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RELEU· DE TI P
Releul de timp prezentat În continuare este realizat după o schemă
simplă,
utilizează
numai componente indigene şi este destinat laboratoarelor foto sau aplicaţiilor În
care se cere determinarea precisă a
unor intervale de timp.
După cum rezultă din schema de
principiu prezentată În figura 1,
montajul are În compunere un oscilator de tact (T 1 , T 2 şi R1 ); un divizor
fix (C1 1 şi CI 2 ), precum şi un divizor
programabil (CI 3 , CI 4 şi CI 5 ).
Comenzile de pornire şi oprire
manuală (START STOP) c'are
pornesc, respectiv opresc oscilatorul de, tact şi numărătoarele, se dau
prin intermediul unui trigger R-S
(P3 şi P4 ).
Acelaşi trigger comi=lndă şi tranzistorul T 3 , În colectorul căruia se
află
releul electromagnetic şi o
diodă
electroluminescentă
pentru
semnalizare.
Oscilatorul de tact este realizat
după o schemă electrică ce îi conferă o stabilitate ,foarte bună la variaţia
temperaturii mediului ambiant şi tensiunii de alimentare.
Funcţionarea sa se bazează pe Încărcarea şi descărcarea condensatorului C 1 • Astfel, CÎnd tranzistorul
T 1 este deschis, tranzistorul T 2 şr
dioda D 1 se află În starea de blocare. Condensatorul C 1 se încarcă
exponenţial prin R4 .
Pe măsura Încărcării condensatorului scade curentul de bază al
tranzistorului T 1 • L.a un moment dat
acesta se va bloca, determinînd
deschider~a lui T 2 şi a diodei D 1 .
Condensatorul începe să se descarce prin Rl' R2 şi D 1 • ieşirea porţii
P1 fiind acum la nivelul "1 ".

V$ "" pi/lS
.#~

Destărcarea condensatorului conce se deschide din nou
T 1 , proces Însoţit de blocarea lui T 2
şi a diodei D 1 şi de apariţia nivelului
"O" la ieşirea porţii Pl' Intregul proces se repetă.
Evident, oscilatorul funcţionează
numai cînd poarta I'lAI'lD P1 primeşte pe intrarea 12 nivelul logic
"1 ", adică numai atunci cînd sînt
acţionate butoanele de START (K 3
sau K 4 ). Această comandă deschide şi tranzistorul T 3 , iar prin apariţia nivelului "O" la ieşirea porţii P3
sînt deblocate toate numărătoarele
din montaj. Stabilitatea bu nă a frecvenţei de oscilaţie se datorează termocompensării, de către dioda
a joncţiunii B-E a tranzistorului
Astfel, perioada de oscila-ţie şi variaţia acesteia depind numai de valorile nominale şi calitatea componentelor pasive -din circuitul de Încărcare şi d,escărcare al condensatorului C 1 • In montajul experimentat s-au utilizat un condensator cu
tantal şi rezistenţe cu pelicu Iă me-

-pin /(7

tinuă pînă

@
Vs

= ,Pin 6"

M.OIJ'(:Y

It:

;0//7 ;0

talică.
Rezistenţa

R6 limitează curentui
prin
dioda
electroluminescentă
(LED). Valoarea ei se determină În
funcţie de tensiunea de alimentare
a releului (U R) şi de curentul admis
prin LED. Pentru un curent de .cca
10 mA şi U R = 5 V, rezistenţa R6 este
În jur de 330 n.
Poarta P2 lucrează ca inversor,
îndeplinind şi rolul de etaj separator.
Condensatorul
C2
elimină
eventualele supracreşteri de tensiune ce pot apărea pe frontul pozitiv al impulsuri lor , supracreşteri ce
pot influenţa, la anumite tensiuni de
alimentare, numărătoarele.
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Prin comutatorul Kl' impulsurile
de tact sînt aplicate la intrarea A a
numărătorului binar CDB493 (CI 3 )Avînd i~şirea 0A conectată la intrarea B, acest circuit lucrează ca divizor binar cu 16. La fel este montat si
C1 4 - Ieşirile 0A' OS' Oc şi 0 0 al'e
acestor circuite, ce formează Împreună un numărător cu 8 biţi, pot fi
conectate prin intermediul comutatoarelor K 4 7- K 11 la intrările porţii
NAND-Cl s (CDB430). Ieşirea circuitului CDB430 devine "O" numai
cînd toate intrările sale se află la
nivelul "1" adică sînt În gol, sau primesc
"1" pe ieş irile O respective. Ieşirea "O" a circuitului
CDB430 constituie comandă de
STOP pentru triggerul R-S, determinînd schimbarea stării acestuia
şi blocarea fun'cţionării montajului.
Tranzistorul T 3 se blochează, LED:ul se stinge şi releul îşi încetează
actiurfea.
bacă se alege R1 În aşa fel Încît
frecvenţa oscilatorului de tact să fie
egală cu 4 Hz (T
0,25 s), montajul
poate acţiona rei eul pe durate de
timp cuprinse Între 0,5 şi 64 s, cu
pas de 0,5 S. Reglarea acestor durate se face prin poziţionarea corespunzătoare
a
comutatoarelor
,- K 11 ·

1 este arătat cazul unei
de timp de 44 s (32' + 8 4),
concluzie, atunci CÎnd ieşirile
0 0 (de la C1 3), QA şi Qc de la CI 4 vor
fi la nivelul "1 ", circuitul CDB430
nc,,-,r,<,r1c.

2

TEHNIUM 11/1986

o

10

------ 2
R
1()
Praf. MIHAI CORUTIU,

Liceul ,.C. A. Rosetti" Funcţionarea uhei diode Zener
se bazează pe prOIlJ"ietatea joncţiu
nii pn de a avea la borne o tensiune
aproape . constantă în situaţia În
care apare fenomenul de străpun
gere. Pentru aceasta regiunile p şi n
sînt puternic impurificate. O dată
atinsă tensiunea de străpungere, ea
se· menţine aproape constantă, cu o
precizie cuprinsă Între 0,5% si 1,5%,
chiar În cazul În care curentul invers prin diodă atinge valori de zeci
sau sute de miliamperi.
Caracteristica curent-tensiune a
unei diode Zener În pOlaritate inversă este arătată În figura 1. Por- .
ţiunea utilă, cuprinsă Între punctele
A (2 mA) şi B (30 mA), poate fi asimilată cu un segment. de dreaptă.
Intensitatea maximă a curentului
electric ce poate trece prin diodă
este de 30 mA.
Se cere să se determine coordonatele punctului de funcţionare În
vid, în cazul în care dioda este Însedată Cu un rezi stor R = 8200 si este
alimentată de la o sursă cu tEmsiunea electromotoare de 15 V, figura 2.
Aplicînd legea a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul de reţea desenat, se poate scrie:
U + R· 10 = E
de unde
U
E R"0=15 0,82' la (10 În
mA)
(1)
Deoarece I s
O, rezultă că I
'o
şi relaţia (1) devine:
U = 15
0,82 . I
(2)
La intersecţia dreptei de sarcină
cu caracteristica curent-tensiune a
diodei Zener se află punctul de funcţionare M căutat (figura 3), pentru
care pot fi citite coordonatele: 5,6 V;
18,3 mA.
O a doua problemă care se pune
În cazul circuitelor ce utilizează
diode Zener este aceea de a calcula
valoarea rezistenţei R (numită rezistenţă de polarizare, balast sau
protecţie) pentru ca prin diodă să
treacă un curent avînd o intensitate

(CI 5 ) Îşi modifică starea la ieşire,
asigurînd comanda de STOP pentru triggerul R-S.
Dacă se doreş'te un alt interval de
timp, se va modifica poziţia comutatoarelor. De exemplu, pentru 2 s
se Închide numai Ke, În timp ce pentrl.! 9,5 s se vor închide K4' K5 şi Ks.
/ IntrucÎt măsurarea precisă a frecvenţelor joase este dificilă În condiţiile amatorilor, frecvenţa oscilatorului se va regla după cum urmează.
Se fixează comutatoarele pentru un
anumit interval de timp, de exemplu
32 s. Se dă comanda de START,
pornind simultan şi un cronometru.
Se urmăreşte timpul cît este aprinsă
dioda electroluminescentă, reglînd
corespunzător rezistenţa R1' pînă
ce intervalul măsurat corespunde
cu cel dorit. Operaţia se repetă, trecînd pe intervale mai mari de timp
pentru a reduce erorile de măsu
rare.
Anularea comenzilor se poate
face şi manual, cu butonul STOP.
Comutatoarele K 2 şi K3 sînt fără
reţinere.
Contactul K 4 blochează
montajul În starea de funcţionare,
indiferent de poziţia. comutatoarelor; K 4 - K 11 .
In cazul apariţiei unor defecţiuni,
depanarea se face folosind un osciloscop sau un simplu voltmetru, cu
care se verifică tensiunile În diferitele puncte ale montajului. Pentru
vizualizarea uşoară a formelor de
undă, se măreşte· frecvenţa oscilatorului de tact Înlocuind condensa-
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Bucureşti

+

dată,

de exemplu I := 20 mA.
În acest caz, punctul de funcţio
nare trebuie să se găsească în 1\1\'
(1 = 20mA; U = 5,8 V). Noua dreaptă
de sarcină trebuie să treacă prin
punctul de coordonate (13 V; O) şi
prin punctul de funcţionare 1\1\' (5,8
V; 20 mA), figura 4.
Valoarea inversă a pantei acestei
drepte ne permite să calculăm valoarea rezistenţei de polarizare, R:
..lU
15 -- 5,8
. 9,2
R --::.;--:= . - - - - kil -=---k () ::::
..lI
20 -- O
20-0,46 kn,
deci R=: 460 f l.

u(v) 15

10

E.

u

Dl

30

UM~~----~----~~~~~
M
ro
O
~8

i(mA)

S
A

fO
11,5

18,3

eO

•

30

8

I (rn.4)
30
}(m4)
rezistenţei
determină poziţia

Valoarea

de polarizare
punctului de
funcţionare şi, În consecinţă, intensitatea curentului electric ce trece
prin diodă. EVident, pentru o anumită valoare a lui R (notăm această
valoare cu R L) intensitatea poaţe
atinge valoarea ma~imă admisă. In
R

torul C 1 cu un condensator de cca
10 nF.
Timpii notaţi În dreptul comutatoarelor K 4 - K 11 se pot transforma
În minute prin introducerea, cu ajutorul' comutatorului K1' a unui divizon~ 60. Divizorul este realizat cu
circuiteleCDB492 (CI 1) şi CDB490
(CI 2 ), primul asigurînd divizarea cu
'6, iar al doilea cu 10.
Conexiunile la capsule sînt in.dicate şi În figura 2.
Montajul
funcţionează
corect
pentru tensiuni de alimentare cuprinse Între 3,5 şi 5 V, consumul
măsurat modificîndu-se ,corespunzător Între 80 şi 107 mA. In această
valoare nu este inclus consumul releului.
Realizat corect, montajul dă satisfacţie deplină şi asigură determinarea unor intervale de timp cuprinse Între 0,5 s şi 128 min.

cazul În care R < RL' curentul devine mai mare decît cel admis si
dioda se poate distruge.
.
Ne propunem, În încheiere, să
calculăm vaioarea limită inferioară
a rezistenţei de polarizare. În acest

caz, dreapta de sarcina trebuie să
treacă prin punctele (15 V; O) şi (6 V;
30 mA). Valoarea inversă a pantei
acestei drepte, egală cu RL.' este:
,~U

15

6

- - - - - - kn

61
30
O
= 0,3 kH,
deci
RL 300 O.

9

--kn
30

e odulatortll

ac IV

Creat pentru calea comună a televizoarelor, circuitul A220D, produs de firma RFT din R.D.G., per-

U

mite realizarea unui demodulator
activ de bună calitate pentru emisiuni MA şi SSB. Schema din figură
se alimentează cu o tensiune U de
15 V. Tensiunea la intrare este mai
mare de 40 m\', tensiunea la borna
BFO este de 1-1,5 Veto Tensiunea
de comutare are valorile de O V pentru SSB şi de 15 V pentru MA. Dioda
poate fi de tipul BA.
Nu există particularităţi d~ose
bite de realizare a schemei.

22n.f

SM

~I--""'--I....-o

Tq01

E

BIBLIOGRAFIE:
Radioelektronik, 5/1985
Radio, 10/1976
Radio Femsehen und Elektronik,
6/1976

3

=-_.. :J]U.U". :2:11811181.11. :laI_._

~?

_ _. . .

::l_ _
.~ ::1. . . . . ~:. . . -=-_7.lt... -:1_• •

dorim să etalonăm scala voltmetrului din figura 3 .În valori de vîrf, cu indicaţia la cap de scală U
10 V,
Pentru simplificare vom considera
aceeaşi valoare R2
Ri
500 n.
Nu este necesar să reluăm toate
calculele din exemplul precedent.
Noua
valoare
U 1m d corespunzătoare capului de scaTa va fi:
Uhr
10 V/3,14
3,18V
(9) devine În acest caz:
3,18 V

20 kO/v (7)
(egală

numeric
inversul curentului la cap de
al instrumentului,
S'
1/l i ).
Pentru problema
sem··
nalul la bornele
II M (fig.
3) va avea
1b. Instrumentul va trebui să
la cap
de scală tensiunea medie U 1med =
0,4S . Uef
4,5 V, demultiplicată
prin intermediul divizorului format
din R" pe de o parte, şi R2 II Ri' .pe de
altă parte.
Dacă notăm cu R'i noua rezistenţă internă (aparentă) a instrumentului, rezultată prin conectarea
lui R2 În paralel cu RÎt

măsurătorile, La realizarea practică
se vor face şi mici retuşuri ale valorii
R1 (care dă capul de scală), pentru
a compensa elementele de care nu
s-a ţinut cont În calculele precedente (rezistenţele directe şi inverse ale diodelor etc.). După cum
menţionam la Început, se vor folosi
de preferinţă diode de semnal mic
cu germaniu (seriile OA, EFO etc.),
care vor fi sortate pentru rezistenţe
inverse cît mai mari.
Pentru
separarea
eventualelor
componente de tensiune continuă
suprapuse
peste
semnalul
d.e
măsurat, u(t), montajul din figura 3
se completează cu un condensator
de intrare, C j , conectat În serie cu
R l . (înaintea grupului de diode).
Acest condensator va fi nepolarizat
(nu electrolitic) şi va avea o capaci-

1)'

R:

126,2' Ri

şi cum R\:::: 2S0 n, obţinem valoarea
a lui R, pentru domeniul

orientativă

126,2'2S00
31,5kO.
cauza sensibilităţii reduse,
montajul din figura 3 este mai rar
utilizat În practică, fiind preferabile
variantele cu
redresare bialternanţă, respectiv cu redresare· mo··
noalternanţă, dar cu filtrare pentru
obţinerea valorii de vîrf.
Ce s-ar InHmpla Însă dacă am
completa ace~t montaj cu un con~
densator de filtrareC 2 , plasat În paralel cu instrumentul, aşa cum se
arat~ În figura 57 Ne-am aştepta ca
redresată
monoaltertensiunea

~Iill""

2.' REDRESAREA
BIAl TERNANTĂ FĂRĂ
FILTRARE

În voltmetrele c.a. se utilizează
cel mai frecvent redresarea bialter··
nanţă În punte, aşa cum se arată În
figura 6. Rezistenţa R1 serveşte şi
aici la etalonarea capului de scală,
iar R2 se introduce În paralel cu instrumentul din aceleaşi considerente prezentate anterior.
Pentru etalonarea capului de
scală, respectiv pentru dimensionarea rezistenţei Rl' se va ţine cont
de noua valoare me.die rezultată din
redresare, conform figurii 1 c:
2Uhr

2v2

sau aproximativ:
U 2med
0,637' U

Uel

=

(11 )

0,9 . Uef

(12)
EXEMPLU
Folosind acelaşi microampermetru M cu li
sa fJ.A, Ri saa n, U i
!S mV, dorim să realizăm voltmetrul
din figura 6 pentru o indicaţie la cap
de scală UEî.f
10 V. Deocamdată
considerăm R2
R,t
SOO n.
Dacă înlocuim In relaţia (9) pe
U,rr:uild prin noua valoare la cap de

Pagini realizate de fiz. A. MĂRCULESCU

(8)
condiţia
scală se

de etalonare a capului de
scrie:

25 mV

,,---.-'----. . U 1med

de unde deducem valoarea necesară pentru rezistenţa R1 a domeniului,
(

4,5 V
25 mV

)
1 . R'i

179' R'i (9)

Nu ne mai rămîne decît să alegem
valoarea de compromis a fui R2
pentru a determina pe R'i şi în final,
pe baza relaţiei precedente, pe R1.
Putem lua, de exemplu, R2
Ri
SOO n, ceea ·ce ne conduce la R'i :=
2S0 n şi, respectiv, R 1 = 44,75 kD.
Din punct de vedere al Iiniarităţii
scalei, o valoare şi mai mică pentru
R2 este de preferat (de exemplu, R2
= 100 f2), ~ar aceasta ar reduce
prea mult "sensibilitatea" voltmetrului rezultat.
Pentru valorile R 1 şi R2 alese mai
sus, "sensibilitatea" (mai bine zis
rezistenţa internă specifică a voltmetrului, În kn/V) este:

45 kn

S
Uef

1'O\T:= 4,5 kn/V (10)

Se observă că a rezultat o valoare
mai mică decît În cazul aceluiasi domeniu de 10 V În tensiune con'ttnua
(S'
20 kO/v), cauza fiin'd efectul
Gumulat al raportului subunitar
U 1med /Uef şi al prezenţei rezistenţei
R2 · Fără rezistenţa R2 s-ar fi obţinut
S
9 k!l/V, dar la etalonare valorile
tensiunilor mici ar fi fost mult mai
"Înghesuite".
Oricum, scala instrumentului trebuie gradată prin comparaţie cu un
alt voltmetru etalonat, gradaţiile fiind valabile numai pentru exemplarele de diode cu care s-au, făcut

4

u(t)

u(t)

O---------------------d
tate suficient de mare· pentru ca, la
frecvenţa minimă de lucru, reactanţa sa capacitivă să fie neglijabilă
în comparaţie cu R 1 . De regulă, o
valoare de 0,47';- 4,7 ,uF este suficientă.

Voltmetrul din figura 3 lucrează
pe principiul medierii mecanice a
tensiunii
redresate
monoalternanţă. După cum am arătat însă,
etalonarea poate fi făcută pentru
oricare din valorile uzuale (vîrf, vîrf
la vîrf, eficace etc.) prin aplicarea
coeficientului de conversie corespunzător
şi
dimensionarea adecvată a rezistenţei R 1 • În exemplul
precedent am considerat' ca referinţă valoarea eficace. Mai jos propunem, ca exerciţiu doar (şi vom
vedea mai departe de ce), rezolvarea unei probleme similare pentru
etalonarea În valori de vîrf.
EXEMPLU

li

Folosim acelaşi instrument M cu
SO ,uA, Ri ::-.:: saa o, Ui 25 m V şi

de dioda 0 1 să fie ridicată
scală, U 2med = 0,9 . Uel
0,9' 10. V
prin filtrare pînă la valoarea de vîrf,
9 V, obţinem:
ceea ce ar însemna o indicaţie mai
R1 '
1)' R',c= 359·250
mare a acului pentru aceeaşi .. tensiune de intrare, respectiv o valoare
89,7S k!L
mai mare a rezistenţei R1 pentru o .
Un calcul elementar ne conduce
aceeaşi tensiune de intrare coresla o sensibilitate de 9 kOIV, mai bună
punzătoare capului de scală (implidecît În cazul redresării monoaltercit o sensibilitate mai bună a voltnanţă, dar mult mai scăzută decît În
metrului). Practic nu se întîmplă
cazul voltmetrelor C.C., realizate cu
Însă aşa, condensatorul C 2 nepuacelaşi instrument.
tîndu-se Încărca semnificativ din
cauza rezistenţei R1 de valoare rel,?tiv mare, plasată În amonte. In
plus, grupul R2 II Ri' de valoare echivalentă relativ cdborîtă, şuntează şi
el condensatorul, limitîndu-i drastic gradul de încărcare maximă. Rezultatul îl constituie o uşoarădimi
nuare a vibraţiilor acului indicator,
fără o creştere semnificativă a deviaţiei.
Filtrarea pentru obţinerea
valorii de vîrf este totuşi posibilă,
dar Într-o altă configuraţie, ,pe care
o vom analiza mai departe. Deocamdată să vedem ce avantaje ne
(CONTINUARE ÎN !\IA. VIITOR)
oferă redresarea bialternanţă.
nanţă

(2~:-:W
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tipicăl

Circuitul integrat TDA2030, amplificator AF de putere, produs de
numeroase firme cunoscute, s-a impus În aparatura electronică industrială, ca şi În montajele realizate
datorită
performande amatori,
ţelor sale deosebite În raport .cu simplitatea schemei de. utilizare. In funcţie de tensiunea disponibilă de alimentare, el debitează puteri de ieşire
de la sute de miliwaţi pînă la 15 W,
adaptîndu-se foarte bine la toate impedanţele uzuale de sarcină.
Circuitul are partea de intrare În
configuraţie de amplificator operaţional, ceea ce îi permite alimentarea atît cu tensjune diferenţială
(r)1aximum .±~ 18 V), cît şi cu ten~
siune unică (maximum 36 V), cu
modificări
adecvate În schemă.
Cîştigul de tensiune În buclă deschisă are valoarea tipică de 90 dB,
puterea de ieşire maximă este de
15 W pe O sarcină de 40, respectiv
9 W pe ao, cu distorsiuni maxime
de 0,5%. Circuitul este prevăzut cu
protecţie termică, precum şi cu prote<;;ţie la scurtcircuit.
In figură este prezentată schema

de utilizare În varianta cu alimentare nesimetrică, avînd o configuraţi,e de amplificator neinversor.
Punctul median (zeroul fals) necesar În acest caz intrări inei nversoare În polarizare statică este furnizat de divizoful R1 -R 2 (valori necritice), prin intermediul rezistenţei
R3' Cîştigul În tensiune se stabileşte
din raportul rezistenţelor R5 -R,4'
acţionînd asupra valorii lui R5 . In
rest, se mai observă cele două
diode de protecţie a etajului final,
celula Ra-C 7 cu rolul cunoscut de
preîntîmpinare a autQosci!aţiilor pe
frecvenţe
Înalte, condensatoarele
uzuale de cuplaj la intrare şi la ieşire
şi cele de filtraj.
'
Avantajele modulului TDA2030 se
evidenţiază Îndeosebi În cazul unor
situaţii critice, cum ar fi: neconectarea difuzorului la ieşire, utilizarea
unui difuzor cu impedanţă neadecvată, scurtcircuit la ieşire, r,adiator
subdimensionat sau chiar absenţa
radiatorului. Toate aceste situaţij
(fireşte,
nedorite) sînt suportate
bine de integrat, graţie limitărilor
interne menţionate la început. Nu
trebuie să se înţeleagă Însă că acest
circuit poate funcţiona bine În orice
condiţii vitrege. In situaţiile anormale enumerate, protecţia este asigurată cu
preţul
reducerii simţi-
toare a performanţelor (distorsiuni,
putere redusă), deoarece sînt limi-

operaţionale,

cuprinzînd un etaj di-'

ferenţial de intrare (T 1-T 2 ), un etaj

S-au prezentat În revistă numeroase modalităţi de realizare a unor
surse diferenţiale de tensiune continuă plecînd de la o tensiune unică.
Varianta alăturată, ceva mai complicată din cauza
curenţilor mai
mari pentru care a fost· concepută,
este destinată divizării simetrice a
tensiunii furnizate de un acumulator auto de 12 V. În funcţie de tranzistoarele finale utilizate, cele două
surse pot debita curenţi de ordinul
sutelor de miliamperi sau chiar al
amperilor.
Schema are o structură asemă
nătoare cu cea a amplificatoarelor

pilot cu T 3 şi un etaj final cu tranzistoarele de putere T 4 - T 5 . Amplificarea este exclusiv În curent (conti~
nuu), etajul final nefăcînd altceva
decît să "repete" potenţialul de referinţă furnizat de amplificatorl,ll diferenţial, bineînţeles la o altă scară
de putere.
Simetria punctului median se stabileşte din potenţiometrul P (eventual un trimer, dacă nu se doresc re:'
glaje ulterioare).
Valorile pieselor nu sînt critice,
iar tranzistoarele se pot înlocui fără
probleme cu altele similare. Se recomandă
Împerecherea clt mai
bună (după factorul beta) a tranzistoarelor T 1 - T 2 şi, respectiv, a tranzistoarelor complementare T 4· -T 5•
Rezistoarele de 1n Înseriate cu
emitoarele
tranzistoarelor
finale
vor fi bobinate, cu puterea de disi-

(2
22~F

13V

OV

tate' În mod automat curentul şi ten··
siunea de ieşire, pentru a nu se permiJe o Încălzire excesivă a capsulei.
In
mod
normal,
integratul
TDA2030 se echipează cu un radiator adecvat puterii maxime preconizate la ieşire. Cu totul ocazional,
cînd se lucrează la tensiuni mici
(9 V) şi se solicită o putere de ieşire,
sub 1 W, se poate renunţa, even- '

o------...----_~--.

+12V

tual, la radiator.
Dacă
parcursul experimentării
se
o încălzire nejustificată
a
la funcţionarea
gol"
lucru' pe care
să-I
o oscilaţie parazită
pe
Atenţie dE-)ci la
lungimea conexiunilor, la ecranarea circuitului de intrare, la buclele
de masă şi la decuplaje.

,-.. . . .----...--
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1000pF

OV
paţle

-6V
aleasă

În

funcţie

de curentul

maxim dorit.

vor fi preadleC\/atI8.

RELEELE· REED
În ciuda avantajelor lor bine
cunoscute, comutatoarele statice
(realizate cu
tranzistoare, tiristoare, triace etc.) nu au reuşit să În- \
Iăture clasicele contactoare electromecanice, din motive lesne de
Înţeles. (Menjionăm aici doar nece- '
sitatea - adeseori imperioasă - de
a se realiza o separare galvanică
bună Între circuitul de comandă şi
cel de acţionare.) Dimpotrivă, releele electromagnetice au continuat
şi continuă să se perfecţioneze,
unele dintre ele ţinînd chiar pasul
cu evoluţia explozivă a componentelor electronice bazate pe semi-.
conductoare. Ne referim aici la releele REED, pe care le vom prezenta pe scurt În cele ce urmează.
Denumirea lor, Împrumutată de
la cuvîntul englezesc reed, Care înseamnă

tre~tie,

sugerează

supleţe,

elasticitate. Intr-adevăr, ele mai sînt
cunoscute şi sub numeli3 de întrerupătoare cu lame suple, deoarece
contactele de lucru sînt efectiv
montate pe nişte lamele elastice,
realizate dintr-un material feromagnetic. Este suficient să se creeze un cîmp magnetic dirijat dupa
axa lamelelor pentru ca acestea sa
se magnetizeze cu poli de nume
contrar În regiunea contactelor şi În
consecinţă să se atragă reciproc,

TEHNIUM 11/1986

închizînd contactele. L.a dispariţia
cîmpului magnetic lamelele revin În
poziţia de repaus prin elasticitate şi
contactele se deschid.
Cele două (sau mai multe) lamele
sînt închise Într-un tub de sticla,
care le asigură montarea rigidă a
capetelor şi În acelaşi timp izolarea
necesară.
Tubul este apoi vidat
pentru a preîntîmpina oxidarea
contactelor şi formarea arcului
electric la rupere (întrerupere).
Releele REED pot fu ncţiona la fel
de bine şi fără curent electric, respectiv fără bobina care să creeze
cîmpul magnetic. L.amelele pot fi
acţionate prin simpla apropiere a
unui magnet permanent, observaţie
ce
deschide
latgi
perspective
de aplicabilitate practică (întrerupătoare de capăt de cursă, traductoare de poziţie pentru corpurile
aflate în rotaţie lentă
vezi antenele rotative -, traductoare de nivel etc.).
Pe baza principiului de, funcţio'
nare descris (ilustrat şi În cele doua
figuri), se realizează la ora actuala
numeroase tipuri de relee REED
prevăzute cu contacte simple normal deschise, normal Închise sau
inversoare, cu contacte multiple, cu
puteri de rupere orientativ de la 0,3
VA la 100 VA şi cu intensităţi ale cu-

rentului suportat de contacte de la
miliamperi pînă la cîţiva
am peri. De asemenea, contactele
pot suporta, În circuit deschis, tensiuni de la ordinul zecilor de volţi
pînă la 1 000 V, avînd rezistenţe electrice În general sub 0,1n, adeseori
mult mai mici. Dimensiunile tuburilor variază şi ele de la un tip constructiv la altul (orientativ, lungimi
de 1-5 cm şi diametre de 2-6 mm).
În forma finită, cu bobina înfăşu
rată În jurul tubului (şi întreg ansamblul Înglobat În material plastic), un releu REED poate ajunge la
dimensiunile cunoscute ale unui
circuit integrat în capsulă Dll. 14.
Ba chiar şi sînt încapsulate similar,
cu terminale pentru bobină şi pentru contactele de lucru, putînd fi
plantate pe circuitul imprimat sau

montate În socluri pentru circuite

cîţiva

În

r
u

În zilele de 11 şi 12 octombrie În
cadrul Festivalului Naţional Cîntarea
României si al Daciadei s-au desfă
şurat la Craiova lucrările Simpozionului naţional YO de comunicări şti
inţifice şi Campionatul republican
de creaţie ştiinţifică şi tehnică organizate de Federaţia Română de Radioamatorism cu sprijinul redacţiei
revistei "Tehnium".
Actuala ediţie (a 7-a) a acestor
manifestări a coincis şi cu o aniversare - 60 de ani de la înfiinţarea În
Craiova a primului radioclub din
România -, fapt pentru care veterani ai acestui sport tehnico-aplicativ au prezentat emoţionante evocări
din activitatea de pionierat referitoare la aparatură, antene, studiouri,
mod de defăşurare a traficului, obţi
nerea unor trofee internaţionale etc.
Pentru cei peste 350 de participanţi în cadrul simpozionului, radioamatori cu activitate În cadrul
u nor institute de Învăţămînt superior, institute de cercetare, s peei a-

lişti,
vată

au prezentat referate de o eleţinută ştiinţifică referitoare la
utilizarea generatoarelof de radiofrecvenţă, construcţia transceiverelor, adaptarea liniilor de transport al
energiei, construcţia şi exploatarea
calculatoarelor, aparate de măsură
şi control, televiziune cu baleiaj lent
etc., multe din aceste referate indicînd aplicabilitatea aparaturii şi În
economia naţională, În sfera producerii de bunuri.
Campionatul republican de creaţie
ştiinţifică şi tehnică s-a desfăşurat
pe patru secţiuni: aparatură de trafic
În unde scurte şi ultrascurte,aparatură pentru radiotelegrafie şi radiogoniometrie, aparatură de măsură şi
automatizări, tehnică de calcul şi
aparatură pentru economia naţio
nală.

La categoria seniori titlurile de
campioni au fost obţinute astfel: Tudosie Constantin
Y07AOT, cu lucrarea "Transceiver TR4-SSB-CW";
Conraa Corneliu Y04BXX, cu

lucrarea "Transceiver multiband";
Carjin Ion - Y08ACF şi Apintei
Constantin - Y08RBf\J,' cu lucrarea
"Generator de caractere telegrafice"; Grigori Virgil - Y03DFH, cu
lucrarea "Generator vobulat
0-1,3 GHz"; Bora Constantin Y03CPC, cu lucrarea "Calculator
HC-8S modiJicat".
Pentru aceleaşi categorii la juniori
titlurile de ca,mpioni sînt:
Nicolaescu Sorin - Y09FBB, cu
lucrarea "Antenă verticală multiband"; Breabăn Petru - Y08-8328,
cu lucrarea "Radiogoniometru pentru antrenament În 3,S MHz"; Tudosie Adrian - Y07-6560, cu lucrarea
"Oi p- metru"; Bratu CătăI i n Y04QF, cu lucrarea "Program pe
calculator pentru traficul radio".
Ca o recunoaştere a contribuţiei
aduse la dezvoltarea mişcării de
educaţie fizică şi sport, Consiliul
Naţional pentru Educaţie Fizică şi
Sport a acordat unor instituţii şi
unor radioamatori Diploma de

onoare·· şi Diploma pentru merite În
activitatea sportivă. Au mai fost
acordate Diploma festivalului sporturilor tehnico-aplicative şi Diplomele Fevistelor "Ştiinţă şi tehnică" şi
"Tehnium" unor tineri ce au bune
rezultate În activitatea de radioamatorism.
Pentru stimularea activităţii de
creaţie tehnică În rîndui tineretului
au fost acordate din partea revistei
"Tehnium" 5 premii a 400 lei fiecare
unor tineri radioamatori ce au prezentatlucrări deosebite În cadrul
campionatului de creaţie tehnică.
Aceştia sînt: Pogăceanu Radu,
SIămnoiu Gabriel, Jianu Relu, Lorincz Carol Tiberiu si Nicolaescu
'
Sorin.
În ansamblul lor, aceste manifestări au arătat multiplele preocupări
În cercetarea şi creaţia ştiinţifică şi
tehnică pentru diversificarea şi optimizarea traficului radio, pentru
qportul şi mai susţinut În producţie
aT radioamatorilor.

V03eo

CORNELIU CONRAD. V04BXX,
Constanţ;a

RECEPŢIE: DUBLĂ CONVERSIE

tenă

trece prin filtrul IT al etajului final. de la emisie.
La recepţie, benzile de US sînt
transpuse de prima schimbare de
frecvenţă În 5 000-5 500 kHz; a
doua mixare se face la valoarea de
500 kHz, În acest scop folosind o

Sensibilitate - mai bună de 0,5}J.V
pentru 10 dB s/z
Stabilitate mai bună de 100
Hz/oră
\
Selectivitate dată de filtrele
EMF
Atenuarea imaginii - mai bună
de 60 dB
Atenuarea MF - mai bună de 60
dB
A
EMISIE:
Putere utilă - cca 50 W (30 W
pentru 28 MHz)
Puterea etajului final - cca 100 W
(cca 600 V - cca 170 mA)
Atenuarea purtătoarei - minimum
40 dB
Atenuarea benzii laterale - minimum 60 dB
Atenuarea armonici l o r - mai
bună de 40 dB
FILTRE:
Frecvenţa de lucru = SOO kHz
Frecvenţa de tăiere la 6 dB a pantei flancului inferior = SOO,3±0,15
kHz pentru EMF-D-SOO 3 V
Banda de trecere la 6 dB=2i1F O,S =
3,1±0,15 kHz
Banda de trecere ia 60 dB =
2.:l FO;01< 5 kHz
Neliniaritatea atenuării În banda -medie frecvenţă variabilă. Circuitul
de trecere = ..lb < 6 dB
acordat al VFO-ului face parte din
acelasi sistem mecanic cu circuitele
Realizarea de performanţe În doacordate, astfel ÎnCÎt acordul circuimeniul undelor scurte, În special În
telor se face simultan.
legături radio cu staţii Dx, presuLa emisie sensul semnalului este
pune un r~ceptQr-emiţător cu caliinvers cu cel de la recepţie. De retăţi tehnice deosebite. Pentru a-i
marcat faptul că sînt total separate
mări sensibilitatea pe recepţie am
calea de recepţie cu calea de emipreferat ca la intrare să folosesc cirsie. Oscilatorul variabil si oscilatoruf
cuite acordate În loc de circuite de
de purtătoare au etaje 'de separare
bandă largă. şi semnalul de la an-

6

pe recepţie şi pe emiSie. De
asemenea, media frecvenţă variabilă
are circuitele acordate pe recepţie
separat de circuitele de emisie.
Această separare totală are marele
avantaj că reglajele se pot face În
cele mai bune condiţii pentru amplificarea maximă.
Amplificatorul de microfon realizează compresia semnalului de la
intrare astfel Încît dacă acesta variază de la 2 mV la 50 mV, la ieşire
tensiunea măsurată rămîne constantă. Cu ajutorul potenţiometrului
se reglează (max. 40 mV) semnalul
ce vine de la microfon sau de la oscilatorul de telegrafie. Semnalul
atacă etajul mOdulator, realizat cu
circuitul integrat ROB02S. Tot aiei
soseşte şi semnalul de la oscilatorul
de purtătoare de 500 kHz (Ia un nivel de 170 mV). La Ieşirea modulatorului se obţine un semnal DSB
amplificat de tranzistorul T26. O

6000 kHz .. Se obţine astfel un semnal de medie frecvenţă variabilă între S 000 şi S SOO kHz. Această medie frecvenţă este realizată cu trei
circuite acordate, cuplate În vederea
atenuării suficiente a semnalului oscilator care este foarte apropiat. Reglajul se realizează cu ajutorul condensatorului variab.il care are 7 secţiuni, una pentru VFO, trei pentru
.
emisie şi trei pentru recepţie.
Urmează etajul celui de~al doilea
mixer, realizat cu tranzistoarele T6
şi T7. Aici soseşte semnalul SSB de
medie frecvenţă şi este mixat cu
semnalul care' vine de la oscilatorul
cu cuarţ (realizat cu tranzistorul T3).
Frecvenţele cuarţurilor sînt astfel
alese Încît la ieşirea din mixer, prin
comutare, să se obţină frecvenţele
corespunzătoare benzilor de radioamatOL Semnalul este apoi amplificat
de tranzistorul T8, care În bază are
cuplat şi circuitul de manipulare

b~mdă laterală este suprimată la trecerea semnalului prin unul din cele
două filtre (sau la telegrafie prin filtrul CW) electromeqanice şi astfel
se obţine semnalul· SSB pe frecvepţa de SOO kHz.
In continuare, semnalul ajunge la
mixerul realizat cu cele două tranzistoare T18 şi T19 şi este mixat cu
oscilaţiile provenite de la VFO cu
frecvenţa reglabilă Între S 500 şi

pentru telegrafie, T9. La ieşire se
obţine semnalul SSB pe toate benzile de radioamator care se aplică
etajului final.
Etajul final este realizat cu două
tuburi GUSO care au În catod un
tranzistor de putere 2N337S sau
2N3632, În baza căruia se află un
potenţiometru cu care se reglează
curentul, de repaus la 40 mA. Alimentarea montajului se face cu duTEHNIUM 11/1986

blare de tensiune. Schema etajului
final este clasică.
l.a recepţie, semnalul din antenă
este amplificat de tranzistorul MOSFET (T1). Cu ajutorul porţii g2, amplificarea tranzistorului este reglată
prin semnalul de AGC (între O şi 4
V). Amplificatorul comportă cîte trei
circuite acordate pentru fiecare
bandă: un circuit la intrare şi două
circuite la ieşire. Acordarea circuitelor În cadrul fiecărei benzi se face
cu potenţiometrul RF.GAIN (care
are un circuit cu diodă varicap la
etajul de mixafe Tx), prin intermediul căruia se realizează polarizarea
diodelor varicap. Semnalul este preluat de pe ultimul circuit acordat şi
aplicat primului mixer cu T2, unde
soseşte şi semnalul de la oscilatorul
cu cristale. Se obţine un semnal de
medie frecvenţă variabilă care parcurge cele trei circuite cuplate şi
ajunge la mixerul II cu T17; aici soseşte şi semnalul de la VFO. Se obţine semnalul de 500 kHz, care
trece prin unul din cele trei filtre
electromecanice. Semnalul trace
prin cea de-a două medie frecvenţă
realizată cu T20 şi T21 (tranzistoare
MOSFET care au g2 conectate la
semnalul AGC), este amplificat şi
detectat cu detectorul de produs
realizat cu cele patru diode. De aici
este preluat de AJF, realizat cu circuitul integrat MBA810AS şi redat
În difuzor.
Tot de la detectorul de produs
este preluat semnalul pentru amplificatorul AGC care controlează tranzistoarele T1, T20 şi T21. T1 poate fi
polarizat şi manual cu potenţiome
trul RX.GAIN (pe panou). L.a AJF
soseşte şi semnalul de la oscilatorul
de control al telegrafiei, realizat cu
circuitul integrat CDB400.
Sistemul de comandă vocală VOX
cuprinde amplificatoarele realizate
cu circuitele integrate M3900 şi apoi
cu circuitul integrat 555, care acţio
nează un releu cu 8 contacte ce
face trecerea de pe emisie pe recep-
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Alegerea sistemului de lucru recepţie, emisie sau prin comandă vocală -se face cu butonul cu trei poziţii.

Oscilatorul de purtătoare este realizat din două oscilatoare cu sarcină
comună care atacă adiţional mixerul
realizat cu T. Cu comutatorul FI L.TERS se aleg cristalul şi filtrul respectiv pentru: CW, L.SB şi USB.
Pentru lucru În telegrafie se
manipulează T9. Prin apăsarea manipulatorului, T9 se blochează, iar
T8 intră,în regim de amplificare permiţînd trecerea semnalului spre prefinal. Manipularea se face cu
manipulatorul electronic realizat cu
7 integrate şi care este încorporat În
transceiver. Legătura sau circuitul
manipulat se face fără releu, ceea
ce, asigură semnale absolut corecte.
In ceea ce priveşte construcţia,
am căutat ca piesele să fie de cea
mai bună calitate. De asemenea, o
atenţie deosebită am acordat-o
ecranării etajelor, În special la partea de nivel mic (fig. 1). Aici. pentru
fiecare grup de bobine am folosit
cîte un galet de comutator montat
pe o placă de cablaj dublu imprimat,
pe care am realizat şi montajul pentru etajul respectiv. L.a asamblarea
plăcilor se realizează blocul comutator, cablajul imprimat devenind
ecran pentru etajul din faţă şi din
spate, iar pe laterale am, folosit ca
ecran tablă de aluminiu. In acest fel
toată schema 1 devine un bloc.
La fel am procedat cu schema din
figura 2. Piesa-cheie este c9ndensatorul variabil cu 7 secţiuni. In fiecare
secţiune am introdus bobină pentru
circuitul acordat respectiv. De asemenea VFO-ul l-am realizat chiar În
compartimentul condensatorului.
Deasupra condensatorului am montat placa de cablaj cu piesele aferente În dreptul fiecărei secţiuni. Se
realizează astfel cel de-al doilea
bloc compact care împreună cu primul bloc formează un receptor,., În
banda 5 000-5 500, avînd ieş irea de
500 kHz.
(CONTINUARE ÎN NR.
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Majoritatea celor care vin În contact prima oară cu banda de videomagnetofon îşi închipuie că aceasta
este mult mai simplu de utilizat decît
un film cinematografic sau o bandă
de magnetofon obiş nuită. Este o
greşeală care mult mai tîrziu este
înţeleasă, de obicei după ce o imprimare valoroasă nu mai poate fi utilizată.

Din primul moment al utilizării,
CÎnd se plasează roia de bandă pe
magnetoscop, banda trebuie desfăşurată cîteva zeci de centimetri
pentru a fi trecută prin diverse role
de ghidaj, apoi îndreptul tamburului cu capete video, al capetelor fixe
magnetice, al cabestanului, urmează apoi alte role de ghidaj, pentru ca apoi să se fixeze pe roia acceptoare. Banda fiind foarte subţire, chiar În momentul Încărcării pe
aparat se poate Îndoi, se poate
plasa greşit, deteriorîhdu-se ireversibil. Nici nu poate fi vorba de lipirea unui racord la capătul benzii,
din material mai gros. Racordul şi
lipitura respectivă pot distruge capetele magnetice rotative, care sînt
foarte fragile şi bineînţeles scumpe.
Pentru a evita porţiunîle îndoite,
care apar inevitabil în cursul exploată rii unei benzi de videomagnetofon, aceasta nu va Începe direct cu imprimarea utilă, ci se vor
imprima la început, timp de cîteva
zeci
secunde, un semnal de
miră de reglaj sau un de~
sen oarecare, pentru ca din porţiu-

G. D. OPRESCU
nea de la Început, care se tot Îndoaie, să se poată tăia fără regrete
porţiunile"'" devenite
inutile, fără
efect negativ asupra informaţiei
utile, a imaginii păstrate.
Pentru a garanta reproducerea
unei imagini de bună calitate, pe
marginea benzii sînt imprimate· impulsuri de control al sincronizării,
care au rol similar perforaţiei de pe
marginea filmului
cinematografic.
Impulsurile
menţin
sincronizarea
dintre rularea benzii şi turaţia capetelor video. Dacă pista de sincronizare este ondulată, îndoită, zgÎriată,
banda nu mai poate fi folosită, aşa
cum nu se poate folosi un film cinematografic cu perforaţia deteriorată.
Ori aceste defecte pot apărea di n
cauza strîngerii de praf şi murdărie
În ghidaje, din cauza unor role de
bandă
necorespunzătoare,
lovite,
deformate, din cauza ţinerii benzii
În condiţii necorespunzătoare de
umiditate sau temperatură. Acelaşi
lucru se 'intîmplă cînd cealaltă latură a benzii este ondulată, acolo
unde se află pista sonoră: sunet distorsionat periodic, Înfundat sau cu
valuri de intensitate variabilă.
Principala grijă înainte de efectuarea unei imprimări de bună caii..::
tate este curăţarea traseului benzii,
anume toate ghidajele, rolele, capetele fixe, roia de presiune, cabestanul. Curăţarea se face cu ajutorul
unui beţişor din lemn, cu puţină
vată rulată la un capăt. Ca lichid de
ştergere se foloseşte numai alcoo-

INDICATOR
D AVARIE
Ing- EMIL MARIAN

Un montaj deosebit de util la
un amplificator de audiofrecvenţă de putere este indicatorul
de avarie. Situaţia de avarie
poate apărea,
de exemplu,
atunci c'ind s-au montat la ieş Îrea amplificatorului de putere
incinte acustice cu impedanţa
de sarcină mai mică decît cea
destinată lui, sau cînd a apărut,
din diverse motive, un scurtcircuit În etajul final de putere. Indicatorul de avarie va semnala
În ambele cazuri defecţiunea şi
astfel amplîficatorul se va putea
depana
şi eficient.
Schema electrică a montajului este prezentată În figură.
Funcţionarea fui. se bazează pe
intrarea sau nu În conducţie a
tranzistorului Ti. In momentul
În care amplificatorul funcţio
nează normal, baza tranzistorului Ti se află la acelaşi potenţial
. cu emitorul, deci Ti este În
stare blocată.' Ca urmare a
A

8

acestui lucru, prin LED-ul aflat
În colectorul tranzistorului Ti
nu trece curent, deci LED-ul nu
luminează. În momentul apariţiei regimului de avarie, siguranţa fuzibilă Si se arde, iar
baza tranzistorului TI primeşte
potenţialul
masei montajului,
prin grupul de rezistoare RI şi
Rl. In acest moment TI intră În
conducţie, prin LED circulă un
curent, iar l.ED-ul luminează.
Rezistorul Rc are rolul de limitare a curentului prin LED.
A

REALIZAREA PRACTICĂ

Cele mai grave perturbaţii se prolui rafinat - spirt alb - sau alcoolul
duc atunci cînd banda se imprimă şi
propilic. Este total interzisă folosise redă la temperaturi diferite.
rea solvenţilor de orice fel, ca benChiar dacă sistemul mecanic de anzina, tinerul, tetraclorura de cartrenare funcţionează corect la tembon, benzenul, neofalina, acetona.
peraturi joase, banda În sine este dDupă uscare - circa 5 minute - se
poate pune banda pe traseu şi se 'gidă şi contractată. De exemplu,
dacă se imprimă cu un magnetopoate Începe imprimarea. Capetele
scop de reportaj un concurs de
video nu se vor atinge În nic;i un caz,
schi, la temperatura de '-15"C,
se pot sparge sau deregla. In caz că
aceeaşi bandă adusă În studio sau
ele par a fi murdare, se pune videoÎn casă, la + 20° C, va prezenta o
magnetofonul pe poziţia de derulare rapidă, Înainte sau înapoi, şi ca- " alungire cu circa 15%, cu grave defecţiuni de sincronizare, din sepetele vor fi"curătate chiar de trececundă În secundă. Acelaşi lucru se
rea benzii. In apropierea capetelor
video, orice intervenţie trebuie gîn-· întîmplă şi în cazul redării Într-o cameră neincălzită, iarna, a unei benzi
dită foarte bine şi executată cu pruimprimate vara. Rezultatul nu poate
denţa cu care se ating ochii, altfel
fi remediat, iar imprimarea este revide~magnetofonul
poate rămîne
butată, mai ales dacă se rulează
"orb.
banda rigidizată de frig pe unechiBanda de videomagnetofon este
pament pe care se strînge umesupusă unor tensiuni foarte mari de
zeala condensată. Plasarea unui ratracţiune; datorită faptului că este
diator, În loc să rezolve problema,
. necesar să se asigure o mare preduce la gofrarea benzii, care nu mai
siune a capetelor video pe bandă,
poate fi utilizată pentru nici un fel
capetele trebuie să pătrundă În strade imprimare În viitor. De asemetul de oxid, pentru a asigura un connea, nu se va lăsa magnetoscopul
tact constant. Dacă există o neregudirect În soare, sau pe bancheta din
fartitate a benzii, murdărie, urme de
spatele automobilului; din cauza
ulei, chiar În timpul unei fracţiuni de
"efectului de seră", încălzirea lui
secundă, imaginea de pe ecran este
poate duce la deteriorarea benzii şi
brăzdată de linii albe, sau chiar se
chiar defectarea montajului elecrupe. Denumirea folosită universal
tronic, la dereglări mecanice grave.
este "dropout" şi Înseamnă gaură În
afară, ruptură de imagine. Acest
Condiţiile
normale de funcţio
nare, ţinînd seama de caracteristi"dropout" poate apărea din motivele
cile benzilor video actuale, cer o
cele mai diverse şi constituie coşma
temperatură a mediului În limitele
rul celor ce folosesc videomagnetode +15"C ... +25°C şi un grad de
foane (de pildă, urme de fum de
umiditate relativă între 40%... 60%. În
ţigară, de cenuşă de ţigară, praf,
afara acestor limite apar riscuri de
umezeală
excesivă,
tot ce poate
exploatare anormală, de deterioajunge pe suprafaţa benzii şi o poate
rare a benzii şi a aparaturii (fapt vamurdări). De aceea grija constantă a
fiabil şi În exploatarea videocasetepăstrării curate a traseului benzii
lor şi a discurilor video de orice fel).
este chezăşia obţinerii unor imLimitele maxime de stocare - fără
primări de bună calitate. De asemefolosire - sînt de +4° C ... +3210 C şi
nea, banda nu trebuie manipulată cu
!Jmiditate relativă între 20% şi 80%.
mîinile umede sau transpirate; imInainte de folosire, timp de cîteva
primări de valoare pot fi stricate din
ore, banda video trebuie menţinută
acest motiv. Bineînţeles, magnetola temperatura normală de funcţio
scoapele cu casetă sînt scutite de
nare. Benzile trebuie păzite de cîmmulte din aceste surprize neplăcute;
puri magnetice, electrostatice indar aceasta nu înseamnâ că se pot
tense - de exemplu covoare din
manipula şi casetele video oricum,
plastic, care dau naştere la scîntei
ca să ajungă în felul lamentabil În
în mediul ambiant mai ales
care arată unele casete audio
atunci cînd aerul este foarte uscat.
ajunse pe mîna unor copii negliStocarea benzilor trebuie făcuta
jenţi, murdare, cu spărturi. acopenumai În poziţie verticală, cum se
rite de abţibilduri şi cu. banda scoplasează
cărţile Într-o biblioteca,
rojită şi uneori. .. înnodată!
suprapunerea ducînd la deformaBenzile şi casetele trebuie păstrate
rea rolelor. După rularea unei
În cutia lor originală·, învelite Într-un
benzi, se va înveli În sacul de poliesăculeţ de polietilenă, Înainte de platilenă şi se va pune imediat În cutia
sarea În cutie, pentru a evita contacrespectivă.
tul cu praful sau umezeala.

siuni

de alimentare simetrice,
montaj şi
pentru ramura cu. tensiune negativă, iar tranzistorul TI va fi de
tipul NPN (BC107B). Masa este
comună ambelor montaje. l.EDurile se amplasează pe panoul
frontal
al amplificatorului.
După
introducerea şi fixarea
montajului În amplificator se
verifică
funcţionarea acestuia.
~e realizează acelaşi

Se porneşte amplificatorul, se
aplică la intrarea sa un semnal
audio şi se scot pe rînd siguranţele fuzibile În timpul funcţionării (cu atenţie, eventual cu
un cleşte izolat, pentru prevenirea electrocutării sau scurtcir-

cuitelor). În momentul detaşării
fiecărei siguranţe fuzibile, LEDul corespunz$tor trebuie să lumineze.

5
+~--------r-----~"

Ti

se 177 B
LED

Montajul se realizează, ţinînd
cont de siguranţa fuzibilă care
se află pe partea de alimentare
a amplificatorului de putere, pe
o plăcuţă de sticlotextolit placat cu folie de cupru, În varianta
mono sau stereo. Dacă amplificatorul de putere este de tipul
celor care utilizează două tenTEHNIUM 11/1986

realizarea

montajului, acesta se
Într-o cutie metalică si
se amplasează În imediata apropiere a sursei de semnal, legăturile
galvanice (cu cablu ecranat) cu
aceasta fiind de maximum 30 cm.
Alimentarea montajului se realizează de la o sursă de tensiune stabilizată şi bine filtrată. Montajul va
funcţiona de la prima Încercare,
ecranează

oferind rezultate. excelente cu privire la liniaritatea benzii de audiofrecvenţă şi factorul de distorsiuni
(f = 15 Hz
25 kHz, TDH :s: 0,15%), .
pentru o lungime a cablului de maximum 14 m. Astfel se rezolvă comple.t problema transmiterii la distanţă a unui semnal de audiofrecvenţă de ordinul sutelor de milivolţi,
pentru o amplificare ulterioară.

Ing- ALECU MIRIAM

De multe ori este necesar să fie
efectuată legătura electrică Între o
sursă de semnal de audiofrecvenţă
şi amplificatorul audio de' putere,
atl1nci cînd Între cele două aparate
se află o distanţă mare (5-10 m).
Folosind un cablu ,obişnuit, cu impedanţă proprie, rezultatul va fi În
mod sigur distorsionarea semnalului ce urmează a fi amplificat. Datorită acestui considerent, este necesară folosirea unui montaj intermediar, de exemplu ca. acela din figură. Se observă că este vorba de
două blocuri funcţionale, care conţin tranzistoarele T 1 şi Tz. Fiecare
tranzistor este amplasat Într-o configuraţie de tip repetor pe emitor,
iar cuplajul dintre etajele funcţio
nale se face În aşa fel ca montajul să
funcţioneze cu distorsiuni minime.
REALIZAREA PRACTiCA

buclei de masă, traseu comun de
masă de minimum 3 mm, trasee
scurte), iar componentele vor fi de
bună calitate (rezistoare tip RPM,
condensatoare cu tantal). După

r-------i------.......----------"" + 4 , 5 V
R4

Rl
lOOk.n
4,7IJF
INTRAREas-~UI-----4~-----+C

22ka

.a----~ 10 JJ F

(LINGĂ IEŞIREA
SURSEI)

IESIRE'
,
(LA CAau WNG)
(max.14 m)

R5
200 k.Q.

R2

180 k.o.

Montajul se realizează pe o
de sticlotextolit placat cu
folie de cupru, În variantă mono sau
stereo (după tipul amplificator ului
utilizat). Se vor lua toate precauţiile
pentru acest tip de montaj (lipsa
plăcuţă

MARIUS ENESCU

Este cunoscut faptul că un amplificator de audiofrecvenţă fu ncţio
nează la parametrii săi atît timp cît
nu se" depăşeşte puterea sa maximă. In momentul depăşirii apare
(Clipping)
limitarea
semnalului
care deranjează audiţia şi duce la o
exploatare
necorespunzătoare
a
amplificatorului,
deoarece
apar
distorsiuni neliniare. Nu de puţine
ori faptul se finalizează şi cu deteriorarea etajului final al amplificatorului de audiofrecventă.
Datorita
acestor' considerente
este necesar ca:

Grupul de diode D 1 -:- D 4 realizează
redresarea semnalului, obţinîndu
se o tensiune continuă pulsatorie.
Tranzistoarele T 1 şi T 2 sînt amplasate În configuraţie de tiristoL Astfel, atunci cînd între bază şi emitorul tranzistorului T 2 apare o tensiune mai mare de 0,6 V, acesta ,;se
deschide", permite intrarea În conducţie a tranzistorului T 1 şi concomitent apare un curent priD L.ED-ul
din colectorul acestuia. in acest
moment L.ED-ul va lumina, indicînd
regimul de suprasarcină. Pentru
fiecare putere maximă a amplifica-

torului audio, În gama 5-:- 100 W
(impedanţa de sarcină fiind de 4H
sau aH), În tabel sînt precizate valorile rezistoarelor R 1 şi R3' Reglajul
fin se efectuează cu ajutorul potenţiometrului (semireglabil) R4 .
Exemplu: pe~tru P.rnax
20 W,
Z = 4n, se gasesc In tabel R1 =
120n şi R3
12 kn.
REALIZARE ŞI MONTARE
Mo ntajul se real izează pe o
plăcuţă de sticlotextolit placat cu folie de cupru, În varianta mono sau
stereo. După montarea componentelor el se rigidizează În incinta amplificatorului audio. L.ED-ul (L.ED-urile) se amplasează pe panoul frontal
al amplificatorului, cu designul necesar. Cu ajutorul unui generator de
audiofrecvenţă se aplică la intrarea

amplificatorului audio un .semnal sinusoidal de 1 000 Hz, 250 mV, reglîndu-se nivelul de iesire astfel ca sa
obţinem puterea maximă P = U2/R.
se măsoară cu un voltmetru electronic tensiunea U corespunzătoare puterii maxime. Conform exemplului
prezentat anterior, U ·=VPR=V20x 4 :=
= a,95 V. Se reglează cursorul rezistenţei semireglabile R4 astfel ca În
momentul apariţiei acestei tensiuni
la bornele voltmetrului, L.ED-ul să
lumineze.
Indicatorul de suprasarcma
CL.IPPING - va fi de un real folos
celor care utilizează amplificatoarele de audiofrecvenţă, În felul
acesta evitîndu-se o serie de neajunsuri şi menţinînd funcţionarea
complexului electroacustic În condiţii normale de lucru.

săi nomivolumului) ,
astfei dotarea amplifiun sesizor de suprapoartă denumirea
CUPPING.
este prezentată schema
il unui indicator de supras;]rcina. Semnalul destinat incinteacustice se aplică simultan la
de intrare ale montajului.

o 1,.:.1, =lN 4001

Tl

270

27

390

39
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prin ridicarea pe cric a autoturismului. Atunci sînt necesare următoarele măsuri:

dimensiunile de execuţie prezentate În figura 2. Degajarea interioară are marginea teşită În vederea
pătrunderii
uşoare
În zona de
asamblare a pivotului cu gaura conică din braţul fuzetei. De asemenea, forma racordată cu rază de 5
mm a părţilor laterale ale degajărII
interioare Înlesneşte ghidarea ŞI
pătrunderea mai uşoară a corpului
presei Între pivot şi suprafaţa de
contact a braţului de fuzetă. L.aterai, În pereţii corpului presei, sînt
practicate două găuri filetate M8, În
care intră şuruburile (5), după ce
străbat şaibele plate (7) şi găurile
de trecere ale plăcii de presare (6),
prezentată În figura 3.

1)lS~OZlTIV

PENTRU

1)EPRtSAREA
~tVOTIJ..OR
..

4. STABILIREA PIVOTULUI
DEFECT

Ing- VLADIMIR TUŢA

1.

DESTINAŢIE

Dispozitivul este destinat depresării pivoţilor de la bascula superioară, bascula inferioară, precum
şi ai bieletelor ce fac legătura Între
caseta de direcţie şi braţul superior
al fuzetei.
Depresar~a pivoţilor se execută
În vederea efectuării uneia din ur-

tori auto amatori, cu cunoştinţe mecanice nu prea avansate;
- nu se deteriorează filetul pivotului, comparativ cu situaţia În care
depresarea se face prin loviri repetate cu ciocanul, În braţul fuzetei;
- dispozitivul este simplu de
manevrat si necesită un minimum
de scule ajutătoare.

Pentru conducătorii auto cu experienţă mai Îndelungată, defecţiu
nea pivoţilor poate fi diagnosticată,
În partea stîngă sau dreaptă, prin
existenţa unor zgomote' metalice
sub forma unor lovituri simple sau
repetate, ce apar În special la mersul pe drumuri cu piatră sau drumuri accidentate. Stabilirea precisa
a pivotului defect se face numai

mătoarele operaţii:
- Înlocuirea pivoţilor uzaţi de la
bascula superioară sau inferioară;

A

SECT.AA

118-2 oun
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- Înlocuirea bucsei elastice uzate
de la bascula superi'oară;
- Înlocuirea rulmenţilor uzaţ; de
la fuzetă;
- demontarea
sau
Înlocuirea
planetarelor uzate;
- operaţii ce impun demontarea
planetarelor, cum ar fi: Înlocuirea
plăcii de presiune, înlocuirea discului de ambreiaj sau a rulmentului de
presiune.

FIG. 1: Presă pentru demontarea pivotilor: 1 - pivot; 2 - garni!ură de protecdin cauciuc; 3 - braţ fuzetă; 4 - placă
de bază; 5 - şuruburi de stringere; 6 placă de presare; 7 - şaibe plate; 8 - bieIată de direcţie.

FOLOSIRE

Se ridică autoturismul pe cric În
partea unde urmează depresarea
pivotului. Se respectă indicaţiile de
siguranţă prezentate la punctul 4.
alineatele a, b, c, d;
- se desfac şuruburile de fixare

FIG. 2: Corp presă ( 1 bucată)
Material o LC60; tratament termic de

inferioară;

ţie

5. MODUL
DE
DISPOZITIVULUI

îmbunătăţire.

- Înlocuirea bieletelor uzate de
la caseta de direcţie; .
- Înlocuirea
bucselor
elastice
(silance-urilor) uzate' de la bascula

2. AVANTAJELE FOLOSIRII DISPOZITIVULUI DE DEPRESARE:
- poate. fi procurat din magazinele de accesorii şi piese schimb
auto;
- operaţia de depresare a pivoţilor se execută În timp scurt;
- poate fi executată de conducă-

a) se introduce maneta de viteze
În una din trepte;
b) se trage maneta frînei ajută-o
toare (de mînă);
c) se asigură roata din spate cu
pene de lemn;
d) după ridicarea autoturismului, sub bara capului de şasiu se introduce un dispozitiv de susţinere
si siguranţă.
După luarea acestor măsuri se
procedează
În felul următor: se
apucă roata cu ambele mîini, pe direcţia planului vertical, şi se forţează alternativ prin trageri şi Împingeri repetate (fig. 4). Pivotul uzat
prezintă un joc care este sesizat atît
prin zgomot, cît şi printr-o deplasare a roţii În partea respectivă.
Pentru cei cu mai puţină experienţă
se recomandă ajutorul unei a doua
persoane care să privească spre cei
. doi pivoţi, În timp ce partenerul forţează roata În planul vertical. L.a pivotul defect se observă un joc concretizat printr-o mică deplasare a
acestuia.

~

~
3. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI
Dispozitivul
pentru
depresarea
pivoţilor este format, conform figurii 1, din piesa de bază (4), respectiv
corpul presei, de forma unei lire cu

FIG. 4: Modul de diagnosticare a pivoţi
lor defecti: 1 - suport de sustinere şi siguranţă; 2 - basculă inferioară; :3 - basculă superioară; 4 pivot superior; 5 pivot inferior; 6 - bieletă de direcţie; 7 braţ porîfuzetă; 8 - planetară; 9 - roată.
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Ing. VIOREL CIOBANU

În figura 1 se arată un circuit oscilant derivaţie ce poate fi folosit
filtru
trece-bandă
principial
ca
(FTB) În joasă frecvenţă. Cu ajutorul rezistenţei R se modifică factorul de calitate (O), deci implicit
banda de trecere (8 3d8 =
Frecvenţa de rezonanţă depinde
vaI-oarea condensatorului C si a inductanţei l. Condensatoare sau inductanţe variabile cu ·valori ridicate, necesare lucrului În joasă frecvenţă,
sînt Însă greu de realizat În practică.
Din această cauză, inductanţa L nu
se va realiza ca o bobină Obişnuită, ci
se va simula cu ajutorul unor circuite
active.
Un astfel de circuit, a cărui impe• danţă de intrare este de forma:

Z. = jwL.,

CI

R

(,uF)

(kH)

(k!!)

0,1

20

6,31

0,1

50

6,31

0,2

50

R.-

43

ductanţa echivalentă prezentată de
circuit În paralel cu condensatorul
Ci este:

de

Frecvenţa

devine

rezonanţă

astfel:
f o = 2iT

I CIC;>R~~

I Hz]

A

iar banda de trecere:

Se observă că pentru un condensator CI dat, banda de trecere se
poate regla cu R J , iar frecvenţa de
rezonanţă cu R~.

zi
C.

s·

t.·
(kHz)

BI
(Hz)

620

1,54

1,58

231

252

0,102

620

1,05

0,998

210

252

0,254

620

0,68

0,7

23

1

~

(H)

(Hz)

18,5

~)

L

L:
(kHz)

(pF)

0,254

0,2

50

6,31

620

0,68

0,7

66

126

0,254

0,2

20

6,31

620

1,09

1,12

120

126

0,108

0,1

20

43

, 000

',24

1,24

40

37

0,'64

0,1

50

43

, 000

0,8

0,79

39

37

0,41

0,1

50

1 000

0,8

0,79

256

252

0,41

6,31

r)U1

[Hzj

= frecvenţa de rezonanţă măsurată;
f..: = frecvenţa de rezonanţă calculată;
BI = banda de trecere la 3 dB măsurată;
B:
banda de trecere la 3 dB calculată.

f.,1

:::C'

se

prezintă

În figura 2.
echivalenta
Le depinde În principal de elementele pasive din circuit.~
Utilizînd circuitul din figura 2
pentru simularea inductanţelor, se
ajunge la montajul prezentat În figura 3, montaj ce se poate folosi ca
filtru de telegrafie În joasă frecvenţă, avînd banda de trecere ŞI
frecvenţa de rezonanţă reglabile.
Amplificatorul operaţional AI Îndeplineşte fu ncţia de repetor.
Considerînd
ambele amplifica'toare ideale şi luînd ReCe = RJC3, inInductanţa

a jantei şi se demontează roata;
- cu o perie de sîrmă se curăţă
capătul filetat al pivotului;
cu o pensulă se unge cu lichid
de frînă sau ulei partea filetată a pi-

(CONTINUARE ÎN PAG. 13)

votului;
- cu o cheie inelară se desface
piuliţa pivotului.
Din acest moment se trece la folosirea dispozitivului ilp depresat

~~
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următoarele

~ se
deşurubează
şuruburlle
(5), M8x55 mm, astfel Încît placa de
presare (6) să treacă uşor peste

SEC 7. A-A

C~

~

efectuÎndu-se

-1

capătul filetat al pivotului. Se introduce placa de bază a dispozitivulUI
(4) Între braţul fuzetei (3) şi garnitura de protecţie din cauciuc (2). Se
bate uşor În placa de bază pînă ce
aceasta pătrunde şi acoperă Întreaga suprafaţă a braţului de fuzetă (3). Cu o cheie inelară de 13
mm se strîng alternativ şuruburi le
(5). Acestea, prin intermediul plăcii
de presare (6) În contact cu şaibele
plate (7), creează o forţă pe direcţia
verticală a pivotului, care, În momentul depăşirii forţei de Împănare
a părţii conice a pivotului, se desface.
În situaţia cînd nu se produce o
desfacere rapidă a pivotului, cu 'un
ciocan mic (0,5 kg) se bate uşor, În
exteriorul plăcii de presare, În dreptul capătului filetat al pivotului, provocînd vibraţii ce duc la desfacerea
pivotului.
După
depresarea pivotului se
scoate dispozitivul şi se continua
una din operaţiile prezentate la
punctul 1.

Il

cel mai adesea cu un arc sau un sistem de
rar cu

succes
tor BD.

52 sau

Acordul
se realizează
alegerea condensatorului din
mar. Ca transformator se utilizează
un transformator de
tură de
mentiunea
liza .

cea de comandă.
sistemului a fost
a comanda
garaj la
de acestea.
figura
1 avem prezentată
schema sistemului de comandă
care este montat la bordul maşinii.
după cum se poate vedea, un
cu două tranzistoare, cu
bază si functionare În
Mai deosebit' este moa condensatorului
care
acordul frecvenţei de
lucru, scopul acestui montaj fiind şi
de ă reduce eventualele armonici În.
gamele superioare. O altă soluţie
pentru limitarea armonicilor este
constituită de miezul.' magnetic descris. realizat din materiale obişnu
ite (ferosiliciu). Tranzistoarele utilizate sînt banale, cu germaniu, de
joasă' frecvenţă sau de. comutaţie,
de 300 mW. Bobina transformatoare este prezentată În figura 4, fiind realizată pe o carcasă izolantă
rotundă cu sîrmă de cupru-email de
0,4 mm diametru. Bobinajul colector are 75 + 25
25
75 spire, iar
bobinajul bază are 2 x 5 spire. Bobina se impregnează cu lac incolor.
Montajul corect realizat funcţio
nează la prima Încercare. Prin alegerea convenabilă a condensatorului
se stabileşte o frecvenţă de lucru ~În
tre 7 şi 8 kHz. Alimentarea montajului se face la 6 V, printr-un reductorstabilizator. Acest mod de alimentare este gîndit pentru a menţine
montajul În funcţiune şi În cazul În.
care tensiunea bateriei este redusă,
pentru a nu risca să rămînem pe

dinafară.

Miezul boblne; se
tole I de tip
6,8
misă de gaura
strîng
se
tabla
a caroseriei, în pardin fată a masinii.
, 2 avem schema receptocomandă realizată de asesimplu, cu tranzistoare iefSemnalul
o bobină

avînd

pe

surubul de fixare. Se vor bobina
circa 1 000 de spire cu sîrmă de 0,25
mm diametru. Bobina se impregnează cu lac.
Resortul plan se realizează din
arc de ceas ca În figura 12. Materialul trebuie să fie destul de subţire
pentru a fi uşor deformat de bobina

auxiliară.

Scoaba se realizează din tablă de
oţel de 1-1,5 mm grosime, ca În figura 3.
menţionat că scoaba se.
cu
pentru a limita
Asamblarea
sudură sau li-

15

R
asupra

aces-

tora.

cei
arătat În tipot realiza diverse filtre
'0_'-' "'1"",
reglabile pentru teleUn exemplu se
În fi7. Alimentarea se
cu ten±15
simetrice
Cu Ro
43
10
kO s-au
905
46 Hz; Au
care
. piate de valorile calculate.
Dacă se doreşte utilizarea unei
singure surse de tensiune (+15 V),
f""!-:I

(URMARE DIN PAG. 1
Amplificarea În tensiune este
ceva mai mică decît unitatea si este
influenţată de variaţia lui RI.
.
Tabelul prezintă comparativ cÎteva valori măsurate si calculate ale
frecvenţei de rezonan'ţă şi benzii de
trecere pentru diverse valori ale
componentelor pasive.
Măsurătorile s-au efectuat pentru semnale de intrare de cca 100
mV şi nu au fost influentate de tensiunile de ~ aliment~re (±'6
15 V).
Se observa o buna concordanţă Între valorile teoretice şi cele experimentale.
Pentru ultimul caz s-au măsurat
benzile de trecere pentru diferite
atenuări, găsindu-se: 8 6dB = 445 Hz;
3 030 Hz.
8 iOdB = 785 Hz; 8 20dB
Consumul nu depăşeşte ±4 mA.

+12V

Alte doua circuite ce se pot folosi
pentru simularea inductantelor .sÎnt
prezentate În figurile 4 şi 5. Ele reprezintă două cazuri tipice de circuite cunoscute sub numele de girat03r8.

Giratorul de joasă frecvenţă este
un circuit activ, nereciproc, caracterizat prin aceea că prezintă o imped_anţă ?e intrare invers propor1ionala cu Impedanţa de ieşire, adică

R~' _1_

Zi

o

Zs

Constanta de proporţionalitate R
se ~um~te rez~stenţă de giraţie.
Flgunle 6a ŞI 6b arată modurile de
reprezentare pentru 9 i ratoare Întîlnite mai des În literatură.
Dacă impedanţa de sarcină este
formată dintr-o capacitate (C), impedanţa de intrare a ansamblului va

11
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Dr. ing. TRAIAN CANTA.

. gere, articulaţii elastice prin flexiblocuri etc.
La nivelul tehnicii actuale, la care
sînt realizate, autoturismele OLTCIT
nu necesită executarea unor operaţii de întreţinere a pieselor şi subansamblurilor, cu excepţia respectării şi verificării periodice a presiunii
pneurHor, conform prescripţiilor Întreprinderii constructoare (1, 9 atm
pentru pneurile fşţă şi 2,0 atm pentru
pneurile spate). In rest este necesar
a se acorda atenţie unor eventuale
zgomote anormale care pot apărea
În funcţionarea autoturismului (vezi
tabelul 1), zgomote care au drept
cauză ori uzura avansată a unor
piese, ori exploatarea iraţională a
autoturismului.
Verificarea, operaţiile de control,
reglajele şi înlocuirile de piese trebuie să se facă numai de către personalul unităţilor "Service" specializate.
1. Întreţinerea punţilor. şi sus-

pe.nsiei autoturismelor

In cadrul acestor lucrări intră numai o anumită categorie de operaţii
ce trebuie executate în funcţie de
necesitate sau dacă sînt impuse de
alte reparaţii executate autoturismului şi anume: controlul şi reglajele punţilor (unghiul de cădere,
unghiul de fugă, paralelismul, calareC) carterului de direcţie ş.a.m.d.),
precum şi controlul şi reglajele
înălţimilor punţilor faţă şi spate.
A. Puntea şi suspensia faţă
Pentru controlul şi reglajele corespunzătoare
(autoturismul
trebuie să fie În stare goală, "gata de
drum" şi cu 5 .1 benzină în rezervor)
se verifică înălţimea faţă, care trebuie să fie de 230
10 mm (Oltcit
Special) şi 223
10 mm (Oltcit
Club), măsurătoarea efectuÎndu-se
În zona A, sub lagărul braţului inferior pînă la suprafata căii de rulare
(fig. 1).
'
La controlul şi reglajele elementelor punţii faţă trebuie să se respecte
valorile: paralelismul (1 ~~, iden-

PUNTILE ŞI
SUSPENSIA
Din punct de vedere constructiv.
autoturismele OLTCIT - indiferent
de tipul lor - sînt dotate cu punţi ŞI
suspensii, faţă şi spate, similare (în
"Tehnium" nr. 4 şi 5 din 1984 s-au
prezentat În detaliu caracteristicile
tehnice ale acestora). Se recomandă, În acelaşi timp, a se consulta revista "Tehllium" nr. 6 şi 7 din
1986 referitoare la unghiurile direcţiei, legate direct de punţile autoturismelor.
Trebuie menţionat de la inceput că
pentru autoturismele OLTCIT s-au
adaptat ansamblurile punte-suspensie, atît p,entru faţă cît şi pentru spat~,
la condiţiile specifice de drum. In
acest context, piesele componente
ale punţilor şi suspensiilor au fost
concepute şi realizate pentru a limita
la minimum operaţiile de întreţinere
şi reparaţii pe întreaga durată de exploatare a lor. S-a avut în vedere astfel eliminarea unor operaţii de întreţi
nere a unor piese sau subansambll!ri
(ungeri, strîngeri la cuplu ş.a.). In
acest sens s-au prevăzut rotule speciale care nu necesită operaţii de un-

DEFECŢIUNI ÎN FUNCŢIONAREA PUNŢilOR ŞI SUSPENSIEI

AUTOTURISMElOR OLTCIT
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ce mai arată
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Circuitul secundar poate fi S1JPUS
unei verificări de ansamblu folosind
În acest scop valoril~ maximale ale
tensiunii secundare. In acest fel pot
fi depistate creşterile de rezistenţă
În elementele acestui circuit, care,
producînd reducerea curentului secundar, duc la diminuarea intensităţii scînteii la bujii sau chiar la lipsa
acesteia.
Pentru testare se fol'oseşte reprezentarea tensiunii secundare serie
(deci pentru toţi cilindrii). L.a cilindrii
cu rezistenţa mărită, zona I a liniei de
tensiune
secundară
(zona
descărcării prin scînteie) se deplasează
cu 3-4 kV mai sus şi are un aspect
coborîtor, aşa cum se exemplifică În
fiQ.ura 1 pentru cilindrul nr. 3.
In această situaţie cauza poate fi
un· contact defectuos între capacul
distribuitorului şi fişă, fişă defectă,
rezistenţă de deparazitare necorespunzătoare, contact imperfect între
fişă şi bujie sau bujie defectă.
Pentru a localiza defecţiunea, se
scoate fişa de la bujie şi se lipeşte
de masă. Dacă diagrama rămîne la
fel, defectul se află În fişă, rezistenţa
de deparazitare, contactul
dintre fişă şi capacul distribuitorului sau bujie.
Dacă prin punerea la masă tensiunea secundară În zona scînteii
(zona 1) scade pînă 3,5-4 kV, Înseamnă că rezistenţa mărită se află
În,bujie.
In legătură cu 'această testare trebuie să se reţină că prezenţa În
structura de înaltă tensiune a rezistenţelor de deparazitare, care au
valori de 10-20 kO, ridică tensiunea secundară medie a primei zone
cu circa 1 kV si Îi modifică usor aspectul, aşa cum se arată În figura 2.
Verificarea fişei se face prin Înlocuirea ei cu una În stare bună, ~u
tic pentru Oltcit Special şi Club; reglajul se face cu ajutorul bieletelor
stînga şi dreapta); unghiul de fugă
(2' . 30 - Oltcit Special; 2 30' 30 -:-Oltcit Club; reglajul unghiului de
fugă se face prin deplasarea braţu..,
lui inferior); unghiul de Înclinare a
pivotului fuzetei în planul transversal al autoturismului (721' - Oltcit Special; T 22' Oltcit Club;
nereglabil); unghiul de cădere al
roţii
(30' ±30', identic pentru Oltcit Special şi Oltcit Club; nereglabil,
diferenţa maximă a unghiului de
cădere Între partea stîngă şi partea
dreaptă
25', identic pentru Oltcit
Club şi Oltcit Special).
'
L.a executarea lucrărilor de Întreţinere şi reparaţii trebuie respectate următoarele cupluri (în dai'!):
38 - piuliţa de fixare a butucului de
portfuzetă; 4,5 -- piuliţă rotulă superioară; 4,5 piuliţă rotulă inferioară; 2,1 piuliţă rotulă bielete
direcţie; 2,5-2,8 tijă amortizor
ureche superioară tip "Boge"; 6 tip "Allinquante"; 2,5-2,8 tip
IPAS; 1,1 - şurub de fixare a barei
de torsiune pe braţul inferior; 14 rotule braţ superior pe· caroserie;
7,5 - şurub de fixare glisieră lamă;
1,1 şurub fixare amortizor pe
braţul inferior; 3,4
şurub fixare palie,r braţ inferior; 13,5
şurub fixare
ancraj bară pe lamă; 2,1 piuliţă tampon limitator; 2,7 - şurub de fixare a
barei de torsiune În ancrajul lamei;
3,8 - piuliţă de fixare a tiranţilor bieletelor de direcţie; 3,2
şurub de fixare a carterului de direcţie.
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

TEHNIUM 11/1986

STRATULAT

care diagrama tensiunii secundare
se normalizează.
Dacă eliminînd succesiv toate celelalte cauze tensiunea secundară
maximă rămîne la valori mari. În-

astfel de probă poate oferi indicaţii
utile privind unele componente ale
aprinderii. Astfel, dacă valoarea
realizată în acest fel nu· atinge cel
puţin 20 kV, Înseamnă că fie acumulatorul este defect sau descărcat, fie există mari rezistente În
conexiunile circuitului primar ori la
ruptor, fie bobina de inducţie sau
condensatorul sînt defecte.
Pe lîngă toate Încercările enumerate, care se efectuează foarte rapid
şi cu precizie, testerul mai permite
şi alte controale, cum sînt verificarea dozajului, a uniformităţii umplerii cilindrilor şi a uniformităţii functionării acestora.
. În- legătură cu dozajul, se ştie ca
tensiunea de străpungere a spaţiu
lui disruptiv al bujiei deJ:>inde de na-

Circumstanţă
oferă
posibilitatea
aprecierii gradului de etanşare a cilindrilor
cu
ajutorul
testerului.
În acest scop se înregistrează diagrama serie a tensiunii secundare
la o turaţie a motorului de cca 2500
min I (Ia care pierderile de gaze prin
neetanşeităţi
sînt reduse). Notîndu-se valorile maxime ale tensiunii

2

:3

4

Ctlindrii nr.
Cilindrii nr.
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Cu rezisfent.i de
deparCJzit.;;re
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seamnă că defecţiunea se afla În
distribuitor, şi anume spaţiul dintre
rotor (Iulea) şi plotul respectiv din
capac este mult prea mărit, opunÎnd o rezistenţă la trecerea curentului electric. L.a producerea acestei situaţii, în afară de uzura ploturilor din capac sau a lamelei rotorului, mai pot concura şi montarea În
distribuitor a unor piese cu dimensiuni diferite de cele nominale.
Este
posibil
ca
deformarea
menţionată În figura 1 să se manifeste la toţi cilindrii şi În acest caz
defecţiunea
poate fi un contact
prost dintre cărbunele capacului şi
rotor sau capac, contact defectuos
Între capac şi fişa centrală, fişă centrală întreruptă sau cu rezistenţa de
filtrare defectă ori contactul imperfect dintre fişa centrală şi bobina de
inducţie.

În sfîrsit, la verificarea tensiunii
secundare maxime se va determina
şi diferenţa maximă ..iU şmax (fig. 1)
dintre valoarea cea mai maltă şi cea
mai scăzută a 'acestui parametru Între cilindri. L.a o instalaţie de aprindere bine reglată se agmite cel mult
o diferenţă de 1,5 kV, In caz contrar,
desi valorile maxime ale tensiunii
secundare a cilindrilor se află În limitele fixate de constructor, cauzele pot fi: uzura neuniformă ori joc
neuniform la electrozii bujiilor, contactele distribuitorului arse S9U
uzate inegal, fişe de bujii cu defecte, capacul distribuitorului montat incorect (cu oblicitate), dozaj
neuniform între cilindri, cama rupto~ului cu geometrie neuniformă.
In altă ordine de idei, se ştie ca
dacă se scoate fisa unui cilindru
fără a o apropia de' masă, din cauza
creşterii la infinit a rezistenţei globale din circuitul secundar, tensiunea acestuia creşte foarte mult. O

tura dielectricului, adică de compoziţia chimică a amestecului aflat Între electrozi, precum şi de presiu·
nea la care se află acesta,
Prima dintre aceste observatII
permite să se tragă concluzia că, ia
un motor cu instalaţia de aprindere
În stare bună, testerul poate ofer:
informaţii
privitoare la caritatea
'amestecului furnizat de carburator.
Amestecurile bogate În combustibil
prezintă o mai mare conductivitate
electrică şi, opunînd rezistenţe mai
mici, fac ca tensiunea secundară de
străpungere să aibă şi ea valori mai
coborîte şi invers. Prin urmare, În
funcţie de nivelul maxim al tensiunii
secundare se poate aprecia reglajul
carburator ului - numai dacă, repetăm, instalaţia de aprindere este
reglată
impecabil. Cînd cilindrii
motorului sînt alimentati de mai
multe carburatoare,· diferenţa dintre valorile maxime ale tensiunii secundare a cilindrilor constituie
măsura
diferenţei dintre dozajele
amestecului preparat de carburatoare, putîndu-se astfel corecta reglajul acestora. De exemplu, În figura 3 cilindrii 1şi 4 sînt alimentaţi
cu amestec sărac. Proba se efectuează la turaţia de ralanti, iar concluzia este valabilă numai dacă clapetele de acceleraţie ale celor două
carburatoare sînt deschise egal. În
caz contrar, În galeria al cărei carburator este mai deschis va domni o
presiune mai mare, la fel ca şi În cilindrii respectivi, fapt care va conduce la realizarea unei valori mal
mari a tensiunii secundare.
În ceea ce priveşte corelaţia presiune-tensiune secundară, ea explică uşurarea circulaţiei ionilor Între electrozii bazei, cînd gazul se
află la presiuni mai mici. Aceasta

secundare la diferiţi cilindri (fig. 4),
se reface' testarea, dar la turaţia de
ralanti. Cilindrii la care se remarca
cea mai mare diferenţă Între valorile
obţinute ale presiunii maxime sînt
afectaţi de defecte de neetanşeitate
(grup piston-cilindru, supape, garnituri), a căror natură trebuie depistată şi Înlăturată operativ, De exemplu, În figura 4 cilindrii 2 şi 3 au cele
mai mari pierderi de neetanşeitate.
De reţinut că la proba de ralanti trebuie să se urmărească dacă valorile
maxime ale tensiunii secundare se Înscriu Între limitele indicate de fabricant, iar la proba efectuată la turaţia
de 2500 min I să se verifice dacă valorile maxime ale tensiunii secundare nu depăşesc 15 kV. Cazul contrar arată că În cilindrul respectiv la
ralanti se produc mari scurgeri de
gaze prin neetanşeităţi, - fenomen
care se reduce considerabil la turaţii ridicate. De pildă, În figura 4 liniile întrerupte arată că la creşterea
turaţiei tensiunea secundară la ciIindrii3 şi 2 a depăşit 25 kV, fapt
care precizează că etanşeitatea
acestora este slabă.
În sfîrşit, cu ajutorul indicatorului
de turaţie testerul permite măsura
rea diferenţelor de putere Între cilindri. Pentru aceasta se-aduce motorul la 1 600-1 800 min i şi se
scurtcircuitează
succesiv
bujiile,
citind turaţiile realizate la funcţio
narea fără un cilindru. Cilindrul la
care căderea de turaţie este cea mai
mică este cel care participă cel mai
puţin la funcţionarea normală a motorului, avînd defecte de etanşei
tate, aprindere sau alimentare. L.a
un motor cu stare tehnică bună, diferenţele de turaţie maxime admisibile Între cilindri Înregistrate la
această probă sînt de 10%.
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ANGHEL MIRCEA
TÎRGOVIŞTE

Acordul pe diverse canale se face
aplicînd diferite tensiuni diodelor
varicap din' selector. Aceste tensiuni se stabiles.c cu potenţiome
trele de pe panou.
la blocul 7 se aplică o tensiune

{;tI~: ~~~i~t~~~ă ~~43~e~'si~~~~ri~sfe°t~~=

~:'! ~usă la 28,5 V. Aici pe acest poten:~::;fi ţlometru trebuie să verificaţi tensiuiris;; nea. Verificaţi şi cele două rezisL.!

toare R71

şi

R78.

MIHAILIUC A.
SUCEAVA
Radioreceptoarele VEF 201 şi
OKEAN sînt echipate cu acelaşi tip
de bobine. Comutatorul de game
tip tambur conţine toate circuitele
oscilante. O diminuare a recepţiei
pe una din game poate fi determinată de oxidarea unui contact, de
întreruperea unui fir sau de deplasarea unui miez feromagnetic.
Publicăm
dispunerea bobinelor
şi legăturile la contacte.

M~RĂŞESCU DAN
'TIRGOVIŞTE

,-

de intrare UUS contine
tranzistoare FET tip BF245.şi
un tranzistor BF404. Tranzistorul
T101 este amplificator, iar T102
ef,te
mixer.
Oscilatorul contine
tranzistorul T103 (BF494). În locul
acestui tranzistor se poate monta
BF214 sau BF200 fără modificări În
schemă. Ca să probaţi dacă filtrul
este întrerupt montaţi Între intrare
şi ieşire un condensator de 100 pF.
Apariţia În acest caz a semnalului
arată că filtrul este defect!
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electronică

Eurelec

AE~-065 funcţionează la 12 V şi,
dupa .cL!m se observă şi din schema

Blocul l:lUS al acestui receptor
are I? baza tubul electronic ECC85.
Acordul circuitelor oscilante se
face prin varierea inductanţelor
(deplasarea miezurilor bobinelor).
Tubul ECH81 (pe poziţia UUS) este
utili~at ca amplificator pe 10,7 MHz.
Daca aparatul nu mai funcţionează
pe această gamă trebuie verificat În
primul rînd tubul ECC85 care pro~
babil este epuizat.

elect~lca, elementele principale sînt
tranz~stoarele. Ţrebuie să măsuraţi

tranzistoarele ŞI diodele din puntea
r~dresoare, apoi să măsuraţi tensiunea la bornele lui C4 (cîteva sute
de volţi).
Diodele din punte pot fi înlocuite
cu F407 sau 1 N4007.
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Blitzul EF3 funcţionează alimentat din baterie de acumulator sau de
la reţeaua de curent alternativ de
220 V. Este prevăzut a lucra şi cu vibrator electromecanic cînd este
cazul.
Tranzistorul OC602 se poate Înlocui cu EFT333, iar OC71 se poate
înlocui tot cu EFT333. Diodele redresoare sînt compatibile cu F407
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Vă prezentăm schema alimentatorului televizorului color Sony KV
- 1600E.. Trebuie să verificaţi starea tranzlstoar~lor şi a diodelor (deconectate pe nnd), Verificaţi şi folia
IZ,ol atoare dintre tranzistoare si ra'
diatoare.
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Necesitatea unui grad tot mai
mare de confort În locuinţă face ca
fiecare locatar să-şi dorească finÎsaje interioare cît mai aspectuoase
şi utile. Printre aceste finisaje se
numără şi placajele cu plăci de
faianţă.

Dorinţa de a
mşi plăcut face

avea un interior cît

ca mulţi locatari să
Încerce a executa singuri placarea
pereţilor cu faianţă, dar, nestăpînind
destule detalii .şi cunoştinţe, rezultatele sînt uneori sub aşteptări. Pentru
a evita situaţiile nedorite (rînduri
strîmbe sau plăci necoliniare, căde
rea plăcilor etc.). prezentăm În continuare modul de realizare· a placajelor cu plăci de faianţă.
O importanţă deosebit de mare
se va acorda suprafeţei de placat,
care nu trebuie să fie umedă, igrasioasă sau slabă ca rezistenţă. Suprafaţa
de placat trebuie astfel
pregătită Încît să asigure o aderenţă bună a pastelor cu care se lipeşte faianţa.

In tabelul 1 prezentăm materialele necesare la placarea unui metru pătrat de perete, iar În tabelul 2
sculele ce se Întrebuinţează. După
cum se observă din tabelul 1,
plăcile de faianţă se pot aplica pe
zidărie din cărămidă, pe tencuială
sau pe perete din panou de beton şi
pe perete vopsit. Se va evita aplicarea faianţei pe suporturi din lemn,
deoarece nu se obţin placaje rezisteote şi durabile.
.
In funcţie de alcătuirea rosturilor,
plăcile de faianţă se fixează, conform figurii 1, cu:
a) rosturi orizontale continue şi
rosturi verticale decalate;
b) rosturi orizontale şi verticale
continue, plăcile fiind aşezate, cît
mai etanş, una lîngă alta;
c) rosturi orizontale şi verticale
lărgite.

Pentru realizarea rostului lărgit
Între plăci, se folosesc bucăţi de
sticlă de geam sau beţe de chibrit a
căror grosime va fi cea a rostului.
In continuare descriem modul de
aplicare a plăcilor de faianţă În sistemul cu "rosturi orizontale continue şi cu rosturi verticale decalate",
suportul peretelui fiind tencuială
din mortar sau panou din beton.
Operaţia de montare a plăcilor de
faianţă cuprinde două etape importante:
pregătirea suprafeţei suport şi
sortarea plăcilor de faianţă;
- pregătirea materialelor şi prepararea pastei adezive, urmată de
montarea propriu-zisă a plăcilor de
faianţă.
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Vizu?1 şi apoi prin zgîriere cu şpa
clul şi ciocănire cu coada acestuia,
se verifică starea suprafeţei de placat. Dacă peretele este zugrăvit cu
humă, aceasta se va 'inlătura prin
spălare, iar dacă este zugrăvit cu
var, stra,turile respective se vor rade
cu şpaclul pînă se
la suprafaţa brută a
sau a panoului ciin beton. L.a ciocănire cu degetul sau cu coada ciocanului, tencuiala nu trebuie să sune a
Zonele
defectuoase se vor
prin tencuire. Nu este permis
face concesii la pregătirea
peretelui
deoarece straturile
humă sau de
var joacă rolul unei "coji" pe care va
adera pasta de lipit, dar care se-va
desprinde de pe tencuială sau de pe
panoul din beton datorită udării cu
apă sau cu material de amorsat. Interesant de ştiut este faptul că
plăcile se desprind de
suporturile defectuoase la
de la
fixare.
Pe'retel e odată
tate si rezistentă
veder:ea realiză'rii unei
mai bune Între acesta
pit. Amorsa este o
mai diluată decît cea folosită la
montarea plăcilor sau pur şi simplu
apă-aracet În
maximă de
3 : 1 În volume.
de amorsaj
se aplică cu bidineaua sau cu o
pensulă mai Iată
suprafaţa udată
În prealabil.
suprafaţa suport
este vopsită cu vopsea de ulei,
răşini sintetice sau email şi aceasta
aderă bine, amorsajul se va putea
realiza cu o compoziţie alcătuită
din 1 parte apă şi 1 parte aracet (în
volume) sau numai cu aracet.
Avînd În vedere
că trebu ie
menţinute mereu
drepte, se
va căuta ca plăcile de faianţă să
şibă dimensiuni cît mai apropiate:
In acest sens, fiecare placă de
faianţă va fi luată În mînă, observată
vizual şi măsurată cu şublerul pe
ambele laturi paralele. Se vor
menţine, În special pentru placarea
jumătăţii superioare a peretelui, numai plăcile care au dimensiuni cît
mai apropiate. Plăcile cu dimensiuni mult mai mici sau mult mai
mari decît
se vor utiliza
la placarea
din jumătatea
inferioară a
cu precizarea
că fiecare
să se realizeze <tu plăci de aceleaşi dimensiuni. In timpul măsurării se vor Înlătura plăcile strîmbe, cele cu email

c

)( :=

0,30
4,30
0,90
0,05
0,05
0,015

0,05
0,05
0,01

necesare

sărit, precum şi cele fisurate. Aparent acest control răpeşte timp, dar
să nu se uite că este mai bine a
măsura
plăcile pe uscat decît a
monta o placă cu dimensiuni mai
mari, a o da jos, a o şlefui şi a o remonta, După sortarea pe dimensiuni, plăcile de faianţă se introduc
intr-un vas cu apă.

Pentru lipirea plăcilor de faianţă
pe tencuială, pe perete alcătui.t din
panou de beton sau pe perete vopsit se utilizează una din următoarele
paste:
- ciment-aracet (1 parte ciment
şi 0,15-0,20 părţi aracet din volumul cimentului) şi apă;
- ipsos-aracet (1 parte ipsos şi
0,20 părţi aracet din volumul ipsosului) şi apă;
- aracet.
Deoarece pasta de lipit se va Întinde pe spatele plăcilor de faianţă
În strat cît mai subţire, cimentul şi
ipsosul trebuie cernute, Înainte de
întrebuinţare, printr-o sită cu ochiul
de 1 mm 2 .
de ciment-aracet se pre-:
astfel: Într-o găleată de 8-12 I
se toarnă amestecul de apă-aracet!
iar .peste el se presară ciment. Compoziţia
se - omogenizează
prin
amestecare cu mistria sau cu un
băţ. Dacă pasta are o consistenţă
ce nu satisface (pasta pusă pe
de faianţă nu trebuie să curgă
dîre, ci să se deplaseze uşor În
masă compactă), se va introduce,
după caz, apă cu aracet sau ciment.
Se va avea grijă să nu se facă o cantitate prea mare de pastă, deoarece,
lăsată de pe o zi pe alta, ÎŞ~ pierde
mult din proprietăţi, necesitînd şi
reactivare.
ipsos-aracet se prepară
mici, deoarece, timpul
ipsosului fiind mic, comse întăreşte foarte repede.
la jumătatea unui cancioc se
pune apă cu aracet În proporţie de

1 :1. Cu ajutorul şpaclului se introduce ipsos În reprize repetate pînă
cînd Întreaga parte lichidă a fost absorbită d eacesta. Pentru a Întîrzia
cît mai mult începerea prizei ipsosului, În compoziţia de apă-aracet
se va introduce şi puţin var (circa
0,1 din volumul ipsosului).
Deşi se recomandă folosirea aracetuluisimplu la lipirea plăcilor de
faianţă, considerăm că aceasta se
poate f ace doar atunci cînd avem
de lipit cîteva zeci de plăci. Faptul
că suprafaţa-suport nu este Întotdeauna perfect plană şi că aracetul
are tendinţa de a curge presupune
a utiliza şi un material de umplutură
(ciment sau ipsos),
Conform figurii 2, pe perete, sub
limita superioară a placajului, se
trasează o linie de reper orizontală,
"a", la care se raportează orizontalitatea rîndurilor de faianţă. De la
partea cea mai de sus a pardoselii,
înspre linia de reper, se face pe perete un semn la distanta de
153-155 mm. Orizontal, În dreptul
acestui semn, se montează o şipcă
dreaptă, "b", fixată În cuie (Ia pereţi
din zidărie tencuită) sau proptită cu
cărămizi (Ia pereţi din panouri de
beţon).

In această fază se scot plăcile de
faianţă din apă şi se proptesc Înclinat lîngă perete, pentru ca excesul
de apă să se poată scurge de pe ele.
Pentru fixarea plăcilor din primul
rînd de pe şipcă sau dreptar este
necesar a monta mai Întîi plăcile de
reper "c", "d" şi "e", cu una din pastele descrise anterior. Placa de reper "c", din stînga, rămîne definitiv
montată În cîmpul placajul.ui, faţă
de plăcile de reper "d" şi "e", care se
vor despri nde de pe perete cînd se
ajunge cu placarea În dreptul IOf.
Orizontalitatea şi planeitatea rîndurilor de plăci se realizează prin aliniere la sfoara "g", fixată de cuiele
"f" sau Înfăşurată În jurul plăcilor de
reper "c" şi "d",1 şi se verifică mereu
cu ajutorul nivelei cu bulă. de aer "i"
şi al dreptarului ,,(.
Pe placa de faianţă umedă, dar nu
udă se pune pasta de lipit. Placa se
va presa apoi pe perete, conform fi-
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3. Se montează astfel toate
din primul rînd de pe şipca
de nivel. La al doilea rînd se respectă aceeaşi tehnologie de lucru,
deosebirea constînd În faptul că se
începe şi se termină cu o jumătate
de placă. Rîndul al treilea se execută identic cu primul, cel de-al patrulea identic cu al doilea s.a.m.d.
Montarea plăcilor de reper provizorii "d" şi "e" şi a sforii "g" este obligatorie la fiecare rînd de plăci.
După cel puţin 24 de ore de la începerea
placăr;i
propriu-zise,
se
scoate cu atenţie şipca de nivel "b",
În locul ei montîndu-se rîndul de
plăci de la bază. Fixarea acestor
plăci se face cu bucăţi de faianţă
sau de carton astfel Încît ele să se
îmbine cît mai bine cu plăcile ce
s-au montat prin rezemare pe dreptar.
Rosturile dintre plăcile de faianţă
se astupă cu una din pastele:
- ciment alb 1 parte, oxid de zinc
alb 0,1 părţi, aracet 0,1 părţi (în volume) şi apă pînă la o consistenţă
plastică de lucru;
- ipsos 1 parte, oxid de zinc alb
0,5 părţi, aracet 0,1 părţi (în volume)
gurii

plăcile

este o operaţie care, din start, asigură premisele unei lucrări de calitate;
• plăcile de faianţă se montează
Întotdeauna de jos în sus;
• este mai uşor, mai practic şi mai
rapid să se înceapă montarea de la
al doilea rînd, folosind şipca drept
reper şi nivel orizontal;
• amorsajul peretelui asigură o
legătură durabilă între plăci şi stratul suport;
• nu se vor monta plăci uscate,
neintroduse În apă, deoarece ele
absorb repede excesul de parte lichidă din mortar, calităţile de ade,ziv ale acestuia ca pastă diminuîndu-se foarte mult;
• verificarea orizontalităţii şi verticalităţii este obligatorie la monta-

I

şi apă.

Cu una din aceste paste, folosind
o bucată de cîrpă curată, se umplu
toate rosturile dintre plăci. Pentru
uşurinţă şi rapiditate, cu cirpa Înmuiată în prealabil în pastă se
freacă
repede placajul, insistînd
asupra rosturilor mai largi. După
20-30 de minute, cu alte cîrpe curate se şterge supraiaţa placajului
de excesul de pastă de rost uit.
La placajul montat cu distanţă între plăci, rosturile se pot umple cu
pastă
colorată
cu pigmenţi. La
această rostuire pasta se va pune
cu predilecţie în rosturi, fără a o mai
întinde pe întreaga suprafaţă a placajului.
Tăierea plăcilor de faianţă după o
linie dreaptă se face cu ajutorul colţului ascuţit al une] pile sau chiar cu
vîrful ascuţit al unui şpaclu. Ruperea
plăcii se realizează cel mai bine cu
ajutorul cleştelui special, prezentat
În nr. 8/1986 al revistei noastre, prin
aşezarea cu zgirietura longitudinală
pe un creion pus pe o suprafaţă
dreaptă, ori prin aşezar:ea plăcii cu
zgîrietura lîngă cantul unui scaun
sau al unei mese. Prin apăsare se
obţine ruperea plăcii la linia zgîrieturii. Marginile rupte ale plăcii se
vor şlefui cu piatră abrazivă. Tăie
rea după un contur curb sau frînt se
realizează cu ajutorul colţului ascuţit al unei pile, folosind pentru rupere cleştele cu fălci.
În încheiere prezentăm cîteva
sfaturi utile privind placajul cu plăci
de faianţă:
• măsurarea şi sortarea plăcilor

rea reperelor din fiecare rînd;
... se va evita pe cît posibil montarea În cîmpul placajului a unei plăci
cu marginea tăiată lîngă o margine
de placă netăiată, deoarece muchia
dreaptă a celei dintîi va cjistona cu
muchia usor curbată a celeilalte;
• pentr'u rupere, placa de faianţă
se va zgîria pe faţa smălţuită;
• Ia colţ intrînd, placa de faianţă
montată a doua trebuie să rezeme
pe prima şi nu invers;
• pe conturul placajului, pentru
racordare cu peretele nu se vor realiza scafe cu mortar;
• plăcile de faianţă se întreţin
prin spălare cu apă caldă şi săpun,
după care se şterg cu cîrpe moi şi
uscate. Pentru scoaterea petelor de
'grăsimi uscate sau de muc'egai, la 1
litru de apă de spălare se vor introduce 1-2 linguri de sodă de rufe
sau de detergent;

Ing. VIOREL

Tencuielile au rolul să protejeze
zidurile, tavaneleşi alte elemente
de construcţie de acţiunea umidităţii, gerului, căldurii soarelui şi altor agenţi nocivi, care pot produce
deteriorarea materialelor din care
sînt executate. De asemenea, tencuielile contribuie la mărireă izolării
termice a locuinţei şi acoperă toate
neregularităţi le,
creînd
suprafeţe
netede ce uşurează întreţinerea locuinţei şi contribuie la aspectul estetic plăcut al acesteia.
Cu timpul, pe suprafeţele tencuite ale pereţilor locuinţei pot apărea
diferite defecte: crăpături, coşco
veli, împuşcături, pete etc.; care se
Înlătură de obicei înaintea lucrărilor
de zugrăvire. Cauzele care produc
aceste defecte sÎot diferite.
Coşcovi rea şi căderea tencuieiii se
datorează nerespectării condiţiilor pe
care trebuia să le îndeplinească suprafaţa ce urma să fie tencuită, care
nu asigură o bună aderenţă Între
aceasta şi mortarul aplicat. Slaba
aderenţă se explică prin faptul că suprafaţa tencuită a fost prea netedă
sau nu a fost bine curăţată de praf,
noroi, pete de grăsime etc. înainte de
aplicarea mortarului. Coşcovi rea tencuielilor poate fi provocată şi de Întreţinerea
necorespunzătoare
a
clădirii: nerepararea la timp a burlanelor, jgheaburilor, instalaţiei de apă,
teraselor etc., care duc ia umezirea
tencuielii şi apoi la desprinderea de
pe zidărie.
Crăpăturile apar de obicei pe linia
de despărţire a două materiale dife-
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rite pe care s-a aplicat tencuiala, În
special Între zidărie şi lemn sau metal, dacă la executare nu s-au acoperit rosturile cu plasă de rabiţ. De asemenea, crăpăturile apar din cauza
tasării fundaţiilor sau a grinzilor pe
care se sprijină zidăria, precum şi ca
urmare a unui mortar cu compoziţia
neporespunzătoare.
Impl,Jşcăturile tencuielii

sînt provocate de calitatea varului stins folosit la prepararea mortarului sau
de existenţa unor bulgări de argilă
În nisipul din mortar. Părţile de var
rămas nestins şi bulgării de argilă
absorb umiditatea din mortar, din
zidărie sau din atmosferă ş+ Îşi
măresc volumul, producînd umflarea tencuielii, pînă se sparge. Bucătile de tencuială cad si În locurile
respective apar găuri' conice de
pînă la 3-4 cm diametru.
Petele pe tencuială pot fi de diferite culori, În funcţie de cauza care
le-a produs. Petele roşcate se datorează. prezenţei ia mică adîncime a
unor conducte m,etalice, a tuburilor
metalice ale instalaţiei electrice, a
barelor de oţel-beton etc., care au
ruginit datorită umezelii. Petele negre sînt urmări ale existenţei sub
tencuială
a unor materii bituminoase care nu au fost complet îndepărtatela

pregătirea suprafeţelor

pentru tencuire, ori ale aplicării tencuielii direct pe tubul de scurgere
din fontă, acoperit de obicei cu catran. Petele maro de pe tencuiala
coşuri/or din camere sînt produse
de defecţiunile sobei sau ale coşului,

• petele de pe plăcile de faianţă
nu se' vor zgîria cu corpuri metalice
(şpaclu, cuţit etc,), deoarece se degradează smalţul; pentru curăţare
se vor folosi bucăţi de lemn de
esenţă tare;
se va evita spălarea faianţei din
zona maşinii de gătit sau a aragazului atunci cînd aceasta este caldă,
deoare~e smalţul se va fisura În
scurt timp;
• suprafeţele de faianţă Îşi recapătă luciul dacă se freacă cu o
jumătate de lămîie peste care s-a
presărat o linguriţă de bicarbonat
de sodiu sau de sodă calcinată si
apoi sînt spălate cu apă din abun-

*

denţă;
fi dacă se execută placaj cu faianţă de la un nivel dat În sus, pentru ca
rezemarea să fie mai sigură, sub rîndui de plăci de la bază se vor bate cÎteva cuie fără cap.

datorită

cărora combustibilul arde
incomplet, produCÎnd un lichid negru ce pătrunde prin zidăria coşului.
Constatarea cauzei acestor pete se
face prin uşiţa de curăţare din Încăpere sau din pod, interiorul coşu
lui fiind găsit umezit de un astfel de
lichid. Petele 'albe se datoreaza
aplicării tencuielii pe zidăria umedă.
Apa din zidărie, care conţine diferite
săruri
aduse din masa zidăriei,
ajunge la suprafaţa tencuielii şi produce pătarea acesteia. Astfel de pete
nu mai apar după uscarea zidăriei şi
o nouă zugrăvire.
Repararea tencuielilor trebuie să
se Înceapă numai după identificarea
şi înlăturarea cauzelor q,are au provocatdeteriorarea lor. In caz contrar, după un timp, defectele apar
din nou. Zonele de tencuială În care
există pete se. curăţă cu şpaclul, cu
dalta sau cu o perie de sîrmă, pînă la
dispariţia completă a petelor. După
caz, se va Înlătura tencuiala în locurile respective, chiar pînă la suprafaţa
elementelor
d~
construcţie
(cărămidă, beton etc.). In mod excepţional, dacă nu se pot elimina complet cauzele care provoacă pătarea
tencuielii, se va curăţa tencuiala, se
va aplica alta nouă, deasupra acesteia se dau doua straturi de vopsea
de ulei, după care se poate aplica
zugrăveala.

Repararea tencuielii se va face atît
porţiunile cu defecte, cît şi În toate
porţiunile În care tencuiala este desprinsă de pe stratul suport, ce se
poate uşor stabili după sunetul dogit
ce se obţine prin lovirea tencuielii cu
un ciocan de lemn sau de cauciuc
dur. Pentru executarea repa~aţiei, se
Înlătură cu şpaclul tencuiala desprinsă de pe stratul suport (burduşită), apoi suprafaţa descoperită se
curăţă bine de resturile de mortar şi
praf. cu ajutorul unei perii. Locurile
în

(CONTINUARE ÎN PAG. 23)
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Firmă. al cărei prestigiu cre.şte an
de an, Intreprinderea pentru Intreţi
nerea şi Repararea Utilajelor de Calcul şi de Electronică Profesională,
Înfii nţată În 1968, oferă service tehnic pentru o gamă tot mai largă de
echipamente. Printre acestea: comandă numerică pentru maşini-u
nelte, sisteme şi minisisteme de calcul, instrumente electronice de analiză şi măsură, automate de dirijare
a circulaţiei, televiziune În circuit închis, radiotelefoane, maşil}i de copiat, aparatură medicală. In principal, service-ul tehnic oferit se compune din: Întreţinerea periodică preventivă, intervenţii la cerer:e la sediul
beneficiarului, reparaţii şi recondiţionări În laboratoare proprii, instr'uirea personalului de exploatare al
beneficiarului.
Toate aceste servicii sînt prestate
de specialişti cu înaltă calificare, ce
au la dispoziţie cele mai sofisticate
echipamente de testare de la furnizori cunoscuţi: osciloscoape Hewlett-Packard, Tektronix, Philips,
Tesla, Orion, IEMI; testoare de. subansambluri echipcfte - Fluke, Tetarom; analizoare de stări logice Hewlett-Packard; generatoare de
sem nalelim puls Ic uvÎnt - Hewlett-Packard, Orion, IEMI ş.a.
Volumul mare al activităţii Întreprinderii - IIRUC deţine contracte
de service cu peste 16 000 de beneficiari români şi străini, controlînd
un parc de peste 350000 de unităţi
fizice, parc ce se caracterizează prin
existenţa a aproximativ 1 000 de tipuri diferite de echipamente, provenind de la 60 de producători independenţi ridică o serie întreagă
de probleme În asigurarea şi distribuirea pieselor de schimb. Pentru
rezolvarea acestora şi real Îzarea
unei distribuiri rapide, În intreprindere a fost creat un sistem complex,
cuprinzînd o reţea distribuită de depozite de piese de schimb, controlul
prin calculator al identificării parcului de utilaje, consumului de pieşe
de schimb, aprovizionării cu prioritate şi în urgenţă şi un compartiment de repartiţie teritorială a pieselor de schimb.
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De o atenţie deosebită se bucu ră
formarea tehnicienilor intreprinderii
astfel încît fiecare să poată utiliza
întreaga gamă de scule generale
sau speciale, conform- recomandări
lor producătorilor. Desigur, În acest
sens un rol extrem de important îl
are experienţa specialiştilor, oameni
formaţi pentru acest domeniu.
Firmele de marcă, realizatoarele
sculelor din dotarea întreprinderii,
sînt ele Însele garaoţii ale calităţii Bernstein, Facom, Intreprinderea de
Unelte şi Scule Braşov; li se adaugă
sculele fabricate În secţia speciali~
zată a IIRUC.
Specialiştii întreprinderii îşi îmbunătăţesc permanent pregătirea. profesională întreprinderea are un
program de pregătire a cadrelor, de
ridicare continuă a gradului de competenţă al personalului muncitor,
program a cărui realizare practică
este urmărită cu rigurozitate - prin
cursurile de specializare. De asemenea, la dispoziţia specialiştilor stau
o bibliotecă şi un cabinet tehnic excelent dotate, dispunînd de informaţii la zi În domeniu.
Amintim aici numai cîteva dintre
formele diversificate de instruire.
care asigură nivelul ridicat al calită
ţii pregătirii profesionale: testarea
de aptitudini la angajarea În întreprifldere, instruiri tehnice structurate pe niveluri de pregătire, speciaIizări pe echipamente ca şi instruiri
complementare - conducere, relaţii,

administraţie generală.

Una din preocupările prioritare ale
conducerii întreprinderii este aceea
de introducere şi dezvoltare"a service-ului la noi echipamente. In acest
sens s-a adoptat aşa-numitul "sistem profesional", sistem cu existenţă tem porară, care oferă posibi Iitatea utilizării optime a tuturor resurselor În fazele iniţiale ale unei
noi activităţi. "Video-Radio Proces"
şi "Copy Process" sînt două dintre
cele mai interesante şi eficiente sisteme cre.ate, primul devenind, alături

de "Sisteme şi minisisteme de calcul" şi "Echipamente cu comanda
numerică", cea de-a
secţie naţională de service.
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un vechi partener, firma Rank Xeaceastă şcoală pregăteşte tehRank Xerox din întreaga
folosind instructor; români.
de servicii oferite,
şi calitatea acestora
n!!:lr'Qn1'!:!tâ 'de personalul ItRUC, camatematică,

de
IIRUC de
zare Rank Xerox
şov este numai un (~xernplu
acest
domeniu, Realizat În cooperare cu

electronică,

mecanică, calculatoare, produse industriale, şi de dotarea tehnică de
care dispune) oferă partenerilor
multiple posibilităţi de opţiune şi garanţia funcţionării parcului naţional
de tehnică de calcul şi a celorlalte
'utilaje specializate de electronică
profesională,
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Bd. Dimitrie Pompei or. 6
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Semnalul UUS provenit din antenă este aplicat mixerului cu diodeie VD2, VD3, unde· prin R5C6 este
aplicat şi semnalul de la oscilator.·'
Componenta continuă rezultată
prin R12 se aplică diodelor varicap

[ PTOR
U5

TRANZISTORMETRU

VD4 realizlndu-se controlul automat al frecvenţei (CAF).
Prin R13C13 semnalul AF rezultat se transmite unui amplificator.

Verificarea rapidă a stării unui
tranzistor se poate realiza cu montajul alăturat; cînd tranzistorul supus verificării este În stare bună, În
cască se aude un semnal de joasă

Radio 5/1986

frecvenţă, iar o diodă L.ED
pul de tranzistor.

indică

ti-

Radiotechnika 5/1986

4-1SV

LED (npn)

1
Alimentarea diodelor Zener din
blOcurile UUS sau FIF impune o
tensiune de alimentare de 30 V. Majoritatea aparatelor de recepţie sînt

alimentate Însă la 12 V; pentru
a obtine 30 V se utilizează schema
alăturată care este un convertizor.
Transformatorul este construit pe
o oală de ferită 018 x 14 mm.
Ai
1 000, sîrma folosită este CuEm
0,1. Numărul de spire este indicat
pe schemă.
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AIPllflCAIOH 101

Amplificatoru! poate fi lucrat şi În
varianta stereo debitînd 2 x 10 W.
Bşnda de frecvenţe reprodusă 20
Hz - 20 kHz, coeficient de distorsiuni 0,2 % la 1 000 /-:Iz. Sarcina optimă 40. Primul tranzistor este am-
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plificator de tensiuni, după care urmează un corector de ton.
Diodele D814 sint tip Zener 8 V.
De remarcat faptul că tensiunea
continuă de alimentare este 10 V.
MOdelist Konstruktor 8/1986
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Dacă

cerca

se dispune de un set de inmai rapide decît /jA 741
TCA520 etc.), se poate Înextinderea domeniului de

frecvenţe măsurate.

Ue
(Fx)
BiBLIOGRAFIE:
Ing. DRAGOMBR

Primul operaţional, A01' realirepetarea tensiunii de intrare
Uj de frecvenţă necunoscută, f x, cu
o impedanţă de intrare mare şi impedanţă de ieşire coborîtă, necesară adaptării la puntea Wien - Robinson de impedanţă medie. Operaţionalul A02' În montaj de amplificator diferenţial, preia semnalul
din diagonala punţii, iar A03 îl rezează

dresează

bialternanţă,

măsurÎndu-1

pe instrumentul fJ.A.

Puntea Wien-Robinson (fig. 2) are
drept condiţie de echilibru (U e c:: O):
1

Constantin lliescu ş.a., Măsurători
electrice si electronice,
Editura
Didactică ş'i Pedagogică, Bucureşti,
1983.

Ui (fx)
Cu valorile din schemă (fig. 1) se
obţine scalele 30
300 Hz, 300 Hz 3
kHz; 3 kHz 7- 30 kHz şi 30 kHz
300
kHz, utilizînd circuitul integrat jJA 741
Se recomandă ca În braţele punţii sa
fie utilizate condensatoare cu pierderi
În dielectric cît mai reduse.

Arhitect ALEXANDRU \!'UeA

Folosind integratul CDB400E din
trusa "Generator de frecventă audio" pusă În comer1 de I.P.'R.S.Băneas~ se poate construi un tester
pentru identificarea tipurilor de
tranzistoare pnp sau npn, care permite identificarea terminalelor tranzistoarelor şi aprecierea factorului
de amplificare, prin gradarea' cursei
potenţiometrului Pl.
. Integratul lucrează ca generator
de semnale dreptunghiulare, cu
care se testează pe rînd joncţiunile

+5v

tranzistoruiui
prin comutatoarele
K1, K2 şi K3.
Diodele luminescente se aprind
la tranzistoarele bune astfel:
- două verzi si una rosie pentru
,
tranzistoare npn; ,
- .dou~. roşii şi una verde pentru
tranzistoare pnp.
Soclul tranzistorului poate fi dintr-o mufă de magnetofon cu 5
borne sau soclu de lampă radio, iar
comutatoarele pot fi de tip radio
("Zefir" etc.).
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-6V
Alimentarea cu tensiune continuă se va face de la un alimentator
industrial de 4,5 V sau un transformator de sonerie pe ieşirea de 3 V
o punte redresoare
un condensator de 200 fJ.F
minimum.

repararea

TENCUIELILOB
(URMARE DIN PAG. 19)

respective se curăţă şi cu circa 5 cm
dincolo de limitele suprafeţei cu defect. L.ocurile curăţate se udă cu apă
şi deasupra lor se aplică un strat de
mortar proaspăt. Mortarul se aplică
În straturi, aşa cum se execută o
tencuială
nouă, respectiv fiecare
strat se aplică numai după uscarea
stratului precedent.
Mortarul se prepară din nisip şi
apă de '{ar În care se adaugă puţin
ciment. In general este recomandabil să se folosească la mortarul pentru reparaţii acelaşi liant ca şi la
mortarul vechi. Se atrage atenţia că
unii "meşteri" au' intenţia de a astupa crăpăturUe şi alte defecte mici
cu mortar de ipsos, dar acest procedeu este contraindicat deoarece
mortarul de ipsos Îşi măreşte volumul după ce se zugrăveşte şi suprafeţele reparate vor ieşi, În mod inestetic, În relief.
Dacă În tencuiala veche există fisuri, iar după examinarea prin ciocă
nire se constată că tencuiala nu este
desprinsă de pe stratul suport, repararea se poate limita la lărgirea fisurilor cu vîrful şpaclului şi curăţarea
lor de praf cu o perie, după care se
udă cu apă şi se astupă cu mortar.
TEI-;INIUM
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CiUNCAN iOAN Potenţiometrul

kn.

Neamt
este oe2,5
este corect moneste AA 114.

Rezistorul
tat În cablaj.
CIOTEA ION -Generatorul
funcţionează cu
grate.
VERMESAN OVIDIU - jud. Cluj
Circuitul TBA790 este fabricat la
I.P.R.S. Ultima cifră la tranzistorul
2N3055 indică tensiunea de lucru.
MOCANU IULIAN - Bucureşti
Verificaţi În baleiajul cadre starea
condensatoarelor electrolitice.
SUTEU SORIN - Cluj-Napoca
Aeroionizatoare se pot procura
de la magazinele cu produse electrice.

Vom publica În curînd aprindere
electronica la 6 V.
TUCA MARCU - Reşlta
Deocamdată nu vom publica În
revistă un curs de depanare radio.
SFITA IOSIF - jud. Timl,
Vă recomandăm să allmentaţi radioreceptorul la 4,5 sau chiar 6 V.
KOBORI ION - Sibiu
Dacă' o să construiţi o antenă mai
eficace (mai mare), semnalul util· va
atenua efectul perturbaţiilor.

BOCZKY EUGEN - jud; Timlş
Vom reveni asupra convettlZoarelor.
.
JIGORANU VASILE - jud. V~stul
Nu deţinem datele de modificare
a receptorului "Mamaia" pentru
banda de 2 m.
SIMION MIHAI - Bucureşti
Bobina L.jare 150 de spire. Circuitul integrat 555 este produs curent la noi În ţară.
VĂLCAN EUGEN - Tlmltoara
Schema este corect alcatuită.
LAZĂR CONSTANTIN Bucu-

APOSTOL CRISTIAN Bineînţeles că puteţi monta
riie PCF80 şi PCL84.
BOGDAN T. - jud. Bihor
Cooperativele
pentru
deţin şi piese de schimb.
MIUT MARCEL - jud. Doi)
Verificaţi tensiunile de pOlarizare
a tubului cinescop În poziţiile ex-'
trema ale butonului de luminozitate.
DASCAa..u VASILE - Brăneştl
Dacă alimentaţi casetofonul cu o
tensiune mai mare, schimbati regimul de funcţionare a unor etaje.
Vă recomand să vă construiţi un
amplificator suplimentar.
SALE ALEXANDRU Cluj-Napoca
Nu deţinem datele convertorului
de frecvenţă la care vă referiti.
STOICA VICTOR - Caracal
Luaţi
legătura
cu Radioclubul
Olt, Str. Piteştilor 19. Bobina L. are 8
spire, iar bobina VF are 35 de spire.

CĂŢEANU AUREl- Braşov
Reduceţi numărul

de spire din L.j

la 75 de spire.
GĂMAN GABRIEL - jud. DolJ
La televizor verificaţi comparatorul de fază.
Nu deţinem schemele solicitate.
MIRCIOIU NICOLAE - jud. Buzău
Depanarea radioreceptorului se
face cu un instrument,nu cu un bec.
Schema aparatului "Zefir" a fost
publicată În Almanahul "Tehnium"
1982.
j

reşti

Din televizor semnal audio se
poate extrage de la discriminator
sau de la potenţiometrul de volum.
Cauzele creşterii consumului de
carburant la "Trabant" pot fi li)ultiple. Simpla Inlocuire a pistoanelor
nu poate conduce la consum exa~
gerat de carburant. Trebuie să observaţi dacă după reglajele efectuate motorul scoate mai mult fum.

Botoşani
Vă recomandăm să lăsaţi casetofonul aşa cum a fost construit.

IACOB DAN -

Orice experiment amatoricesc poate
duce la deteriorarea aparatului.

'.M.

COMĂNESCU MARIUS - Tg. Mureş
Casetofonul MK-29 poate fi alimentat de la reţea sau din 6 baterii de
1,5 V. Conţine În general tranzistoare de uz curent, amplificatorul de
putere fiind TBA820.
Tranzistoarele T5 şi T6 formează oseilatorul de ştergere. Indicatorul
de nivel este construit cu diode l.ED.
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