrările de Iăcătu
şărie, pentru prinderea filierei În vederea executării operaţiei de filetare. Schiţele redau desenul de ansamblu si
desenele de execuţie pentru
mîner (1) $i corp (3), cu co-'
tele recomandate. Mai menţionăm doar că mînerul şi
corpul se realizează din oţel
Ol 37 şi se nichelează, iar reperul (2) este un şurub M4 cu
cap cilindric crestat.

8
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face numai cu bucle din cablu şi nu
cu dispozitive inductive sau. rezistive. Buclele dau pierderi mai mici
de 0,6 dB, În timp ce orice alt adaptor conduce la pierderi mari şi la îngustarea serioasă a benzii de trecere. Banda de trecere a buclei de
adaptare dincab.lu este de ordinul a
4-6 canale.
Pentru construcţia antenei troposferă se recomandă utilizarea variantei de bandă largă a antenei, cuplată cu o posibilitate de orientare.
In cazul în care se doreşte o recepţie pe o direcţie unică, ·cu un număr
mai mic de canale, se recomandă
acordarea mai strictă a antenelor,
pentru a avea un cîştig maxim.
Bucla de cuplare, prezentată În figura 22, se va utiliza şi În cazul În

l'~~~~~~~~
I

Lfl

...:j- .

0,18 A
{DETALIll AJ

I

r"(1
glicii se va limita, deoarece numai mi
d:J
În stare nouă şi uscată aceasta esţe o
mai eficace decît cablul coaxial. In
stare udă, după un an de utilizare,
pierderile devin comparabile la
frecvenţele domeniului UIF cu cele
ale cablurilor coaxiale.
De asemenea, tr~puie menţionat
că orice adaptare de impedanţă se

7S

care este necesară adaptarea şi la
receptor.
Cînd se utilizează un amplificator
de antenă, el va fi dispus pe pilonul
antenei la circa 0,3 lungimi de undă
de planul inferior al antenelor. EI va
fi cuplat cu buclă de adaptare clasică la antenă.
Menţionăm
că
antenele troposferice pot conduce şi la o recepţie
de la foarte mare distanţă, peste
1 500 km, dacă avem amplificare
suplimentară şi condiţii favorabile.
Recepţiile nu sînt foarte stabile În
aceste cazuri. Pentru a avea o recepţie simultană a imaginii. şi sunetului televizorul va fi prevăzut cu un
convertor de standard (MF ,sun'et
5,5 MHz).
Pentru a putea participa la concursuri, reamintim că este necesară
fotografierea unei imagini cu simbolul staţiei de emisie-miră de reglaj. imagine cu denumirea postului
etc. Metodele de realizare a acestor

fotografii au fost prezentate În revista noastră.
Toate detaliile de îmbinare utilizate la această construcţie se pot
aplica la orice alt tip de antenă derivată de canal de undă. Dimensiunile .se modifică În funcţie de banda
de frecvenţe utilizată. Nu se recomandă utilizarea unor antene de
bandă largă pentru canalele mai
mari de 40, datorită creşterii pierderilor de cîştig la depărtarea de frecvenţa centrală.
Atenţionă'm că

În tehnica UIF nu
se vor utiliza piese din lemn pentru
construcţia
suporturi lor antenelor.
De asemenea, izolatoarefe care sînt
necesare nu se vor face decît din
mase plastice cu tangenta unghiului de pierderi foarte mică (polistiren, plexiglas) sau ceramică. Se va
evita, În orice caz, utilizarea lor
atunci cînd este posibil, realizarea
lor la performanţa cerută fiind incertă.
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ECONOM1ZOR
Ing- NAGV ALACAR,
ing- ROMUL CHIOREAN,
Centrul de cercetare-proiectare Aiud

mai contează aşa de mult tensiunea, avînd În vedere că prima scînteie produce deja ionizarea spaţiu
lui dintre electrozi. Schema bloc
este dată În figura 1. Primul bloc,
"filtrul", are rolul de a atenua oscilaţiile parazite produse la comutaÎn cele ce urmează vom descrie
rea contactelor şi de a adapta semun montaj realizat şi experimentat
nalul de intrare (12 V) la intrarea
de noi cu succes din luna martie
circuitelor integrate (5 V). Primul
1982. Cu ajutorul acestui economimonostabil fixează durata de azor s-a redus consumul unui autoprindere, adică timpul În care se
turism "Dacia" 1300 de la 7,3-7,8 1/
100 km la 6,3-6,7 1/100 km, fără a fi . vor produce scînteile. Oscilatorul
ST ART -STOP tuncţ ionează (osciafectate calităţile motrice ale autolează) În perioada de aprindere,
turismului.
•
dînd impulsuri prin amplificatorul
Se ştie că atît aprinderea obişnui
tă cît şi aprinderile electronice "cla- ' de ieşire pe poarta tiristorului. Restul aprinderii electronice (convertisice" dau o singură scînteie la desrămîne
zorul,
redresorul
etc.)
facerea contactului ruptorului, reneschimbat. Autorii au modificat o
zultînd o serie de dezavantaje ca:
aprindere electronică de fabricaţie
uzura prematură a contactelor,
U.R.S.S., "Elektronika" (se găseşte
scînteie de putere mai redusă la tuÎn comerţ la magazinele Autoraţii mari etc. Soluţiile electronice
Moto).
clasice elimină dezavantajul uzurii
Filtrul propriu-zis se compune
premature a contactelor, dar durata
din rezistenţele şi condensatoarele
necesară scînteii se realizează cu
de la intrare. Rezistenţa de 100 n
scheme complicate. Un alt dezaare rolul de a permite trecerea unui
vantaj specific aprinderii tranzistocurent de cca 100 mA necesar autorizate este că tranzistorul de înaltă
curăţirii contacţelor. Dioda Zener
tensiune şi putere adecvată este
de 4,7 V adaptează -nivelul logic "H"
costisitor şi greu de procurat.
(1) la intrarea monostabilului, iar
Aprinderea cu tiristoare este mai
dioda cu germaniu adaptează nivesimplă, componentele nu sînt chiar
lul "L" (O). Monostabilul 1 fixează
atît de scumpe, dar "viaţa" scînteii
durata totală de aprindere. Pentru
este foarte scurtă.
Acest dezavantaj major a fost eli-/ înţelegerea funcţionării În detaliu
se· poate consulta catalogul I.P.R.S.
minat prin soluţia prezentată. Prin"Circuite integrate digitale", 1978cipiul de .funcţionare este următo
1979. Monostabilul basculează ieşi
rul: În loc să se facă .aprinderea cu o
rea Q (p. 6) În starea ,,1" dacă are la
singură scînteie, scurtă şi de enerintrarea Ş (p. 5) o tranziţie jos-sus
gie mare, se va realiza cu mai multe
(O - 1). In acest fel temporizarea
scîntei În perioada de· aprindere.
(aprinderea) va începe la deschidePrima scînteie este de energie şi
rea contactelor ruptorului. Calculul
tensiune mari; la următoarele nu

şiJ ms.
elementelor de temporizare se va
In cazul unei aprinderi de putere
face pentru o durată de 1,5-5 ms.
mai modestă e posibil ca pentru
Valoarea limită se va stabili cu ocaobţinerea a 4-5 impulsuri de aprinzia reglajului. Atragem atenţia asudere să fie necesară mărirea tempra necesităţii folosirii unor piese
porizării ICI peste 5 ms. În acest caz
de foarte bună calitate În circuitele
va trebui sporită atenţia pentru c:a
de temporizare avînd În vedere consă nu depăşim valoarea maximă addiţiile foarte variate şi grele În care
misibilă (funcţie de turaţia maximă
montajul va funcţiona. De aceea rea motorului).
.
zistenţele vor fi cu peliculă metaSursa de 5 V s-a realizat cu un CI
lică, iar condensatoarele cu pOlitip 7.23, stabilizator de tensiune, focarbonat.
losind un tranzistor exterior serie.
Frontul crescător al ieşirii Q a
Rezistenţa de 4 n asigură protecţia
monostabilului 1 va bascula şi mola scurtcircuit. Tranzistorul BD se
nostabilul 2 din oscilatorul STARTmontează pe un radiator din alumiSTOP. Această basculare aduce ieniu În formă de "U". Bineînţeles,
şirea Q a monostabilului 2 În starea
sursa se poate realiza şi cu un stabi,,1", ceea ce cauzează, prin tranzislizator integrat LM 309 K, simplifitorul TI, apariţia unui ,,+" pe poarta
cind astfel schema. Ar fi o facilitare
tiristorului. T emporizarea -acestui
suplimentară montarea unui comumonostabil trebuie făcută În aşa fel
tator cu 3 pgziţ ii care să coca tiristorul să se aprindă sigur. Vamute aprinderea clasică, aprinderea
lori orientative: T = 10-=.15 J.ls.
cu tiristoare, respectiv aprinderea
După acest impuls, ieşirea Q a momultiscÎnteie.
nostabilului 2 revine la ,,1 It, făcînd o
În încheiere urăm succes tuturor
tranziţie O - 1, ceea ce ,. basculează •
amatorilor care vor dori să realizeze
monostabilul 3. Acest 'circuit fiacest economizor; celor care solixează o pauză În timpul căreia siscită relaţii suplimentare sau au protemul de aprindere Încarcă pe conbleme de reglaj, autorii le stau la
densatorul care va fi descărcat la
dispoziţie.
sfîrşitul pauzei, la un nou impuls de
declanşare. La sfîrşitul pauzei, IC,
revine În starea iniţială, iar tranziţia BIBLIOGRAFIE:
1 - O de la ieşirea Q cauzează bas1. Kovacs Laszlo
"Tirisztoros
cularea IC" (prin intrările ,,A", pinii
gyujtas
impulzussoro3, 4). Acest ciclu se repetă pînă cînd
zatta''', ,,Radiotechnika",
există ,,1" pe intrarea B (pin 5) a lui
Budapest, 10/1981;
IC> Durata pauzei se va fixa în
2. * *
"Circuite integrate digifuncţie de puterea aprinderii electale", Catalog I.P.R.S.,
tronice existente, În aşa fel Încît
1978--1979;
_
condensatorul din aprindere să
3. * * *
,:~.exas TTL .. Receptek,
ajungă la o tensiune mai mare decît
Muszaki
Konyvkiado"
1/4 din tensiunea maximă. OrientaBudC1.pest, 1978.
tiv, această durată va fi ÎntreSOO J.ls
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APRinDEREA
TUIURILOR
FLUORESlEnTE
FLORIN TITULESCU

Avantajele tuburilor fluorescente
În iluminatul casnic au fost deseori
subliniate. Cu toate acestea, introducerea lor În locuinţele noastre întîrzie datorită unor probleme specifice, cum ar fi: Întîrzierea În aprind~re, efectul stroboscopic etc.
In cele ce urmează vă vom prezenta o schemă deosebit de simplă,
care permite, la un cost sensibil
egal cu cel al sistemului clasic de
aprindere a tuburilor fluorescente,
eliminarea dezavantajelor de mai
sus.
Schema din figură nu are nevoie
de explicaţii speciale, fiind vorba de
lJn banal multiplicator de tensiune.
In absenţa sarcinii, raportul de multiplicare este 4. Datorită,' valorilor
mici ale condensatoarelor C, şi C.,
tensiunea este mare numai În momentul aprinderii, cînd valoarea de

Din tabelul nr. 2 se poate . 'edea
un alt avantaj al acestui tip de
schemă
este acela de a putea
aprinde cu o singură instalaţie un
număr mare de tipuri de lămpi cuplate În paralel. Singura restricţie
este impusă de identitatea lămpi lor
conectate în paralel. De menţionat
că schema clasică nu permite asemenea
conectări
decît
pentru
lămpile de 20 W.
Diodele utilizate sînt fie de tip
F407, fie 1 N4007 .
Cuplarea lămpii se face cu legarea la un loc a contactelor terminale
la fiecare soclu.

că

vîrf a tensiunii permite aprinderea
tubului cu filamentele reci. Acest
lucru permite aprinderea instantanee a lămpii. După aprindere, tensiunea scade foarte mult, curentul
În lampă fiind limitat de rezistenţa
de balast R. Absenţa bobinei În circuit conduce la îmbunătăţirea factorului de putere.
In tabelul nr. 1 sînt prezentate
spre comparaţie regimurile normale ale tuburilor şi cele cu alimentarea prin multiplicator.
Din tabel se poate vedea că timpul de aprindere scade foarte mult,
iar fluxul luminos şi factorul de putere se Îmbunătăţesc substantial
Fluxul luminos este calculat mediu
pe mai multe tipuri de luminofor şi
este În lucş i.
Valorile componentelor sînt indicate în tabelul nr. 2.

llCĂlZIRE

REGlAIA
TIRIOSTATATA
I

activităţile

gospodăreşti,

laborato::J.re chimice, laboratoare foto
etc. se întîmplă, deseori, să fie nevoie de apă de o anumită temperatură, care să fie menţinută între limite mSlÎ mult sau mai puţin restrînse., In majoritatea cazurilor, Încalzirea se face cu aparate electrice
(rezistenţe imersibile de genul termoplonjoarelor sau eventual plite
electrice), ca de exemplu la maşini
de spălat, acvarii, diferite băi de laborator etc.
Cu dispozitivul descris În continuare se obţin rezultate bune În încălzirea termostatată a apei pentru·
scopurile amintite. Evitînd În felul
acesta supraîncălzirile inutiie, nedorit~,dispozitivul prezintă şi un alt
avantaj, anume o economisire Însemnată de energie electrică, de
muncă şi timp.
DESCRIERE

Dispozitivul (fig. 1) este realizat
În sistem modular şi se compune
dintr-un senzor-releu de comandă
cu sistem pneumatic sau hidraulic,
S (tip folosit la boilere electrice sau
la radiatoare electrice cu ulei, acceSlbilîn comerţ). o priză tripla cu ÎmpamÎntare, P, becuri de semnalizare-Glimm, folosite la o serie de
aparate de uz casnic, L şi L şi un
termometru cu mercur pentru ur-

TEHNIUM 6/1983

I

Chim. TIBERIU LASZLO
mărirea temperaturii. Priza trrpla se
modifică după schema de conexiune (fig. 1), curentul de alimentare introducîndu-se prin bornele
de la nivelurile B şi C. Becul de semnalizare Glimm LI indică punerea la
priză a aparatului, iar becul L indică
cuplarea şi decuplarea rezistenţei
de încălzire. Becurile de semnalizare sînt legate În serie cu cîte o rezistenţă de protecţie de 40 kO/O,SW.
Plita electrică sau termoplonjorul
(2) se conectează de priza triplă P la
bornele A, iar senzorul-releu (3) se
conectează la bornele C. Toate
aceste legături se realizează cu ajutorul unor ştechere cu protecţie. La
rîndul lui, şi becul de semnalizare L
Împreună cu rezistenţa de protecţie
sînt montate Într-un ştecher simplu,
introdus În bornele B.
Dispozitivul este În felul acesta
format din patru module distincte
care alcătuiesc împreună cu vasul
şi corpul' de încălzire un ansamblu
(fig. 1). Senzorul-releu se poate fixa
la un stativ de lemn sau metal construit În mod adecvat, după nevoi şi
posibiiităti.

fUNCŢIONARE

Se umple vasul (1) cu apă. Se introduce corpul senzorului (3) În vas
În aşa fel Încît să fie cît mai Mult
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acoperit cu apă. Se introduce termometrul de control. Rezervorul cu
mercur al termometrului trebUie sa
fie aproximativ la jumătatea grosimii stratului de apă. Se pune În
priza cordonul prizei triple Se calibrează releul de comanda, fixînd
butonul S În diferite poziţii Senzorul acţionează asupra Întrerupatorului 4 prin dilatarea şi contractarea
substanţei din corpul lui. pe cale
. pneumatică sau hidraulică..
Temperatura se poate regla din
doua În doua grade, Între temperatura iniţială a apei şi 92' C. Precizia
termostatării,
pe lîngă parametrii
vasului propriu-zis, este În primul
rînd În funcţie de inerţia termică a
sistemului electric de încălzire (2)
Inerţia termică
măreşte intervalul

de temperatură stabilizată mai mult
la temperaturi mai joase (pînă la
:irca 50 e) şi mai puţin la temperaturi mari. La folosirea unui termoplonjor de 300-500 W, aceasta valoare este de 1-2 C. Pentru scopuri mai pretenţioase este deci indicata folosirea unui termoplonjor.
La folosirea unei plite electrice cu
un vas pentru apa, temperatura
apei se menţine În medie Într-un interval de 10-12 C.
În cazul dispozitivelor de la acvarii, este bine să se acopere corpul
senzorului de la releu cu un strat
subţire de lac inert, incolor.
Ca exemplu de aplicare a dispozitivului, În figura 2 este prezentata
adaptarea lui la o baie de laborator

Il

Ing. MARIAN VELCEA

(URMARE DIN NR.2/1983)
D. 'Cardanul asigură fixarea catargului la planşă, satisfăcînd următoarele condiţii:
.
1. permite decuplarea de la
planşă În cazul În care un val solicită catargul şi vela (aflate În apă).
aVÎnd tendinţa de a le introduce sub

BB

~

planşă;

l

2. permite şi montarea altor catarge.
Pentru soluţia propusă se prezintă În
deta~u
fiecare element
component (fig. 1), inclusiv teaca
ce urmează a fi fixată în lonjeron
(fig. 2). Se recomandă ca materialele să fie protejate împotriva acţiu
nii mediului. Diametrul exterior al
tecii va fi aproximativ egal cu grosimea materialului folosit la lonjeron.
E. Catargul trebuie să aibă o
înăltime de 4 300 mm si un diametru
mediu de 40 mm. Se poate confecţiona din ţeavă de duraluminiu
(ex. D16T) cu perete de 1,5-2 mm
si diametrul de 35-45 mm, din
lemn si din duraluminiu ori numai
din lemn (fig. 3).
piciorul
catargului
există
Pe
puncte de prindere pentruvelă şi
pentru şiretul de asigurare a catargului la planşă. Această asigurare
este necesară În cazul În care piciorul catargului ·ar ieşi din teaca sa,
făcînd posibilă pierderea catargului
şi a velei.
F. Ghiul asigură un punct de ancorare a velei şi permite manevrarea acesteia şi a catargului. Se
poate construi din ţeavă de duraluminiu cu diametrul de 25-35 mm şi
perete de 1-1,5 mm, lungă de 6 m
(fig. 4).
Detaliul A prezintă cleştele pentru fixarea ghiului pe catarg, iar detaliul B Înfăţişează punctul de ancorare a velei.
O altă soluţie oferă posibilitatea
realizării ghiului din lemn (fig. 5).
Fiecare latură este confecţionată
din cîte 4 baghete cu dimensiunile
de 10 mm x 40 mm x 3 000 mm.
Acestea se formează pe un dispozitiv special (fig. 6). Lipirea baghetelor Se .face cu clei epoxidic. Apoi se
protejează cu nitrolac.
Pe zona de lucru se va trage un
tub de cauciuc provenit de la o cameră de bicicletă, asigurînd astfel o
priză mai bună pentru sportiv.
Blocajele sforii de tensionare a
velei se realizează din tablă de oţel
inoxidabil, cu dimensiunile 2 mm x
30 mm x 50 mm. Prinderea ghiului
pe catarg se face conform poziţiei A
din figura 5.
G. Vela. Planul velei pentru realizarea din fis lat de 90 cm este dat În
figura 7. Porţiunile de fixare se vor
întări cu piele. Vela se va fixa În
ghiu, la cardan (picior) şi În VÎrf. Va
fi prevăzută şi cu balene.
Pe velă se vor fixa atit simbolul
clasei, cît şi numărul de înregistrare. Mărimea minimă a literelor si
numerelor va fi: Înăltimea 225 mm;
lăţimea 150 mm (mai 'puţin nr. 1 şi litera 1); grosimea 30 mm; distanţa 45
mm.
Emblema clasei se află În partea
de sus a velei şi numai la tribord

12

fig.? VELA

CA PIONA L,NAŢIONAL DE NAVOMOD
GRUPA C, CUP "AMIRAl MURGESCU" ŞI MUL
SPERANŢ

Avem În imaginea alăturată
galera "Baştarde" a concurentului turc Nuretin Tasei,
cea mai apreciată navă a concursului.
Ea a obţinut cel mai mare
punetaj şi a cîştigat "Cupa de
frumuseţe". Nava este inedită
nu numai ca aspect general,
ci şi pentru faptul că este
prima reconstituire de galeră
otomană
prezentată
Într-o
competiţie

oficială.

Dacă

ţi

nem seama că Mihai Viteazul
a capturat 3 asemenea galere, ea prezintă un foarte
mare interes şi pentru publicul românesc.
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CLASAMENTUL GENERAL
'E ECHIPE (SENIORI + JUNIORI):
1. AS.I.M. - Constanţa 669 puncte
2. ,Aeronautica" - Bucureşti 509
puncte
3. ,Portul" - Constanţa 442 puncte

CLASAMENTUL PE ECHIPE
iENIORI:
1. ,Aerooautica" - Bucureşti 363
puncte
2. ICEMENERG - Bucureşti 354
puncte
3. "Voinţa" Tg. Mureş 348
puncte

CLASAMENTUL PE ECHIPE
UNIORI:

3. "Voinţa"
puncte

13

Constanta
Sibiu 257 puncte

328

Timişoara

CLASAMENTELE
ALE PE CLASE:

240

INDIVIDU-

Clasa CI:

1. Andrei Romeo - AS.I.M. Constanţa 97 puncte
2. Vasiliu Victor - C.S.U. - Galaţi 94,66 puncte
3. Florescu Mircea - "Cetatea" Giurgiu 94 puncte
4. Georgescu Cristian ,Aeranautica" - Bucureşti 93 puncte
5. Mihai Nicolae "Proiectantul" - Slobozia 88,33 puncte
6. Cîrstea Adrian - S.C.-Tulcea
87 puncte
Clasa C2:

1. Orosz Ion - ICEMENERG Bucureşti 96 puncte
2. Busuioc Mircea - "Cetatea" Giurgiu 92,67 puncte
3. Gheorghe Anghel - C.S.U. Galaţi 92 puncte
4. Maier Emil - "Voinţa" - Tg.
Mureş91,67 puncte
5. Baloni Francisc "Voinţa"
- Tg. Mureş 91,33 puncte
6. Bujor Răzvan - "Aeronautica"
90,67 puncte
Clasa

1. AS.I.M.
puncte
2. "Voinţa" -
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Două evenimente deosebite au
ncunuoat munca, entuziasmul, pa,iunea şi răbdarea unor sportivi ai
rumosului: navomodeliştii. Sala de
ixpoziţii a Institutului' de arhitecură "Ion Mincu" din Bucureşti a
,ăzduit finala Campionatului naţio
lai de navomodele machete şi apoi
:oncursul internaţional ,Amiral Mur,e~scu", În perioada 12-19 mai a.c.
In cadrul campionatului naţional,
:Iasamentele pe echipe şi indiviluai au fost următoarele:

Cc,.:",-.

e,:

1. Muneran Adalbert Arad 96 puncte
2. Dulgheru Adrian -

"Voinţa"

,Aeronau-

Uca" 93,66 puncte
3. Lăzărescu Ioan ,Aeronautica" 93,66 puncte
4. Jelenici Francisc - Constanţa
91,66 puncte
5. Drăghici Marin - AS. "Portul"
89,66 puncte
6. Străşnei Lucian - "Voinţa" Arad 87 puncte
Clasa C-l:

1. Goga Vladimir - ICEMENERG Bucureşti 92,63 puncte
2. Datcu Ovidiu "Voinţa" Tg. Mureş 88,67 puncte
3. Goga Vladimir - ICEMENERG Bucureşti 87,67 puncte
În continuare, În cadrul Concursului internaţional "Amiral Murgescu", expoziţia a găzduit peste
150 de modele de nave, grupate. În
diverse categorii, reprezentînd 120
de sportivi din R.S. România, Republica Turcia, R.P. Ungară, R.P. Po10nă şi R.D. Germană.
Concursurile organizate de către
Federaţia
română
de modelism,
prin ,intermediul Clubului ,Aeronautica" al Intreprinderii de avioane Bucuresti, s-au bucurat de mult
succes de' public, expoziţia fiind vizitată de peste 10 ,000 de suporteri
ai acestui gen de activitate, În marea majoritate pionieri şi elevi din
Capitală

Calitatea deosebită a lucrărilor
prezentate a fost bine apreciată de
juriul internaţional şi de către vicepreşedintele forului
mondial NAVIGA, prof. dr. Franz Bordag din
R.D.G. S-a remarcat calitatea deosebită a modelelor prezentate de
către cluburile Gemi Modellcileri
din Istanbul, Muzeul tehnicII din
Budapesta şi cele ale clubului Lublin (R.P. Polonă).
IATĂ ŞI
DUAL:

CLASAMENTUL INDIVI•

Clasa CI:

1. Nuretin Tasci - Turcia
2. Andrei Romeo - AS.I.M.
Constanta
3. Georgescu Cristian - ,Aeronautica"
Clasa C2:

1. Orosz Ioan - ICEMENERG
2. E~ol Ersan - Turcia
3. Naim Tiner - Turcia
Clasa C3:

1. Goga Vladimir
2. Kunhar Istvan
3. Lăzărescu Ioan

ICEMENERG
R.P. Ungară
,Aeronautica"

Clasa C-l:

1. Goga Vladimir :;- ICEMENERG
2. Stasiak Stanislaw - R.P. Polonă
3. Datcu Ovidiu "Voinţa" Tg. Mureş .
Ing-

CRISTIAN CR~CIUNOIU

lZJ

martor încorporat; 7 -

întrerupător

'int,.;ălzire lunetă spate, cu martor În·
corporat; 8 - întrerupător de acţio

nare a instalaţie; de Încălzire şi ventilaţie (aerot'ermei), cu două viteze
şi martor încorporat; 9 buton de
schimbare alternativă a fazei de în-

IUTOTURISllll "OlTCIT"
Dr. ing. TRAIAN CANŢĂ
1. Ergonomia postului de conducere a autoturismelor. Tabloul de
bord, aparatura de control, organele de comandă şi postul de. conducere sînt rezultatul unor cercetări
ergonomice' fundamentale
facute de Direcţia de studii caroseni Citroen, precum şi al unei experienţe dobîndite În timp, În direcţia
"adaptării. postului de conducere"
la condiţiile tot mai pretenţioase
impuse de cerinţele actuale: confort,
siguranţă,
conducere fără
eforturi etc. Ergonomia auto este
un domeniu subiectiv şi empiric,
care depinde de inspiraţia ergonomistului, precum şi de alte categorii
de parametri: particularităţile de
gabarit ale celor două sexe, realiză
rile privind nivelul de confort actual, normele de securitate, progresul În domeniul materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie, "moda automobilistică", toate avînd un scop
uniC realizarea unui "post de
conducere ideal".

Pentru definirea amplasării comenzilor, a scaunului, volanului
etc., ergonomiştii efectuează cercetări de biomecanică şi au În vedere următoarele probleme: parametrii antropometrici ai conducă
torilor auto, cîmpul de vizibilitate
(95 fYJ din informaţiile necesare conducătorului autoturismului sînt de
ordin vizual), zonele de utilizare ale
postului de conducere şi habitaclului, poziţia optimă a oglinzilor retrovizoare, cîmpul de acţiune al şter
gătoarelor de parbriz, cîmpul de vizibilitate. faţă şi spate al conducăto
rului auto (fig. 1 a), influenţa unghiurilor moarte ale montanţilor caroseriei (fig. 1 b) asupra vizibilităţii
ş.a.m.d.

După stabilirea zonelor de amplasare pentru fiecare element al
tabloului de bord si al habitaclului
În partea din faţă,' eliminînd părţile
dure, ascuţite, suprafeţele metalice
etc., s-a executat planşa bord şi au
Început seriile de Încercări la şocuri

şi

de anduranţă pe bancuri şi autoturisme, În vederea definirii for.mei
finale şi a omologării internaţionale.,
(disipare energie În zonele de impact ale capului În caz de coliziune).
2. Postul de conducere al auioturismelor. Comenzile şi accesoriile
postului de conducere al autoturismului OLTCIT-Club (mai complet
cu turometru electronic În bord şi
unele comenzi modificate faţă de
OLTCIT-Special) se prezintă În figura 2, unde s-au notat cu: 1 oglindă retrovizoare interioară; 2 orificii pentru dezaburirea şi dezgheţarea
geamului lateral stînga;
3 - difuzor de aer, lateral stînga,
orientabil În plan orizontal şi vertical; 4 - buton de comandă deschidere-închidere difuzor de aerisire
lateral stînga; 5 - indicator luminos martor pentru controlul funcţionării instalaţiei de frÎnare şi de
verificare a nivelului lichidului de
frînă; 6 Întrerupător avarie cu

tîlnire cu faza de drum; 10 - tambur
comandă iluminare; 11 -, orificii de
dezaburire şi dezgheţare a parbrizulu;; 12 - difuzor de aerisire cen.,.
trai-stînga, orientabil În planurile
buton
orizontal şi vertical; 13 de comandă deschidere-închidere
a difuzoare/or de aerisire centrale;
14 contact avertizor luminos
(apel taruri); 15 - difuzor de aerisire central-dreapta, orientabil În
planurile orizontal şi vertical; 16 buton de comandă deschidere-Închidere a difuzorului de aerisire lateral dreapta; 17 - difuzor de aerisire lateral dreapta, orientabil În
planurile orizontal şi vertical; 18 orificii pentru dezaburirea şi dezgheţarea geamului lateral dreapta;
19 - comandă avertizare sonoră;
20 - buton de comandă a ştergăto
rului de parbriz; 21 - buton de comandă a instalaţiei de spălat parbrizul; 22 - buton de comandă a semnalizatorului de direcţie; 23 .,- comandă deschidere capotă motor;
24 - buton de comandă reglare faruri; 25 - buton de comandă a clapetei de aer (şocului); 26 - reostat
iluminare tablou de bord; 27 - contact pentru pornirea motorului;
consolă; 29 brichetă; 30 frînă de mînă; 31
grup de
Încălzire ventilaţie a părţii infe"

28 levier

rioare stînga a habitaclului; 32 manetă cutie de viteze; 33 grup
de încălzire - ventilaţie a părţii inferioare
dreapta a habitaclului;
34 - buton de comandă deschidere-Închidere a difuzorului de aerisire locuri banchetă; 35 - difuzor
de aeriSire pentru locurile din
spate; 36 - scrumieră; 37 - comanda aerului cald; 38 - comanda
debitului de aer pentru partea inferioară sau superioară a habitaclului; 39 - comanda aerului proaspat
mecanism de Închi(rece); 40 dere cutie de mănusi.
În tabloul de bord al autoturismelor OLTCIT s-a amplasat original
un ansamblu format din două blocur'; de comutare stînga-dreapta.
denumite şi sateliţi, între care sînt
amplasate central două cadrane,
care au În partea superioară un alt
bloc de întrerupătoare martor, necesare conducerii sigure şi optime
a autoturismelor.
Blocul de comutare stinga are
funcţiunile: comanda şi semnalizarea schimbării direcţiei de mers a
autoturismelor, comanda avertiză
rii sonore, comanda ştergătorului
de parbriz şi comanda instalaţiei de
spălat parbrizul. Blocul de comutare dreapta are următoarele. functiuni: comanda iluminării, scHimbarea alternativă a fazei de întîlnire cu
faza de drum, comanda avertizării
luminoase,
controlul
funcţionării
farurilor, controlul funcţionării farurilor de ceaţă spate, controlul
funcţionării fazei de întîlnire, comanda funcţionării lanternelor de
poziţie.

Cadranul central stinga este destinat indicării vitezei autoturişmului
În km/oră si totodată a numărului
parţial şi total de kilometri efectuaţi
de autoturism. Are marcate patru·
zone care delimitează domeniul de
viteze ce nu trebuie depăşit de către
conducătorul

autoturismului,după

rodarea motorului: 60-80 km/oră
(viteza a III-a), 40-60 km/Oră (viteza a II-a) şi peste 40 km/oră{viteza
i). În partea de jos-stînga a c~dra
nului se află indicatorul luminos de
cu loare ros ie care arată starea de
încărcare
bateriei de acumulatoare. Tot În partea de jos (dreapta)
se află montat indicatorul presiunii
de ulei a motorului, care se ilumlnează rosu atunci cînd se face con
tactul şi se stinge În condiţii de tune
t lonare normală imediat dupa pornirea motorului. Cadranul central
dreapta are prevăzute diferite indicatoare pentru: uzura plăcuţelor de
frînă faţă, acţionarea frînei de mînă

a
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cantitatea minimă de benzină din
rezervor.
Blocul superior de intrerupătoare
din tabloul de bord are o serie de indicatoare pentru: testarea nivelului
lichidului de frînă (cu poziţie momeritană
pentru testare martor),
.,acţionarea întrerupătorului de ava"he (cu martor încorporat). acţiona
rea sistemului de Încălzire a lunetei
spate (cu martor încorporat). acţio
narea instalaţiei de Încălzire şi ventilaţie, prevăzută cu două viteze,
ştergător-spălător lunetă spate (poziţie
momentană
pentru martor),
ştergător lunetă spate ,(cu fUl1cţi0nare intermitentă)

3. Amplasarea comenzilor autoturismelor OlTeIT. Organele de
comandă, alături de aparatele de
control si accesoriile existente, sînt
dispuse' ergonomic Într-o concepţie unitară, modernă de proiectare,
asigurînd astfel conducătorului autoturismului o accesibilitate usoară
şi condiţii optime de conducere şi
confort.
O rganele de comandă pentru
pornirea autoturismelor, care trebuie cunoscute foarte bine ca amplasare şi utilizare, sînt: ansamblul
contact cu cheia, comanda clapetei
de aer a carburatorului, comenzile
cutiei de viteze, ambreiajului şi acceleraţiei, comenzile de iluminare,
semnalizare şi. avertizare sonoră.
Contactul cu cheie (antifurt-contact-demaror), prezentat În figura 3,
are poziţiile: 1 - staţionare (St). 2
alimentare indicatoare control
bord (A), 3 - garaj (G), 4 - funcţio
nare (M) şi 5 - demaror (D).
Pornirea motorului rece se face
astfel: .se verifică levierul de comanda" vitezelor să fie În punctul
mort; se trage În poziţie maximă butonul 5 de comandă a şocului (fig.
4); se acţionează cheia În poziţia
"D" pînă ce motorul funcţionează
fără a atinge pedala de acceleraţie 9
(indicatorul roşu al presiunii uleiului motor trebuie să se stingă); se
Iasă motorul să funcţioneze cîteva
secunde fără a accelera; se împinge
butonul de comandă şoc În poziţie
intermediară,
iar după Încălzirea
suficientă a motorului În poziţie
normală.
Pentru temperaturi sub
QOCtrebuie să se debreieze pentru
a uşura pornirea motorului, iar
după aceea se Iasă progresiv pedaia de ambreiaj 7 În poziţia iniţiala.
Pomi.rea maiorului cald se face
astfel: nu se foloseşte şocul; se
apasă la maxim pedala de accele-
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Indicator uzură plăcuţe frînă faţă;
3 indicator frînă de securitate;
4 - pîrghie frînă de securitate; 5 buton de comandă a şocului; 6 cheie contact; 7 - pedală. de ambreiaj; 8 - pedală de frînă; 9 - pedală de acceleraţie, săgeţile indicînd selectarea treptelor. de. viteză
pentru mersul înai'1te şi pentru
mersul Înapoi (AR*). In Încheiere se
poate aprecia ca fiind remarcabil
efortul specialiştilor În a realiza un
post de conducere al autoturismelor OlTCrT ieşit din comun, datorită confortului şi uşurinţei conducerii, corelat cu alte avantaje deosebite, asigurate de transmisia faţă.
sistemele de direcţie şi frÎnare.

raţie şi

se menţine fără a accelera
repetat atîta timp cît motorul nu a
demarat; se acţionează cheia pentru pornire pînă cînd motorul a
marat lăsînd liberă pedala de acceleraţie În momentul demarării (indicatorul de presiune ulei motor trebuie să se stingă). Dacă motorul nu
a pornit după prima încercare, nu
trebuie lăsată liberă pedala de acceleraţie, iar demarorul se acţio
nează QU pă o pauză de cîteva secunde. In figura 4 s-au notat cu: 1 indicator nivel lichid de frînă; 2 -

* Vezi Instrucţiuni de folosire a
autoturisme lor OLTCIT Club ŞI
Special.

/'ampă luminat ncJrnăruf

Ing- CONSTANTIN MICL-ESeU,
A

Galaţi

În schiţele alăturate este
prezentat un suport pentru
montarea unui far suplimentar pentru mers înapoi (sau
far de ceaţă). EI se execută
din tablă de 2 mm, preferabil
din alamă sau inox. Prinderea se face cu ajutorul şuru
buriioF ce fixează lampa de
iluminat numărul.
Profilul
suportului
"copiază" oarecum profilul barej
de protecţie şi este complet
marcat de aceasta, ceea ce îi
conferă şi un aspect estetic
legăturile electrice se fac
de la cutia de viteze, unde
este mO'ntat dispozitivul cu
contact automat pentru mers
Înapoi, şi de la cutia de borne
de sub bord, cu ajutorul ca~
biurilor liţate monofilare.

(

lamp!m"s Ina,,";

sau

(aibă)
.'

p~ntru .ce-ată(rosieJ.
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TABE
Ing. VASILE CĂLINESCU
Comerţul

pune la dispoziţia fotografilor aparate de mărit prevăzute
cu capete color din familiile KROKUS (R.P.P.) sau MEOPTA (R.S.C.).
Aparatele de tip KROKUS se livrează În exclusivitate cu capul color, astfel Încît pentru executarea
unor foţografii alb-negru se va uza
becul cu halogeni al acestuia jn
mod nejustificat. Date fiind costul
ridicat şi viaţa scurtă a becului cu
halogeni,
propunem
posf;lsorilor
unor astfel de aparate realizarea
unei lanterne obişnuite pentru înlocuirea capului color. Costul construcţiei propuse este inferior costului unui singur bec cu halogeni
(monobloc, cu oglindă).
Structura aparatelor KROKUS cu
cap color este cea din figura 1, iar
varianta rezultată prin adaptare coreşpunde figurii 2.
In cele ce urmează nu se ~au cote
exacte, constructorul urmînd să
treacă prin următoarele etape practice:
1. Se demontează capul color.,
2. Se preia conturul exact al zonei
de Îmbinare de pe corpul de bază.
3. Se proiectează cutia lanternei
din două sau mai multe tronsoane,
În
funcţie
de
posibilităţile
de

A TR

astfel încît să se" respecte
conturul de îmbinare. I nălţimea
cutiei, "H", este de ordinul a
300-350 mm. .
4. Se execută cutia din tablă de 1
mm grosime. Î mbinările se pot face
prin cositori re, sudură sau nituire.
Eventualele interstiţii nedorite se
astupă cu chit la vopsire. Partea su-.
perioară se face plană, ea neavînd
rol de suprafaţă reflectantă. Cutia
se vopseşte, după execuţia completă, Într-o culoare oarecare la exterio~ş i alb-mat sau argintiu la interior. In figura 3 se dă schiţa de ansamblu a lanternei, reperele fiind: 1
- cutia lanternei; 2 - şicană (pentru absorbţie aer rece); 3 - şicană
(pentru evacuare aer cald); 4 - articulaţie tip nucă; 5 - tijă portdulie'
6 - bec (cu suprafaţă refrectantă

coloana aparatului

execuţie,

i nţerioară).

In cutia lanternei se execută cîte
4-8 găuri de 10-20 mm diametru
la partea inferioară şi la cea superioară pentru asigurarea circulaţiei
unui flux de aer de răcire. Pentru
împiedicarea pătrunderii luminii în
camera obscură, aceste găuri se
acoperă cu două şicane dreptunghiulare care să permită circulaţia
aerului conform săgeţilor din de-

cap

color

lanternă

~,~

~p..,--d_e_ _---",~

sen. Lateral se practică două găuri
pentru prinderea cutiei de corpul
de bază. Execuţia găuri lor se face
după
poziţia găurilor filetate de
prindere din corp.
Pe axa optică a cutiei (identică cu
axa optică a condensatorului) se
practică o gaură de 31 mm diametru
şi trei găuri de 4,5 mm la 120 0 pe un
cerc de 37 mm în capacul din partea
superioară. Acestea servesc mon-

tării articulaţie; 4, articulaţie executată conform schiţelor publicate Într-un număr anterior. Desigur, utilizarea unei articulaţii de la un aparat

de mărit Vechi, scos din uz, este pe
deplin posibilă, impunîndu-se Însă
al~gerea unei alte soluţii de fixare,
In locul becului cu oglindă interioară se poate utiliza şi un bec
obişnuit, opal sau mat (40-75 W).

nR

Un accesoriu extrem de util este minerul antrenor din figura 1.
inelului obiectivului de punere la punct a clarităţii, antrenorul permite micşorarea considerabilă a timpului necesar reglajului clarităţii. Acest lucru este important in orice situaţie care
presupune modificări dese ale poziţiei subiectului sau ale condiţiilor de iluminare.
Ataşat

Se observă din fotografie că antrenarea propriu-zisă se face prin
intermediul unui inei-bandă care se
fixează prin strîngere de inelul rotitor al obiectivului. Mînerul conţine
dişpozitivul de strîngere, a benzii.
In cele ce urmează se indică modul de realizare a unui asemenea
antrenor. Forma exterioară a mÎnerului va fi diferită de a celei din fotografie, realizat În condiţii industriale.
Figura 2 prezintă desenul de ansamblu al antrenorului propus spre
realizare. Diametru! ineluiuiobiectiv antrenat este notat Do, iar raza sa
cu R'I'
Reperele componente sînt: 1 inei-bandă; 2 - mîner; 3 .:.- ştift; 4 bucşă rotitoare; 5 buton de strîngere; 6 - nit.
Banda 1 este prinsă fix la unul din
capete de mînerul 2 (prin lipire sau
nituire ca În desen) şi mobil la celă
lalt capăt faţă de bucşa 4, prin intermediul unul ştift 3. Banda este me-

Ifi

tai ică, de preferinţă din oţel (de felul celor folosite la mecanismele cu
motor-arc .de la jucării), cu o lăţime
"b" de 4-8 mm, în funcţie de mări
mea zonei accesibile prinderii inelului obiectivului. Prinderea mobilă
se face prin simpla răsfrîngere a
benzii pe ştift sau, dacă materialul
este prea moale, se va prefera soluţia dată În detaliul alăturat desenului de ansamblu. Dacă banda
este mai Iată de 6 mm, ea se va îngusta (prin pilire sau polizare) la
această valoare pe zona corespunzătoare ştiftului.
Ştiftul este lung

de 9 mm, are diametrul de 2 mm, astfel Încît să intre
la montaj În bucşa 4 uşor presat.
Bucşa 4 are un orificiu central prin
care pătrunde extremitatea reperului 5, efectuÎndu-se În această stare
asamblarea acestor două piese
printr-o operaţie. de ştemuire. Şte
muirea se execută cu un dorn conic, avîndu-se grijă ca bucşa 4 să-şi
păstreze pOSibilitatea de rotire faţă

6
de butonul 5.
Butonul 5 are o porţiune filetată
care, prin rotire pe filetul interior al
mînerului 2, permite deplasarea
bucşei 4, respectiv a capătului mobil al benzii, pe direcţia axială. Prin
acţionarea butonului se realizează
astfel strîng,erea, respectiv deSfacerea benzii' pe obiectivul aparatului fotografic. Capul benzii îşi menţine poziţia datorită mobilităţii bucşei faţă de buton.
.
Mînerul 2 se realizează din ţeavă
sau dintr-un laminat cilindric, partea superioară deformîndu-se uşor
pentru a realiza partea de aşezare
pe inelul obiectivului. Ajustarea
(prin pilire) a acestei părţi se va face
În funcţie de diametrul şi lăţimea
inelului obiectivului.
Figurile 3, 4 şi 5 conţin schiţele de

--2
-M------'-- 3

-~~4

-----5

TEHNIUM 6/1983

AnNIDR

5AU·[RI
Deşi În paginile revistei problema
Înlocuirii unei substanţe În stare anhidră cu aceeaşi substanţă În stare
cristalizată (sau reciproc) a mai fost
tratată, revenim pe scurt pentru a
răspunde solicitării mai multor cititori.

I TE
Tabelul

prezentat În continuare

indică cu cîte grame din substanţa
anhidră se înl.ocuiesc 100 g de substanţă cristalină (coloana a doua) şi
numărul
gramelor de substanţă
cristalină care înlocuiesc 100 g de
substanţă anhidră (coloana a treia).

-.I

--1-- _ . -

I

I

cp
r--

execuţie
pentru mîner, buton şi
bucşă. La stabilirea lungimii benzii
se va avea În vedere ca butonul să
fie înşurubat pînă la 2-4 mm de
capătul
interior al filetului din

I
I
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mîner.
Cu excepţia benzii 1 -şi a ştiftului
3, restul r;j:)erelor se fac din dural
pentru a avea o greutate minimă.
Abateri de la cotele indicate sînt posibile, respectîndu-se însă principiul de construcţie şi funcţionbare.
Din considerente estetice, mînerul se va eJoxa negru.

1.. COLORAREA BRONZULUI .
Brun-deschis. Obiectele degresate În prealabil se scufundă Într-o
soluţie ce conţine În 500 părţi apă
dizolvate 20 părţi clorură de potasiu, 10 părţi sulfat de nichel şi 40
părţi sulfat de cupru (II) pentahidrat. După obţinerea nuanţei dorite, obiectele se scot din baie, se
spală şi se usucă.
Maroniu. Obiectele degresate În
prealabil se scufundă Într-o baie ce
conţine 2 părţi clorură de amoniu, o
parte clorură de sodiu şi o parte
azotat de sodiu dizolvate În 96 părţi
oţet, iar după obţinerea nuanţei dorite se spală cu apă şi se usucă.
Albastru-verzui se obţine analog,
dar folosind o soluţie ce rezultă prin
dizolvarea În 240 părţi apă a 10 părţi
clorură de amoniu, 20 părţi clorură
de sodiu şi 60 părţi apă oxigenată.
2. COLORAREA CUPRU lUI
Galben-verzui se obţine dacă
obiectul, degresat În prealabil, se
freacă cu o soluţie obţinută prin dizolvarea a 5 părţi oxid ,,:le cupru (II)
şi 10 părţi amoniac, soluţie concentrată, În 500 părţi oţet. Obiectele se
acoperă cu această soluţie şi se
freacă cu o perie, pînă la uscare.
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TEST R·
Ing. IANCU ZAHARIA

Aparatul prezentat nu conţin€'
c~,,,:e9~~Dt~ deficit~.r~,., ~i,p~r~ i~~:
Aparatul mai. poate fi utilizat ca generator de audiofrecvenţă. cu amplitudine reglabilă, pentru veri·ficarea amplificatoarelor sau pentru
completarea cunoştinţelor în domeniul telegrafie;
Schema electrică este prezentată
În figura 1. Un generator de curent
pulsatoriu, cu frecvenţa de 400 1 000 Hz (audiofrecvenţă), alimentează o punte Wheatstone, prin intermediul unui comutator inversor
de polaritate şi indicatorul sonor de
echilibru electric al punţii.
Unul din braţele punţii îl constituie joncţiunea emitor-colector a
tranzistorului testat,
timp ce În
componenţa braţului adiacent sînt
incluse rezistenţe cu valori reglabile, care permit echilibrarea, indicată prin reducerea la minimum a
intensităţii
sunetului generat de
casca D, cu impedanţă mai mare de
1 kO.
Amatorii care dispun de un microampermetru de 100 sau 500 jJ-A,
cu indicaţia zero la centrul cadranului, îl pot conecta În locul căştii,
În derivaţie cu condensatorul Cl,
conectînd În paralel diferenţiat pe
acest condensator două diode cu
germaniu, de tip EFD106 sau 108,
pentru protecţia instrumentului În
cazurile de dezechilibru pronunţat
al punţii de măsură.
Generatorul de curent pulsatoriu
constă din oscilatorul cu reacţie
prin transformator, realizat cu tranzistorul T2. ale cărui oscilaţii aproximativ sinusoidale comandă tranzistorul TI, montat în regim de comutaţie. astfel încît În colectorul acestuia se obţin impulsuri dreptunghiulare pozitive, cu amplitudinea
de 3-3.3 V, care alimentează puntea de măsură.
.
Alimentarea aparatului este asigurată de bateria E, .de tJp 3 R-12, cu
tensiunea de 4.5 V. Consumul aparatului nu depăşeşte 12 mA, ceea ce
permite alimentarea aparatului din
trei elemente de tip R-6 Înseriate.
Din valorile capacităţilor Ce şi C,
se poate modifica după dorinţă
frecvenţa
impulsurilor (preferabil
mai mare). Capacitatea C; suprimă
armonicele
superioare, înlesnind
sesizarea echilibrUlui punţii.
Transformatorul Tr este de tipul
celor folosite la etajul final În contratimp • din radioreceptoarele portabile. Infăşurarea I este primarul
(priza mediană nu se utilizează).
Elementele indicate pe schema
electrică se montează pe o bucată
de circuit imprimat, care se introduce Într-o carcasă de formă paralelipipedică. împreună cu sursa de
alimentare. Panoul frontal al carcasei este sugerat În figura 2.
Inscripţionarea curenţilor se execută În raport cu indicaţiile unui miliampermetru. Mai Întîi se inscripţionează
cadranul R"
Înseriind

În
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- depistarea intreruperilor electrice între terminalele dispozitivelor semiconductoare, ale componentelor electrice pasive sau În circuite;
- depistarea scurtcircuitelor între terminalele dispozitivelor se. miconductoare;
_ măsurarea rezistenţelor electrice cuprinse intre 100 Q şi 5 kf1;
- măsurarea factorului de amplificare /3 al tranzistoarelor de mică
şi medie putere;
- aprecierea factorului f3 al tranzistoarelor de putere.
miliampermetrul între 8 1 şi RI, cu
comutatorul KI În poziţia 3 (eliminăm tranzistorul experimentat şi
casca O).
Cursorul potenţiometrului Rl 1.iind la capătul de jos pe schemă,
ajustăm valoarea R, pînă obţ inem
indicaţia maximă (5 mA). Aceeaşi
valoare o montăm apoi pentru R".
Gradarea lui R, În kiloohmi se execută conform indicaţiilor unui ohmmetru conectat În derivaţ ie pe R,.
Dăm cursorul lui R, la capătul de
sus pe schemă. Montăm (eventual)
o rezistenţă În paralel pe R, (nu este
figurată pe schemă), astfel aleasă
încît miliampermetrul să indice cu,rentul minim de colector (0.5 mA).
Inscripţionarea curenţilor de polarizare a bazei se execută înseriind
cu baza unui tranzistor valid, conectat la bornele aparatului, completat cu casca D şi În stare de funcţionare. un microampermetru. Cu
cursoarele potenţiometrelor R:, la
capătul de sus pe schemă şi RHI la
capătul
din stînga pe schemă,
ajustăm valoarea R~ pentru obţine
rea indicaţiei 1;, maxim de 500 jJ-A.
Coborîm cursorul potenţiometrului
A-l la celălalt capăt şieventuat conectăm o rezistenţă adecvată În derivaţie cu R,) pentru ca instrumentul
etalon să indice 50 ~(A. valoare înscrisă şi la poziţia potenţiometrului
Rlo. Mutăm şi cursorul lui RI" la capătul din dreapta pe schemă şi
montînd o rezistenţă În derivaţ ie pe
Rlii obţinem indicaţia 5 jJ-A. La fel se
inscripţionează şi ceilalţi curenţi indicaţi În figura 2.
Avînd În vedere faptul că factorul

de amplificare {3 este egal aproximativ cu valoarea raportului IJL.. inscripţionarea acestor cadrane se
face conform calculului, considerînd 1.
1 mA.
Cînd miliampermetrul etalOn este
înseriat cu 8 1 şi R.\, se reglează şi rezistenţa Rl (comutatorul KI În poziţia 1), pentru indicaţia de 1 mA
(circa 2,7 kO). Comutăm pe KI În
poziţia 2 şi reglăm pe Rc la valoarea
de, circa 1 kn, astfel încît instrumentul etalon să indice 2 mA.
Din R~ se .aduce curentul de colector al tranzistorului Te' la valoarea
de 2-3 mA.

măsurînd cu KI În poziţia 3, sau se
va realiza un aparat În care valorile

valoare pentru I~.
..
Deoarece curentul pulsatoriu cu
care este alimentată puntea este însoţit de o componentă continuă, iar
tranzistoarele de medie putere au
de obicei un curent rezidual de colector neglijabil, valoarea {J va rezulta din diferenţa factorilor care
stau la baza a două măsurători consecutive, de exemplu o măsu
rătoare cu KI În poziţia 1 şi a doua
cu KI În poziţia 2. Din prima măsu
rare rezultă II
63 jJ-A, iar din a doua
II>
108 /lA. Calculăm valoarea lui {3:
{3 = 2 000 1 000
1 000 = 22.
108 - 63
45
Pentru tranzistoarele de putere
se vor lua curenţi mai mari de 2 mA,

Il

rezistenţelor care compun puntea
de măsură vor fi de 5-10 ori mai
mici, permiţînd gradarea cadranului pentru 1, pînă la 25-50 mA şi
pentru II, pînă la 2,5-5 mA.
Scurtcircuitele Între terminale se
verifică acţionînd butonul. normal
de,schis Be.
Intreruperile din dispozitivele semiconductoare sau din circuite se
constată prin apariţia unui sunet
puternic cînd este acţionat butonul
normal închis BI'
Rezistenţele directe şi inverse ale
diodelor semiconductoare se verifică
manevrÎnd comutatorul Ke,
dioda testată fiind conectată la bornele E şi C, unde se conectează şi
rezistenţele între 100 şi 5 000 n, a
căror valoare rezultă din poziţia lui
R, la echilibru.
Semnalul de audiofrecvenţă cu
amplitudine reglabilă, fin din R" şi
brut din RIIi, rezultă de la bornele 8
şi E. Acelaşi semnal, cu amplitudinea de circa 3 V, rezultă la bornele E

şi

C.
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MĂSURAREA

Tranzistorul de mică putere se
conectează la borne, cu KI În poziţia 1; se manevrează R,) sau Rlii
pentru echilibrarea punţii, după
care se citeşte valoarea fJ
Cînd se manevrează unul din potenţiometrele Rei sau Rl ", celălalt va
fi la valoarea corespunzătoare
rentului maxim (inscripţionarea
renţilor s-a efectuat În asemenea
condiţii).
Dacă trecem pe Kl În poziţia 3
şi poziţionăm pe R, la indicaţia de
1 mA, la îndeplinirea condiţiei de

echilibru a

punţii

obţinem

aceeaşi

,

1mA

1

R ţK1

1

2mA

@)

1
O

0,1

@))
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mA

E@ B@

®(

~2

TEHNIUM 6/1983

DI PO I IU
PROIElTIE
.,
DouA
A DIAPOZITIVELOA CU
DIASCOAPE PRIN METODA
INT PĂTRUNDERII

Ing. A. CURELEA C.URICARU
satorul Ci se Încarcă cu tensiune.
Dispozitivul din figura 1 serveşte
Gînd Th2 primeşte impuls de cola proiecţia continuă a diapozitivemandă, se deschide şi determină
lor, adică fără întreruperi, aşa cum
blocarea tiristorului Th1 prin aplise întîmPlă la proiecţia cu un singur
carea tensiunii negative de pe C1
diascop. Intreruperile se observă În
pe anodul său. Deci cele două tirismomentul trecerii de la o imagine la
toare, pe parcursul unei semipealta şi se datorează cadrului mobil
rioade echivalente cu un ciclu de
portrame diapozitive (4) al aparatufuncţionare, stau blocate sau deslui, care obturează fluxul luminos
:hise alternativ. Raportul dintre duproiectînd pe ecran um.bra În miş
ratele de deschidere ale tiristoarecare lăsată de acesta. Intreruperile
lor Th1 şi Th2este egal cu raportul
sînt de ordinul fracţiunilor de seintensităţilor
cu care luminează
cundă
pînă
la cîteva secunde
becurile 81 şi 82. Acest raport este
(2-3), provocînd oboseala spectadat de momentul comenzii pe
torului şi discontinuitate În prezentarea subiectului.
Dispozitivul
este alcătuit din
două aparate de proiecţ ie (diascoape) identice (1) - numai becu5
rile lor trebuie să aibă aceeaş i putere -, un suport (2) cu o placă reglabilă (3) necesară pentru a putea
realiza
suprapunerea
imaginilor
provenite din cele două aparate pe
ecranul (5) În funcţie de distanţa de
la acesta la dispozitiv. Reglajul necesar În vederea suprapunerii celor
două imagini se obţine prin rotirea
piuliţelor (6) pe tija filetată (7).
Cele două diascoape sînt comandate prin intermediul schemei electronice din figura 2, care realizează
aprinderea alternativă gradată a
I
becuri lor.
Cînd tiristorul Th2 nu ete comandat (deci este blocat), prin becul 82,
D3, R3, R2 se comandă şi se desj

Legendă:

1 -

diapozitivul 1 din cutia C?
se expune la diascopul 2
• - becul 81 al diascopului 1
\ are intensitatea luminoasă

C1 -

maximă la poziţia
ţiometrului; becul

1 a poten82 al diascopului 2 are intensitatea
luminoasă maximă la poziţia . 2 a potenţiometrului.

II
II

:~

I-""'=---"t-----t-

1

II

·1

•

2

1,1
Vedere din B

1.

şi

T2. Acesta face parte dintr-un oscilator de relaxare sincronizat cu
reţeaua ce permite ca prin reglarea
lui P să se realizeze reglarea de la
zero la maxim a intensităţii luminoase a becului 82. Deci becul 81 va
lumina corespunzător de la maxim
la zero.
Întregul montaj se poate încaseta
Într-o cutie mică prevăzută cu două
prize obişnuite pentru cuplarea celor două becuri (diascoape), cu
cordon de alimentare la reţea şi cu
potenţiometru de reglaj. De exemplu se poate utiliza o priză multiplă
din comerţ la care se deplasează
fundul pentru mărirea spaţiului din
interior şi se găureşte pe o parte
(faţă laterală) pentru prinderea potenţiometrului de reglaj.

221</3W

2?OV
50\-\~

chide, la fiecare semiperioadă a
tensiunii de reţea redresată, tiristorul Th1 şi deci becul 81 este aprins
la puterea maximă. Acum conden-

poarta lui Th2. Deci aprinderea bacului 82 este reglată clasic prin intermediul tiristorului Th2 cu ajutorul simulatorului TUJ format din Ti

SISTEMUL DE

PROIECŢIE

Fiecare diascop (1) este alimen·
tatcu diapozitive din cîte o cutie se

pa rată (Ci şi C2) În ordinea prezentată În tabelul alăturat.
Dispozitivu~ elimină

toate dezavantajele procedeului de proiecţie
cu un singur diascop; În plus, are
posibilitatea prezentării unor imagini În succesiuni astfel alese (gîndite încă din momentul fotografierii) Încît să sugereze mişcarea (depinde şi de rapiditatea şi precizia cu
care se pot schimba diapozitivele În
cele două diascoape şi de manevrabilitatea potenţiometrului). De asemenea se pot realiza mixaje de culoare, de figuri etc. Toate acestea
depind În primul rînd de imaginaţia
celui ce alcătuieşte programul cu
setul de diapozitive.

"

Bineînţeles, se pot folosi şi alte
circuite integrate dm seriile 709 şi
741, ca LM 709; LM 741; MC 1741;
TBA 221 (741) etc., În capsule TO 99
sau TO 116.
'.
Condensatorul de 10 pF. În cazul
montării unui circuit 741, nu se mai
foloseşte.·
.

100

K.n

La magnetofoanele sovietice Maiak 203 şi Maiak 205 circuitele integrate deteriorate K553UD1A (Maial< 203), respectiv K157UD2 (Maiak
205), pot fi lnlocuite cu rezultate similare prjn circuitele Îl1.tegrate operaţionale

p.A 709 şi f3A 741.

La magnetofonul Malak 203, circuitul integrat ţJ.A 709 se poate
monta in locul lui K553UD1 A fără
nici o modificare a traseelor cablajului imprimat (fig. 1).
La magnetofonul Maiak 205, circuitul integrat f3A 741 se poate
monta. În locul lui K157UD2 conform schemei din figura 2.
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pi~da ~ener. se alege astfel Încît la

!eşlre

mATRllE DE lumini
DlnAmllE lU
mEmORIE "EPRom"
Student GUNTER ZEISEL

În

numărul

trecut al revistei a
o versiune simplificată a
acestei scheme. Funcţionarea este
În general asemănătoare, exceptînd adresarea becurilor şi deplasările În trepte ale modelelor formate pe suprafaţa matricii 5 x 5.
Becurile sînt aşezate în module
pătrate
de
mărime
convenabil
aleasă pentru scopul urmărit. Pentru o suprafaţă de dans, dimensiunea unuia se poate lua 1 m x 1 m,
deci 25 m' în total. Dacă se doreşte
amplasarea pe un perete, se vor
alege alte dimensiuni ţinînd şeama
că becurile sînt de 100 W. In varianta combinată cu orga de lumini
prezentată la sfîrşitul acestui articol, În fiecare modul se montează
trei becurj colorate: roşu, galben şi
albastru. In acest caz, modulul se
va acoperi cu 'sticlă mată pentru a
se obţine o combinaţie a celor trei
culori fundamentale în funcţie de
apărut

muzică.

Schema bloc este dată în figura 1.
Ca memorie s-a folosit de data
aceasta tipul 2716 deoarece are o

singură alimentare şi o capacitate
de 2 kbytes (2048 de cuvinte). Programul care este prezentat În articol merge pînă la 1 kbyte (1 024 de
cuvinte), celălalt kbyte putînd fi
programat după fantezia fiecăruia.
Se pot afişa cu datele din acest
kbyte de memorie 22 de modele.
Informaţia existentă la un moment dat la ieşirea'b memoriei
EPROM constă din 5 biţi de adresare a becurilor, un bit de date care
comandă stingerea sau aprinderea
becului adresat şi doi biţi pentru
pauza Între elementele aceluiaşi
model şi pentru pauza dintre modele. (mai mare decît prima). Adresarea memoriei EPROM se face cu
un numărător programabil reversibil pentru a avea acces la oricare
model şi a-I repeta numai pe el dusîntors dacă dorim. Deoarece În timpul trecerii de la o adresă la altă
, adresă ieşirile EPROM-ului sînt În
stări nedefinite, s-a introdus Întîrzierea validării datelor citite din memorie.
Ad:resele sînt demultiplexate

(biţii O", Oi, O" al, O-l) şi apoi folo. site la comanda unei memorii tampon formată din bistabili de tip "D".
Aceasta are rolul de a memora care
dintre becuri rămîn aprinse în timP!.!' unei pauze.
Intreruperile se fac cu două circuite monostabile. Primul produce
un impuls corespunzător pauzei
lungi, iar al doilea unul corespunzător celei scurte dintre elementele
aceluiaşi model. Un circuit "SAU"
În. care intră aceste impulsuri dreptunghiulare comandă oprirea generatorului de tact.
Pentru a evita pocniturile produse În aparatura audio la amorsarea triacelor la tensiuni mari, alimentarea circuitului de comandă
se face În jurul treceri lor prin zero
pentru o scurtă perioadă (250 j1ş).
Adresarea becurilor (fig. 2). In
această figură este dat un exemplu
pentru a înţelege cum a fost conceput programul. Se observă că primii
cinci biţi reprezintă În binar chiar
numărul becului, conform notaţiilor
din matricea 5 x 5. O) În ,,1" înseamnă "bec aprins", iar În "O" "bec
stins". 00 în ,,1" Înseamnă "pauza 2"
(scurtă), iar 07 În ,,1" înseamnă
"pauza 1" (lungă).
Aducerea
la
zero
generală
(stingerea tuturor becurilor) se
face prin ştergerea informaţiei
din bistabilii "D". Pentru aceasta
se adre'sează un bistabil izolat
(CBB 26 din figura 3) prin adresa
maximă: OIlOiO,OlO-l == 11111.
Schema electrică (fig. 3). Alimentarea montajului se face cu un redresor stabilizat la +5 V, exceptînd
circuitele de comandă a triacelor.

.sa, o,bţmem +5 V (emitor TCh).
In prinCIpIU, ~ toate alimentările
circuitelor integrate se mai montează condensatoare de 100 nF de
la +5 V (pinul de alimentare Vcc al
fiecărui cip). Ia masă.
Porţile S2, Sl, S~, S, cu tranzistoarele T'7, T,x formează detectorul de
zero. Poarta S2 cu C l , Rxo, Dl formează un circuit monostabil, la fel
ca şi S.l cu C-l, RXi, D~. La ieşirea porţii S.J se obţin impulsttri la fiecare
trecere prin zero a tensiunii de
reţea. Poarta S, are şi rolul de formator de tensiune dreptunghiulară
din tensiunea reţelei, limitată la intrare cu R7X' R7y , Rn, Di, D,. Astfel,
circuitele de comandă sînt alimentate un timp dat de constanta r = RX!! .
Cl = RXi . C.j = 265 j1s. Dacă la în~eputul semiperioadei tensiunii de
reţea există semnal În baza tranzistoarelor de comandă Ti ... T'5, triacui respectiv este deschis pentru
toată semiperioada, primind un impuls de amors.are de 265 j1s pe
poarta sa. Dacă nu, toată semiperioada triacul va fi stins. Acest lucru
nu este observat de ochiul omenesc, dar are o mare influenţă asupra paraziţilor produşi în reţea, care
ar fi mari la cele 25 de tranziţii produse de amorsarea triacelor În timpul semiperioadei (deci la o tensiune de alimentare de sute de volţi
a triacelor).
Demultiplexarea celor cinci date
din EPROM s-a realizat cu~ două circuite DMUX (demultiplexor) de 4
biţi adresă, folosind lnsă şi una din
"intrările dEL validare E"a circuitului.
Cealaltă (EJ) este folosită pentru
validarea cu întîrziere a demultiplexorului.
Numărătorul
programabil
es,te
realizat cu circuite CDB 4193. In
funcţie de starea CBB 27, pe intrarea
de numărare directă (Cu) sau pe
cea de numărare inversă (Cd) sosesc impulsurile de tact. Numărăto
rul îşi schimbă starea la tranziţia
jos-sus a tactului. DacăÎntrerup~
torul K, este Închis (poziţia "a"), Q
a lui CBa 27 este În ,,1", iar poarta
Sx Ifisă să treacă impulsurile de tact
la intrarea Cu, programul din
memoria EPROM fiind derulat începînd cu prima adresă şi terminînd
cu adresa 1024, după care ieşirea
Q, a celui de-al treilea numărător
CDB 4193 trece În ,,1", cauzînd prin
inversoarele 11, 17 aducerea la zero a
numărătoarelor. De obicei ieşirea
O, nu poate comanda singură aducerile la zero (R) ale numărătoare
lor. fapt pentru care s-a introdus o

Semnificatia datelor din EPROM
Dată

Pauze
0.7

0. 6

0. 5

Adrese

0. 4

0. 3

0. 2

Q1

QO

~

O
O

reversibil
Adrese
Memorie EPROM
OgJ_e_______
~Dată

Adrese

Pauze\

(}

1

O

O

O

1
1
O
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2S

1

O
1

O

O
1

O
1

O

Demultiplexor

1

1
O
1

O
1

1

1

O
1
O
1

Becul 6 aprins
Becul 17 aprins, pauza 2
Becul 6 stins, pauza 1
Aducere la zero generală

Matricea 5 x 5 În care se amplasează
cele 25 module cu becuri si nu
lor conform programului din EPROM
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negare.
Intirzierea validării OMUX şi a
porţilor care transmit biţii de pauză
se face cu un circuit monostabil format din SI" SI-I şi inversat pentru
biţii de pauză cu S15. Ea este de
T = CI-I . Ry, = 22 fJ.s frontul pozitiv
al impulsurilor de validare a OMUX
fiind În concordanţă cu cel negativ
al impulsuri lor de numărare ale primului COB 4193.
Porţile SII" SI~ validează biţii de
pauză 0-, Oh ai ieşirilor EPROMului. La intrările celor două monodl!blă

stabile MON 1, respectiv MON 2,
formate cu circuitul trimer 556 se
obţin impulsuri negative de durată
Te = RY2 • CI> = R'I' . Clh
220 fJ.s,
care declanşează cele două circuite. La ieşirea al se obţine un impuls
dreptunghiular pozitiv cu durata
maximă de 6 s. iar la 02 un impuls
de maximum 1,2 s, ambele reglabile
din Pc sau P,.
Aceste impulsuri ajung într-un
circuit ..SAU" realizat cu Ox, O", R"u,
iar apoi, negate cu SIK, cauzează
oprirea generatorului de tact rea-

!izat cu circuitul triger Schmitt
COB 413.
Cu ajutorul comutatorului KI se
poate alege modul de lucru. în poziţia ..a" se poate comanda numă
rătorul pas cu pas la Aapăsarea manuală a butonului K-l. In poziţia .. b",
numărătorul este comandat din exterior, eventual sincronizat cu frecvenţele

coresPAunzătoare

başilor

dintr-o melodie. In poziţia "c", montajul funcţionează automat cu ajutorul pauzelor realizate cu circuitele monostabile MON 1 şi MON 2.

Aceasta este funcţionarea normală
pentru care a fost proiectat montajul.
Comutatorul K: În pOZiţia "b" face
ca numărătorul să-şi inverseze sensul de numărare la fiecare pauză
dintre modele (pauza 1). La fiecare
impuls de pauză 1 care soseşte pe
intrarea de tact a CBB 27, acesta isi
schimbă starea, validînd poarta Ssau S'o Astfel se repetă dus-întors
un singur model aflat Între două
pauze lungi.
~
(CONTINUARE IN NR VIITOR)

v

Ext.

Tr '1 .... .Tr.25= TIC 2060, TXC 18E40 triac 400V, 4A
1 =1/6C08404
Br" B25 = bec 220V, 100W
7
~1 ••• 16 =coa 406
MON 1,MON 2 = 556
~ •..P3=1K.nlin. ;R94=320.n..
S1,S2=(OB 413
T1....T25 = 25xB( 547 R1"Rz;c::3901t ; RS9 =3 /9K.Cl.
x
S
S3· .. • 18=4 (OB 400
T26 =B0235
R26'·R50,R82,R91,RS6,R87=10Kfl.
(BBr,.CBS26=13xCOB474
T27 =8(557
R5r·R 75 = 1Kfl. ;R76=1K1t
(B8 27 = 1'2 x (OB 474
T2S= BO 236
R88,R90,R92'R93) R 77= 100 K.o.
08,0 9 = EFO 108
01 .. · 0 7=1N4148
R78,R 79 =47Kn. ; RS3 =4,7Kfi
C1= 100 O)lF, 12V; C2= 220fF; C3'( 4= 6,8n F
Rao' RS1 = 39 Kll; RS4,R S5= 120n
( 5'(13 = 1}'F j
(11= 4t7fF ; (6'( 7'(S = 100 nF ; (9= 470)J F ; (10( 12= 10 n F ; C1~(tiC16 =2,2 nF
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BEI:ErTIIK UUI
Utilizind un tub electronic

tat de la televizoarele vechi b

1/[

sau PCF82 etc., se poate construi
un receptor pentru banda de UUS.
Partea de pentodă este amlplii1rlicailor
RF şi AF. iar partea de
tor cu superrea
(d(lmrea
ratoruiui se face
Ll, l2, l4 :şi L 5 Sint
struile din CuEm
făşoară pr un strat 'pe

22

zistoare (0,5 W). L\S este tot un dorurat pe o carcasă 0 6 (din
15 spire CuEm 0,5.
are 9 spire CuEm 0,7,
mm", infăşurate pe carmm. In interiorul ca rcasei
deplasa un miez din alamă
10 mm.

MODEUST CONSTRUCTOR,
2/1983
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URBAN ATILA - Arad
Modul cum se cuplează filtrele
fi urmărit În
Revedeti colecţia

receptoare.
FLORIN MUREŞAN - Petroşani
Nu deţinem date din articolele puÎn alte reviste.
DRAGOŞ - Ploieşti

5

şi

6 am
",,..,tor.ol,'",,

la echiteievizodebitează

Craiova
propunerea, va
publicată intr-un număr viitor.
FlOR.IAN
jud. Cluj
La televizor
6), dispariţia
provine din
canale. Verificaţi
etajul cu
Construcţ ia
este
tratată În rubrica
NICOLAE
Hunedoara
mai publica realizarea unei
tabele de afişaj.
MIRONESCU G. - Galaţi
Vom analiza dorinţa dv. de ascultare a sunetului TV prin căşti.
DAScAlU GH. - Piteşti
Orga de lumini se cuplează la difUZOL Varianta de mixer propusă
este bună. Iesirea mixerului se cupleaiă la intrarea preamplificatoarelor.
MARIN FlORIAN Giurgiu
Hezultate bune au
obţinute
cu valorile indicate pe schemă. Ma-

dificînd schema, nu stim cum va
funcţiona orga respectivă.
OPRRC IOAN - Hunedoara
Cele solicitate vor fi publicate În
limita spaţiului.
CiBEA VALENTIN - Galaţi
~a
magnetofon s-au deteriorat
tranzistoarele din etajul final.
JURCA AUREl - jud. Cluj
O antenă Vagi este eficientă pentru 3 canale de televiziune (alătu
rate).
EROEI AMBROZIE Salu Mare
Probabil comutatorul este murdar, trebuie spălat cu spirt.
RACU ŞTEfAN - jud. Bacău
PuteţI cupla la magnetofonu! dv.
şi boxe de 25 W/8 n. Audiţia va fi
mult mai bună cu boxe.

la
tru
cald). Intrarea
de microfon) se cuplează
masă
cursorul potenţiometrului.
M'lnIl'lLII'II&L.A MARIAN Tecuci
Un alimentator debitează curent
continuu dacă are încorporat un redresor.
BINDEA GEORGE - Bucureşti
Vă felicităm pentru preocupările
şi reuşitele În domeniul electronicii.
Condensatoare!e trimer cu aer
pot fi înlocuite cu condensatoare
trimer ceramice. Căştile au impedanţa de 50 n.
BRATU OORU jud. Teleorman
Redacţia nu are obligaţia să vă
trimită, la cerere, scheme sau alte
materiale. Ca să construiţi un amplificator cu TBA 790, era suficient
să consultaţi rubrica HI-FI.
BOROŞ MARIAN - Bucureşti
Lipsa frecvenţelor superioare se
poate datora poziţionării greşite a
capului magnetic. Oricum nu vă
sfătuim să modificaţi partea elec-

PAMFll MARIAN - Odobeşti
NecunoscÎnd caracteristicile tubului catodic pe care-I deţineţi, nu
vă putem recomanda o schemă de
utilizare.

DRAGOMIRESCU VASILE - Bacău
Generatorul are bobinele cu cîte
4 spire CuEm 0,4 bobinate pe carcase de la bobinele UUS din radio-

tronică.
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Neamţ
Autorizaţie
este necesară
radioemiţător,
venienţă este
tează.
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din partea M.T.Te.
pentru orice tip de
indiferent de ce proşi ce putere debi-

PANDURU N. - Strehaia
Banda US nu poate fi conectată la
CAF.
DĂNILĂ DUMITRU jud. Brăila
Un nou oscilator de ştergere pentru casetofon vă poate confecţiona
o cooperativă sau un prieten binevoitor, tot după o schemă de casetofon japonez.
iIIl TÂNASE
LUDOVIC Constan,a
Defectul din schimbătorul de canale poate fi remediat de o cooperativă specializată.
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fi utilizat la
de
W, Micsorînd
de alimentare, se
reduce puterea amplificatorului. La
40 V tensiune de alimentare puterea
amplificatorului scade pînă la 30 W,
OBIŞ ALEXANDRU Baia Mare
Cu tranzistoare din seria BD, de
exemplu B0138-80140 etc., se pot
realiza amplificatoare AF cu putere
de8W.
pĂRAOANU
SORIN
Piatra

