ANUL XXI -

SUMAR

•

TEHNiCA MODERNĂ ........... pag.
Proiectare asistată de
calculator

2--3

INITIERE ÎN

RADIOELECTRONICĂ

.......... pag.

4--5

CQ-VO .......................... pag.
Undametrul dinamic
FERISOL
Amplificator de
radiofrecven ţă

6--7

HI-FI ........................... pag.
Amplificator de putere
ultraliniar
QUAD 44

8--9

Neon "vesnic"
Relee "mici" la retea
Pană de curent \ '
.

Fotocomandă

lABORATOR .................. pag. 10--11
Scală numerică

Fulgerul electronic
SERVICE ...................... pag. 12--13
Radiocasetofonul STELA
AUTOMATIZĂRI ............... pag. 14--15
Tiristorul-tetrodă

Limitator de curent
Generator de zgomot

ATELIER ...................... pag. 16--17
Sintetizoare de efect Leslie
CITITORII RECOMANDĂ .... ", pag. 18--19
Refolosirea tuburilor
fluorescente
Modulator TV
Autostop pentru
magnetofon

LA CEREREA
CITITORILOR ................. pag. 20--21
Aparatură de testare
REVISTA REVISTELOR ......... pag. 22Căutător de metale
Voltmetru
Convertor 6/12 V

MAGAZIN TEHNIUM

pag. 23

de putere
PUBLICITATE .................. pag. 24
DEDAL S.A .

. ADRESA REDACŢIEI: "TEHNIUM",
BUCUREŞTI, PIAŢA PRESEI LIBERE NR.

1.
COD 79784, OF. P.T.T.R. 33,
SECTORUL 1, TELEFON: 18 35 66-17 60 10/2059

15 lEI

NR. 252

11/1991

valabile şi dacă porţile au un terminal comun. La
poarta de intrare este conectată o sursă de semnal cu impedanţa interna Zg, iar la poarta de ieşire o impedanţă Zs, cele două impedanţe fiind
presupuse complexe şi avînd fiecare partea rezistivă pozitivă.

În figura 3.4.-b sursa de semnal este reprezentată sub forma echivalentă, mai utilă În acest moment, cu generator de curent. Această reprezent~re ne permite evaluarea imediată, pe baza a
ceea ce deja cunoaştem, a admitanţei totale Ytot
"văzuta
de gerpratorul de curent la bornele
sale. conform relaţiei (3.16):

(3.16)
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Lista

T(j:::l./ ~

::: r ?}~ ( 1"~ 1.1 r ): L[T X$-~;: TCi ": 13 (1
Il

RADU IONESCU, Y03A VO

Pentru ca ansamblul generator-i~ircuit-sarcină
fie stabil, trebuie ca partea reală a admitanţei
Ytot. conquctanţa Gtot. să. fie pozitivă la toate frecvenţele. In caz contrar, adică dacă există un anumit domeniu de frecvente în care această conductanţă este negativă, s'istemul va intra În oscilatie.
bin punct de vedere matematic, relaţia (3.16)
face o transformare a planului admitanţei de
s?!cină Ys (figura 3.5.-a) În acel al admitanţei tosă

(URMARE DIN NR. TRECUT)
Lista 3.4 conţine instrucţiunile prin care este
calculat efectiv timpul de întîrziere de grup, Tg.
Execuţia liniei 5330 solicită de la utilizatorul programului precizarea diferenţei de frecvenţă ...lf
(notată dF), raportată la frecvenţa curentă f (notată F). Unitatea de măsură folosită la afişarea

TG·;:(T(;"-~))/C3":'0:-:~F2)/DF:

LET e:::TG:·
(i0 SUE: 6700: PRun "T9;;:1I ~ Z$; /1 II
; Ti: 130 TO (~.005

Lista

3.5

6380 L ET Z~~ (~}~C~ 1 ~G4--'Ci:!*G:~:+B2*B:;:,)

/SQR (Xl

l+Yt~Yl):

GO SUB 6700:

FI< 1. NT " ~;:;... '1 ; Z$

ro

6390 CiO

zs

E

tale Ytot (figura 3.5-b). Semiplanul conductanţelor de sarcină Gs pozitive este În corespondenţă. cu interiorul cercului haşurat În exterior,
atît timp cît conductanţa de ieşire a circuitului
cu intrarea În scurtcircuit este pozitivă (g22 > 0,
g22 = Real {Y22D·
Dacă interiorul cercului din figura 3.5-b Împreună cu frontiera sa se află În Întregime În semiplanul Gtot> O, În situaţia cea mai nefavorabilă
cînd Gg
O, circuitul se numeste neconditionat
stabil (adică este stabil la frecvenţa considerată,
oricare ar fi valoarea impedanţelor sarcinii şi cea
internă a sursei de semnal, ambele cu părţile rezistive pozitive, aşa cum am mai menţionat).
Ca măsură a stabilităţii circuitului lao anumită
frecven ţă, se uti I izează factorul de stabilitate necondiţionată S, definit ca raportul dintre ordonata centrului cercului În situa:tia cea mai nefavorabilă (Gg
O) şi raza sa, 'prin relaţia (3.17)

a
y.
l

EY

g

2g11 g 22 -Real Y12 Y21
s=----------------~

.17)
1
Y =-

1
Y =g

Z
g
Fig.

s

b

IY21Y12!

Condiţia
de stabilitate neconditionată este
echivalentă. cu (3.18), completată cu g22 > O şi
prin simetrie cu g11 > O, Întrucît condiţia de stabilitate necondiţionată se poate formula şi privind

Z.

s

Btot

3. 4

valorii lui' Tg este corelată cu unitatea de măsura
aleasă pentru frecvenţă
(semnificaţia acestei
precizări va fi Înţeleasă În capitolul 4), după cum.

6005

(y =G +jB )

s

s

s

urmează:

GHz ....... ns;
MHz ....... jJ.s;
kHz ....... ms;
Hz ......... s.
3.5 Factorul de stabilitate neconditionata
Este greu de presupus că În practica celor mai
amatori (şi nu numai!) nu au
de profundă dezamăgire, cînd
montajele gîndite ca amplificatoare s-au dovedit
excelente oscilatoare şi invers, cînd cu tot efortul
(empiric, de cele mai multe ori), o schemă de oscilator s-a "încăpăţînat" să nu intre În oscilaţie pe
frecvenţa dorită. Excluzînd din capul I()cului greşelile de execuţie, cum ar fi nerespectarea schemei şi a valorilor componentelor sau ignorarea
regulilor de proiectare a cablajelor imprimate
(bucle de masă, cuplaje parazite între piste etc.),
fenomenele amintite pot ti investigate făcînd
apel la un parametru al circuitelor electrice ce se
numeşte factor de stabilitate necondiţionata.
Reluăm în figura 3.4-a cazul unui circuit cu
două porţi, consideraţiile următoare fiind perfect
mulţi electronişti
apărut < momente
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circuitul dinspre poarta de ieşire,
aceeaşi formul ă (3,17) pentru S.

(3.18)

obţinîndu-se

3>1

(STfT)

Cu ajutorul instrucţiunilor din lista 3.5 se calculează în program valoarea numerică a factorului de stabilitate neconditionată. EI este afisat întotdeauna În asociere cu' amplificarea de putere
4. STRUCTURA PROGRAMULUI
Este momentul În care a devenit necesară cunoaşterea structurii programului În Întregul ei.
Acest lucru este justificat şi prin faptul că Începînd cu capitolul următor vom trece efectiv la utilizarea sa, iar regulile generale de utilizare trebuie cunoscute drnainte.
Structura este redată În linii mari de figura 4.1.
4.1 Pregătirea datelor
.
Prima etapă de parcurs În vederea utilizării
programului constă În pregătirea datelor pentru
introducerea lor .sub forma cerută. Prin date vom
înţelege informaţiile asupra topologiei circuitului (legăturile dintre componente), natura elementelor componente, precum şi valorile parametrilor lor caracteristici conform modelelor folosite În program (modele a căror descriere va
debuta În capitolul următor).
Cele mai evoluate programe de firmă, scrise
pentru calculatoarele personale de 16 sau 32 biţi,
solicită utilizatorului În această etapă simpla desenare a circuitului pe ecranul monitorului, cu
înscrierea valorilor' componentelor pasive şi tipului celor active (de exemplu, BC108B, /3A 741
etc.). Desenarea schemei se face şi ea tot prin
program, apelînd la o bibliotecă de simboluri me-
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COREc'rIE

morată.

În ceea ce îl priveşte pe utilizatorul programu'. lui ce face obiectul acestui articol, el va trebui să
• . deseneze schema pe hîrtie, cu mîna (acesta este
motivul pentru care În organigrama din figura 4.1
această activitate a fost încadrată cu linie întreruptă). Apoi, într-o ordine care nu are importanţă, va trebui să numeroteze succesiv toate nodurile circuitului (aşa cum s-a procedat, de
exemplu, În figura 2.2), Începînd cu nodul 1. Nu
este obligatoriu să se înceapă operaţia de numerotare a nodurilor cu nodurile uneia dintre porti
O atentie mai mare trebuie să se acorcJp schpmelor În' care este utilizat semnul convenţional
de masă, cU,m este cea aleasa drept exemplu În figura 4.2-a. In acest caz, terminalele tuturor componentelor care sînt conectate la masă se consideră (cum este firesc) conectate toate la acelaşi
nod. Figura 4.2-b oferă un exemplu de posibilă
numerotare, iar figura 4.2-c indică o altă modalitate În care poate fi desenat circuitul (Ia circuitele mai complexe această din urmă modalitate
nu este recomandabilă datorită Încărcării excesive a desenului).
După numerotarea nodurilor se trece la numerotarea succesivă a tuturor elementelor componente ale circuitului care sînt de acelaşi tip. Şi de
data aceasta, numerotarea trebuie să înceapă de
la 1 pentru fiecare tip de componentă În parte (de
exemplu rezistoarele R1, R2, R3, ... , condensaoarele C1, C2, C3, ... etc,).
4.2 Introducerea datelor
•
Execuţia programului debutează efectiv prin
introducerea datelor pregătite În calculator, lista
4.1 conţinînd instrucţiunile implicate. Locul de
intrare În program îl constituie linia 7010, deci
utilizarea se va Începe cu comanda RUN 7010.
Vom trece în revistă în cele ce urmează tot
"dialogul" program-utilizator ce are loc pe
această temă, în ordinea sa de desfăşurare.
Din primul moment, utilizatorul programului
este informat despre întreaga bibliotecă de modele ce i se pune la dispoziţie l•
* MODELE: RLCUVDIETFOYS
Aceste modele sînt:
R -- rezistor;
L -- bobină'
C -- conde~sator;
U -- transformator cu două sau . trei Înfăşurări
(două sau trei bobine cu. plate);
V -- linie de transmisie simetrică sau asimetrică;

D -- cuplor direcţional;
I -- sursă de curent comandată În tensiune;
E -- sursă de tensiune comandată În tensiune;
T - tranzistor bipolar;
F -- tranzistor cu efect de cîmp;
O -- amplificator operaţional;
Y -- subreţea diport caracterizată prin parametri admitanţă de scurtcircuit;
S --- subreţea diport caracterizată prin parametri de repartiţie.
Prima informare cerută despre circuitul ce
urmează a fi analizat este 'numărul său de noduri.

CALCUL ADMITANTE
DE SCURTe IHCU rr

Fig. 4.1.
Lista 4.1

:1100 PPINT . . 1I~ NODUHI INTF:ARE:
;! INPUT C: F'fUNTC;!l l " ; : !NPUT
co: PF<INT CO
5130 F'R r NT " II ~ NODUF: 1 1E:::: 1RE: ";
: INF'UT D: PRINT D~ II j. II;: INPUT
DO: PRINT DO
II

5210 PfUNT ... "~ Rg

<.

kOhrrd:

PUT Rl: PRINT fH: PRINT

II

IN
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Rs (

"'II~

7163 PP1NT F$
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: l.ET C*,:::lIfFII: LET L'$::::"nH": LET

T$="ns ll
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THEN LET F$=;IIMHi li
LET L$::::IIUHIt: LET

!fus II
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IF F$:::"K" THEN LET

F$=;IIU~Z"

kOhm): Il;: INPU'I H2: PRINT R2
7010 BORDER O: POKE 23693,7: CLS

: LET C$=" nF

7100 F'Futn

7225 JF FO:::1 THEN 80 Ta 7255

II

:

LET

L$~lImH":

LEŢ

T$::::lIms"
7210 IF F$::-:"H" THEN LET F$::::" Hz II
: raVE 23658,8: POVE 23609,20
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II At'M,L 1 Zl\
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: IF B$(I):::"L" OR B$(!)="U" THEN
NU:::;O 1DAt. "; FLN::H (;: PR 1NT
LET FO:<~
7060 LET H$::: II S:CL 11Y..jTFI}'t::DE I I : D1M
72:21 NEXT 1
Z (LEN t1$)
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MODELE:

r~LCU\JDIETF
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711~)

F'HINl : PRINT II~ NUr1AHUL DE
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F
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";: INPUT A: PRINT

THEN GO TO 7115
PRINT "1/* ELEMENTE: IIi:
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A<~2

7130

INP
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UNITf\TEA DE": PRI

FF:ECVEN1A (CiIt1/K/H):

"~:

1

NPUT F$
7160 IF F-$<> "(1 Il AN[I F$<> "M II AND
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7

LET X$=/1

II

TO LEN MS: IF B$(!)=M$(J) THEN G
[1 ~:;UD

7455
72:::5 NEXT ,J: NEXT 1

7320 DIM P(A):PRINT

ELEMENTE "; 1NVER
1NP
UT l(J): PRINT Z(J): PRINT

~:;E

THEN (;0 TO 71::;:0

II;:

7270 Fem 1=1 Ta LEN B$: FOR J:::l

74~55 F'R 1NT .'

EN LET F$~IIMIf
71 ::::1:, NEX Ţ 1

7140 IF

7240 PRINT .'11* Fo (II;F$;fI):
INPUT FO: PRINT Fa

II
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1.; B$ \. 1 ); 1NVEH'::;E O; II: ti;:

7475 GO SUB 7505+150*<J-l): FOR
K=l TO l(J): GO SUB 7520+150~(J1): NEXT K: HETURN
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Dr,

Orosel20W{BIA20)
Ideea colaboratorului nostru, dl.
ing. Barbu Popescu, de a readuce În
atenţia
dumneavoastră
problema
refolosi rii
tu bu rilor
fi uorescente
.. arse" (vezi articolul din acest
număr) mi s-a părut foarte bună.
Este vorba, desigur, despre tuburile
destinate iluminatului uzual (cu puteri Între 6 W şi 40 W), impropriu denumite adesea tuburi cu neon, care
au unul sau ambele fila,mente arse
ori Întrerupte, dar care nu. şi-au
pierdut etanşeitatea, păstrînd intactă atmosfera specifică' din interior (gaz inert, la presiune scăzută).
Aceste tuburi pot fi, Într-adevăr, refolosite pe durate de timp ce depă
şesc adeseori (chiar ca ordin de
mărime~) "viaţa" medie de funcţio
nare În condiţiile clasice de alimentare. Unul din procedeele simple ce
se pot aplica În acest scop vă este
reamintit În articolul menţionat şi -ca amator care m-am "jucat". mult
timp cu astfel de montaje -- am
simţit datoria să confirm cele ară
tate de colegul nostru, ba chiar să
propun cîteva sugestii în plus. Mă şi
Întreb uneori de ce se vor mai fi ambiţionÎnd

producătorii

4

TUB 20W(LFA20)

Dr.
220VN

20W

M
2

a

consacraţi

de tuburi fluorescente (şi de corpuri de alimentare a acestora) să
păstreze
principiul
"clasic"
de
există
amorsare-alimentare,
cînd
atîtea metode simple, eficiente,
poate şi mult mai economice, de a
elimina complet starterul, de a suprima filamentele (înlocuibile prin
doi electrozi adecvaţi), ba chiar de a
Îrilocui şi droselul prin "altceva".
Revenind la articolul menţionat,
propun celor interesaţi o sugestie
de aranjare a pieselor şi cablaj pentru varianta "alimentatorului" de 20
W (schema cu patru diode şi două
condensatoare). Pentru a vedea
mai bine modificările ce trebuie
făcute În cazul unui corp de iluminat existent, reamintesc În figura 1
schema instalaţiei care conţine un
singur astfel de tub. (modelele mai
recente includ şi un,... condensator,
cu rolul de <;ompensare a factorului
de putere). In varianta nouă de alimentare, redată sintetizat În figura
2 (s-a notat cu M modulul propriuzis ce urmează a fi realizat), starterul S dispare complet, iar filamentele F1, F2 ale tubului nu mai sînt Înseriate În circuit nici la momentul

RELE

220VN

iniţial. Pentru mai multă siguranţă,
chiar, . este bine ca terminalele
fiecărui
filament In parte să fie
scurtcircuitate Între ele, deoarece
nu stim În vecinătatea cărui terminal este ars sau Întrerupt filamentul,
iar de electrozÎ de amorsare-descărcare cît mai mari avem nevoie
evident, şi În acest caz.
Modulul M propus (fig. 3) a fost
conceput pentru condensatoare de
tip PMP, de 0,47 /-lF/400 V c.c. şi
diode de tip F407, eventual 1N4007.

nu fac decît să adauge la sursa ';de
lumină si un mic resou total nedo'rit.
costisitor, care cr@ează serioase
probleme de disipaţie). După cum
aţi. ghicit, probabil, s.oluţiâ ~alterna:
ti vă ar fi să Înlocuim droselul prin.tr~
un
condensator
de
capacitate
adecvată, alegînd, bineînţeles, un
model care să suporte lejer tensiunea alternativă de reţea şi curentul
solicitat de tubul dorit.
Pentru amorsarea rapidă şi sigură, fără starter (şi fără filamente)
se poate apela la orice variantă de
multiplicator de tensiune cu diode
şi condensatoare. De pildă, În cazul
tuburilor fluorescente "mici" (6 W, 8
W, 14 W, chiar şi 20 W), rezultate
bune se obtin si cu redresorul-dublor extrem 'de simplu sugerat În figura 4 (componentele 01, D2, C2,
C3). Condensatorul C1 reprezintă
aici tocmai "balastul" de care vorbeam, adică elementul' reactiv serie
de limitare În curent (după amorsarea deş.carcării!) ,iar condensatorul
C4, plasat În paralel pe tub, poate
ÎmbLJnăt~'ţi simţitor intensitatea luminoqsă, prin tatonare experimentală. In cazul tuburilor de 6--.14 W
se poate Încerca pentru C1 un condensator de 3--4 /-lF la minimum 250 . .
V c.a. (model "serie", de curent mare
şi, evident, nepolarizat), pentru C2 şi .

2

fără

modificări. O să vi se. pară
poate prea. "aerisit", cu risipă de
spaţiu chiar, dar nu trebuie să uităm
că avem de-a face cu tensiuni mari,
ce impun 'izolare (distanţe) coresp}Jnzătoare.
Oricum, spaţiu liber
există berechet În interiorul corpului de iluminat, alături de voluminosul drosel care rămîne pe poziţie,
dar cu conexiunile modificate ca În
figura 2.

" MICI"
LA REŢEA

care îi fram întă pe
experimentatori de astfel de
montaje este aceea de a elimina/
substitui şi droselul. Avantajele ar fi
evidente, cu condiţia ca, după
amorsare, diferenţa dintre tensiunea reţelei şi cea păstrată de coloana de gaz ionizat, la "bornele"
sale să fie preluată tot de un element reactiv (variantele cu rezistenţă ohmică serie pentru limitare
O

problemă

mulţi

Se Întîmplă cîteodată să avem nevoie de un releu care să "supravegheze" reţeaua de tensiune alternativă, de pildă pentru avel'tizare sau
conectarea automată a unor consumatori pe surse auxiliare, În cazul
unor căderi accidentale de tensiune. Şi cum releele special construite pentru 220 V- sînt mai rare
(şi mai scumpe), apelăm, de regulă,
la relee obisnuite cu tensiuni continue de alimentare joase, uzual între
6 şi 24 V. Aceasta presupune Însă
realizarea unui bloc adecvat de alimentare, respectiv a unui mic redresor filtrat, care ne deranjează
uneori În ceea ce priveşte transformatorul coborîtor (gabarit, cost,
realizare specială, mai ales cînd
este vorba de tensiuni mai puţin
uzuale, cum ar fi 18 V sau 24 V).
Dacă modelul de releu disponibil
are o izolaţie bună (distanţe mari)
Între contactele de lucru si terminalele bobinei şi, bineînţeles, dacă el
nu necesită un curent prea mare de
anclanşare
fermă
(de pildă sub
25--30 mA), o soluţie convenabilă
ar fi să apelăm la una din variantele

C3 se poate pleca de la 1,5--3 /-lF la
minimum 400 V C.C., iar C4 se tatonează de la zeci de nanofarazi pÎna
la microfarazi, folosindcondensatoare la.cel puţin ~OO V c.c.
Propur-l amatorilor interesaţi să
studieze teoretic şi experimental
acest montaj simplu, cu recomandarea cuvenită de a evita atingere
condensatoarelor cu mîna, c_hiar
după deconectarea alimentării
(se
scurtcircuitează În prealabil fiecare
condensator). Personal am obţinut
rezultate bune cu tuburi de 6 W şi 14
W şi mulţumitoare cu tuburi de 20 W.

redresare fără transformator,
cum vă sugerează exemplul din
figura alăturată.
Comentarii prea multe nu sînt necesare, montajele de acest gen fiind
descrise recent În revistă, chiar la
rubrica de iniţiere. Exemplul poate
fi aplicat practic la orice tip de releu
care anclansează ferm la cel mult
30 mA, avjnd tensiunea nominală
Între 6 V şi 24 V. La nevoie se poate
mări puţin capacitatea lui C1.
Singurul element mai pretenţios
îl constituie dioda Zener DZ, care
trebuie să fie un model de putere
(cel puţin de 10' W), cu tensiunea
nominală aproximativ egală cu cea
a releului, preferabil puţin mal
mare. Daca nu se poate procura o
diodă cu tensiunea dorita, se vor Inseria eventual două (tot modele de
putere). De pildă, pentru un releu
cu tensiunea de anclansare ferma
cuprinsă Între 9 V şi 12 V'am obţinut
rezultate bune cu un Zener ZL 12
(I.T.T~). Pentru un releu de 18--24 V
se pot monta În serie două astfel de
diode.
de

aşa
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Întreruperea. tensiunii de reţea
poate avea consecinţe neplăcute,
uneori chiar foarte costisitoare,
după cum bine ştim cu toţii din
pacate şi nici nu ne place să ne mai
amintim mă9ar. Astfel de "evenimente" survin, totuşi, uneori
chiar si la case mai mari -- asa că nu
e rău să fim pregătiţi din timp.
Ce poate însă face beneficiarul
de rînd al reţelei, care nu dispune
de un grup electrogen propriu cu
conectare automată? Două lucruri,
cel puţin: întîi să avertizeze -- dacă
este cazul şi dacă are pe cine -asupra evenimentului, pentru luarea unor măsuri adecvate de deconectare a unor consumatori pretenţioşi, ca şi de salvare a unor bunuri
puse În primejdie (cum ar fi, pe timp.
mai îndelungat, alimentele din frigider, peştii dintr-un acvariu termostatat etc.); al doilea, să realizeze
un circuit separat de iluminare de
"avarie", eu surse autonome de
mică putere (seturi de baterii sau
acumulator), care să intre automat
în funcţiune la căderea reţelei, preferabil numai atunci cînd "evenimentul" survine pe întuneric. Este
ştiut faptul că întreruperea totală a
iluminării .În Locurile publice poate
proquce disconfort, panică, sau
poate chiar stimula anumite spirite
predispuse la dezordine, violenţă,
furt.
Prima măsură pare şi este chiar
.. foarte uşor de aplicat, cu condiţia
.
să avem în permanenţă la îndemînă
•
o sursă auxiliară de tensiune, în
bună stare. Orice tip de avertizor
sonor, S
buzer, sonerie, sirenă
etc.
poate fi pus automat în funcţiune la căderea reţelei prin intermediul contactelor normal închise,
k, ale unui releu Rei, de exemplu ca
În figura 1. Pentru simplificare s-a
indicat un releu de reţea (220 V~),
dar cu mici modificări poate fi folosit şi unul de curent continuu, cu
tensiune joasă de lucru. Sursa auxiliară B va fi aleasă corespunzător tipului de avertizor existent. Întrerupătorul
I permite deconectarea
avertizării -- dupa recepţionarea ei
-- în caz că "pana" de curent durează mai mult, pentru a nu consuma inutil bateria B.
Dacă nu avem însă la dispoziţie .o
astfel de sursă si dacă situatia este
de asa natură' încît o avertizare
scurti( de ordinul secundelor sau al
zecilor de secunde, se dovedeşte
satisfacătoare, putem apela la artificiul din figura 2. Acelaşi releu Rei,
la 220 V~, este folosit pentru supraVegherea reţelei, contactele sale
normal închise, k, fiind deschise În
starea de veghe (releul anclanşat).
Prin grupul serie R1-D1 de limitareredresare, condensatorul C 1 se Încarcă la valoarea de vîrf a tensiunii
de reţea, cca 310 V, înmagazinînd
energia necesară pentru alimentarea pe timp scurt a avertizorului,
atunci cînd reteaua cade accidental. Am scăpat' astfel foarte simplu
de sursa auxiliară, iar avertizorul
sonor propus are o schemă la fel de
simplă: un clasic oscilator cu beculeţ cu "neon", din acelea utilizate
la unele aparate electrocasnice ca
indicatoare de funcţionare. Atenţie,
însă, unele dintre aceste indicatoare au încorporată şi rezistenţa
uzuală de limitare, de ordinul sutelor de kiloohmi, care pentru aplicaţia de faţă se îndepărtează.
Principiuloscilatorului este arhicunoscut, avînd la bază Încărcarea
condensatorului C2, prin rezistenţa
de limitare R2, pînă la tensiunea de
amorsare a becului, cînd C2 se descarcă brusc si ciclul se reia. Frecvenţa este determinată în, principal
de valorile R2 şi C2 (practic depinde şi de tipul beQului şi de rezistenţa de sarcină). In cazul nostru,
însă, oscilaţia va avea o frecvenţă
variabilă continuu, scăzînd de la valoarea iniţială .dictată de R2 şi C2
pînă la zero, pe măsură ce scade
tensiunea la bornele "sursei" C 1
Impulsurile de curent produse
prin descărcarea lui C2 sînt traduse
de grupul Tr.+Dif, rezultînd semnalul sonor de avertizare. Practic se

poate folosi direct un difuzor de ra- .
dioficare, împreună cu transformatorul său încorporat.
Condensatorul C 1, care trebuie
să aibă tensiunea nominală de lucru de cel puţin 350 V, se va alege
cu valoarea capacităţii cît mai mare.
de ordinul a 47--100 j.1F. Pentru
probe se poate folosi şi unul mai
mic, de 10 j.1F/350 V.
Cu această pregătire făcuta, propun constructorilor interesaţi să urmărească schema-bloc din figura 3.
unde se sugereaza o instalaţie
simplă de avertizare plus iluminare'
de avarie. Ideea de bază este de a
folosi un acumulator auto recuperat, Ac, căruia i se ataşează un redresor alJtomat, R.A. (orice tip, cu
condiţia să menţină În permanenţa
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tensiunea la bornele acumulatorului Între două limite acceptabile, de
pildă Între 11 V şi 13 V, În cazul unu i
acumulator de 12 V). O diodă de separare, D, prevăzută pentru orice
eventualitate, interzice acumulatorului să debiteze invers spre redresoro Un bec adecvat, B, de mică putere, indică În permanenţă starea
"bună" a bateriei, asigurînd, totodată, un consum cît de cît din acumulator, pentru a preîntîmpina sulfatarea acestuia.
Circuitele propriu-zise de avertizare (C.A. -- orice tip de avertizor
sonor la 12 V) şi de iluminare (C.1.
-- instalaţie adecvată de becuri la
tensiunea bateriei) sînt conectate
automat la căderea reţelei, prin Închiderea contactelor k ale releului
ReI. De remarcat prezenţa suplimentară, pe circuitul de iluminare
C.I., a unui bloc de fotocomandă,
F.C. - orice tip de fotoreleu electronic capabil să Închidă acest circuit În condiţii de întuneric ambiant
şi, bineînţeles, să ,.suporte curentul
mare solicitat de instalati a iluminării de avarie.
'
Toate blocurile componente au
fost descrise În numeroase variante
În paginile revistei,. aşa că nu îi mai
rămîne
constructorului
interesat
decît să şi le aleagă în mod adecvat.
Iar la nevoie să solicite date suplimentare de la redacţie.
'

OTO
O variantă
temă, propusă

În plus pe aceasta
posesorilor de autoturisme, dar poate mai degrabă celor ce vor să-si realizeze o miniinstalaţie de iluminare pentru caz de
avarie, utilizînd ca sursă de energie
un acumulator auto de 12 V, este
cea din figura alăturată.
Circuitul de iluminare dorit -- figurat în schemă prin becul unic L -poate fi alcătuit practic dintr-o
combinaţie serie/paralel de becuri
adecvate, dar fără a depăşi puterea
echivalentă de cca 45 W.
Iluminarea intră automat În funcţiune la lăsarea întunericului şi, respectiv,
este
întreruptă
automat
atunci cînd fototraductorul -- fototranzistorul FT, practic de orice tip
este iluminat peste un anumit nivel prestabilit. Prag.ul de sensibilitate se reglează din potenţiometrul
P. Fireşte, fereastra fototranzistorului va fi ferită de lumina directa
emisă de becurile instalaţiei L.
Piesa esenţială a montajului o

constituie "tranzistorul" Darlington
monolitic, T2" practic de orice tip,
care satisface fără riscuri sau Încălzire periculoasă cerinţele de curent impuse (2, 3 sau chiar 4 A).
Valorile pieselor nu sînt critice,
depinzînd esenţial de factorul beta
al Darlington-ului şi qe sensibilitatea fototranzistorului. In cazul unui
cîştig sufici.ent de mare În curent al
lui T2, se va mări corespunzător valoarea lui R3 şi s€-va utiliza pentru
T1 un tranzistor de mică putere.
gen BC177.
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"FERISOL"
Unul dintre undametrele dinamice ce prezintă interes pentru radioamatori, sensibile şi suficient de
precise, este modelul HR102D al
firmei franceze ",Ferisol". Aparatul
este alcătuit din două blocuri independente, conectate între ele printr-:un cablu flexibil, lung de circa
1 m. Unul dintre blocuri cuprinde
oscilatorul de radiofrecvenţă prevăzut
În
exterior
cu
bobine
schimbătoare. Celălalt bloc conţine
sursa de alimentare electrică stabiIizată, un modulator de audiofrecvenţă, pentru a obţine şi semnale de
radiofrecventă modulate si' un microampermetru. Aparatul' dispune
de un comutator cu trei poziţii, corespunzînd modurilor de lucru, respectiv în calitate de undametru cu
absorbţie, undametru dinamic nemodulat si undametru dinamic modulat cu l' 000 Hz.
Domeniul de funcţionare este repartizat între 2 MHz şi 430 MHz, folosindu-se şapte bobine' schimbătoare
manual, pe următoarele
domenii de frecvenţe: 1) 2--4,5
MHz; 2) 4,4--9 MHz; 3) 8,5--18,5
MHz; 4) 17,5--39,5 MHz; 5) 37--85
MHz; 6) 80-190 MHz şi 7) 180--430
MHz.
În poziţia "dinamic", precizia de
etalonare este egală sau mai mare
de ± 1%.
După cum rezultă din schema
electrică, blocul de radiofrecventă
sau "sonda" conţine un oscilator ti'p
Colpitts, echipat cu trioda subminiatură 5718, circuitul oscilant cu
condensatorul variabil C8, cu două
secţiuni statoare separate şi bobinele schimbătoare, simbolizate cu
L3, plus o serie de alte cîteva elemente de circuit. InductanteJe L2 si
L4 sînt realizate prin bobinarea 'a
cîte zece spire CuEm 0 0,4 mm pe
corpurile a dOl,Jă rezistoare chimice
de 50 fl/O, 5 W.

Modulatorul cuprinde tubul triodă
6C4 (V4), un transformator de audiofrecvenţă (T2) şi alte cîteva piese
măruntEi,.

Sursa de alimentare constă din
transformatorul de reţea T1, redresoarea 6X4 (Vi), bobina de şoc cu
miez de fier L 1, de 2 H, condensatoarele electrolitice Ci si C2, de cîte
10 MF 1200 V, tubul stabilizator cu
neon OA2 (V3) şi alte cîteva piese.
Tensiunea la iesirea redresorului
este de 150 V, la' un curent de 30
mA.
.
Instrumentul de măsură M este un
microampermetru
magnetoelectric
de 200 MA.
Potenţiometrul R12, liniar, de 10
kn, se comandă de. pe panoul grupului de alimentare şi serveşte pentru aducerea acului microampermetrului aproape de extremitatea
din dreapta lui, cînd aparatul este
folosit ca undametru dinamic.
Tot pe panoul frontal al alimentatorului sînt si două borne la care se
poate conecta o cască de 2 000 n,
dacă se doreşte să se asculte semnalele sau armonicile unui emiţător
din imediata apropiere pe poziţia
"dinamic", pentru telegrafie, sau
"static" pentru telefonie. In mod
normal, aceste borne se scurtcircuitează cînd nu se utilizează casca.
Întrucît am dispus numai de o
sondă "Ferisol", a trebuit să construiesc restul, la care am adus o
serie cje îmbunătăţiri, ce vor fi expuse În continuare pentru cei care
ar dori să-si construiască un astfel
de,aparat. .
In primul rînd, am înlocuit tubul
redresor cu patru diode tip F307. În
locul lor se poate folosi o punte redresoare de tip 1PM2.
.
Tubul stabilizator cu neon OA2
l-am înlocuit cu altul, miniatură, tip
11TA31. EI însă poate fi înlocuit şi
cu alte tuburi, precum VR150 sau

SG4S, ori cu dioda Zener 20DZ150.
Bobina de soc cu miez de fier L 1
am realizat-o' pe un mic miez cu
secţiunea de 2cm 2 , umplînd complet fereastra miezului cu sîrmă
CuEm 0 0,12 mm.
Modulatorul a fost desfiintat si înlocuit cu un oscilator de relaxare cu
tub cu neon, de tipul celor din
creioanele de tensiune. Montajul
este cel din figura 2. EI atacă circuitul de grilă al tU,bului 5718, la borna
de sus a căstii. In serie cu borna de
jos a căştii 'se intercalează Între ea
şi rezistenţele R4--R 12 o bobină de
şoc cu miez de fier, cu secţiunea de
2 cm 2 , bobinînd pînă la umplerea
ferestrei cu sîrmă CuEm 0 0,2 mm.
Microampermetrul a fost schimbat cu unul de 40 sau 50 MA,
prevăzut însă cu două $unturi comutabile, astfel Încît să poată funcţiona la 1 mA, 0,2 mA şi 50 MA,
aceasta contribuind
la reglarea
sensibilităţii
optime la diversele
măsurări. Cu sensibilitatea de 40
sau 50 MA se poate măsura frecvenţa de rezonanţă a unui circuit
oscilant de la distanta de circa 10
cm între bobina circuitului si aceea
a undametrului.
.
Tubul electronic 5718 nu a trebuit
să fie schimbat, el
făcînd parte
efectiv din sondă. În lipsa unui astfel de tub, el se poate înlocui cu alte
tuburi triode miniatură, din circuitele de radiofrecvenţă de la televizoare. Legăturile de la circuitul oscilant, între ele, cît şi la, tubul electronic trebuie să fie foarte scurte,
dacă se poate piesă lîngă piesă.
Bobinele
undametrului,
prevăzute cu cîte două picioruşe" sînt
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realizate pe tuburi din~ materi~1
plastic, cu diametrul' de 12-- mm .şi
lungimea de 60 mm, fiind bobinate
cu sîrmă izolată cu email si mătase
cu' 0 0,2--0,4 mm, funcţie 'de gama
de lucru. Pentru ultimele game de
frecvenţe
foarte înalte, bobinele
sînt fie sub forma unei sîrme din
alamă argintată cu 0 4 mm, cu geometria literei
în lungime de 95
mm si dista r
hrate de 10 mrr
(gama a şasea), fie ca o mică platbanda cu grosimea de 1,5 mm
Iătimea de 8 mm, îndoită În form"
de V, cu laturile de 12 mm (gama Ci
şaptea). Datele de la celelalte ba
bine nu pot fi citite, deoarece ele
sînt protejate deasupra şi nu se
poate umbla la ele. Dar nu este deloc complicat să fie calculate funcţie şi de 'capacitatea condensatorului C8. ',Aparatul se va etalona cu
ajutoru-/unui frecvenţmetru digital.
La utilizare, după punerea în
funcţiune a aparatului pe poziţia
"dinamic", se va acţiona asupra potenţiometrului
R 12, aducînd acul
de.
microampermetrului
aproape
extremitatea din dreapta scai ei. Se .
apropie strîns bobina undametrului
,.,de aceea a circuitului oscilant şi se
acţionează
condensatorul variabil
C8, pînă cînd se observă o deviaţie
netă a acului spre stînga scai ei microampermetrului. Se îndepărtează
apoi bobina undametrului pînă cînd
încă se mai percepe deviaţia spre
stînga, corectînd, dacă este nevoie,
,poziţia
condensatorului
variabil.
Această
operaţie
este necesara
pentru ca cele două bobine să nu se
influenţeze reciproc; dacă sînt prea
a ropiate se falsifică rezultatele.
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In conformitate cu regulamenradioamatorilor din România,
staţiile
de radioamatori emiţători
categoria I pot utiliza amplificatoare de radiofrecvenţă cu o putere
consumată de 400 W.
"
'
A, mPlific"atorul p,rezentat se fncarează În această condiţie, avînd
•
următoarele caracteristici:
-- benzi de lucru: 3,5-29 MHz;
- putere
maximă
consumată:
360W;
-- putere de ieşire: 160 W;
-- amplitudinea
semnalului
de
intrare: 35 Veto
Pentru a asigura aceste caracteristici s-a apelat la tuburile GU50
prevăzute cu soclu armat cu schelet metalic, ce asigură o bună ecranare În timpul funcţionării.
Amplificatorul liniar (fig. 1) lucrează în clasă A sau AB, avînd posibilitatea de modificare a tensiunii
de negativare alegînd clasa de
,funcţionare după modul de lucru,
telegrafie sau fonie BLU.
Semnalul de ra'diofrecvenţă (U=
=30 V) de
transceiver este aplicat
pe grila G1 a tuturor tuburilor GU50
prin intermediul rezistenţelor de
20 0/1 W. Tot la grila G i se aplică o
tensiune negativă de 60 V pe poziţia
de recepţie şi reglabilă Între 24-46 V
pe poziţia de emisie. Reglarea tensiunii de negativare se face cu potenţiometrul de 10 kO/2 W, respec-'
tînd indicaţia ca În emisie curentul
de repaus 10 să fie de,cca 1/5 din curentul maxim absorbit Imax.
Tensiunea grilei ecran G2 se
obţine de la un stabilizator de tensiune 300 V/100 mA, dotat cu tranzistorul SU161, a cărui bază este
menţinută la un potenţial pozitiv cu
ajutorul
a patru
diode Zener
(PL75Z).
Şocul de radiofrecventă SRF2 are
tul

o'
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inductanţa de 1-2 mH. Legăturile la
grile se execută cu cablu ecranat şi
decuplările la masă (6,8 nF), lipite
direct la contactul soclului.
Şocurile de radiofrecvenţă SRF5
se reglează prin bobinarea a cinci
spire 0 0,8 mm CuEm pe un rezistor
de 56 0/2 W (fig. 1). Pentru a evita
orice
fenomen
de
interferenţă,
după executarea legăturilor la soclurile tuburilor, se va monta (fig. 2)
un ecran din tablă de TDA =P 0,8 mm
cu ajutorul a patru distanţiere din
alamă montate pe şasiu. Pe ecranul
metalic se fixează patru izolatoare
de trecere si un izolator de sustinere a socu'rilor de SRF5, conform
schiţei din figura 3.
În partea inferioară, sasiul este
compartimentat cu un ecran de TDA
=P 0,8 mm (fig. 2, 4) pe care se fixează
şocul de radiofrecvenţă SRF1 şi rezistenţa bobinată 1 0/10 W. Pe ecran
sînt prevăzute unele oriticii pentru
trecerea cablurilor Între compartimente.
Pe partea superioară a sasiului
(fig. 5) au fost prevăzute trei
ecrane, iar pe peretele din spate 'al
carcasei eventual se va monta un
ventilator care are un mers continuu, Întrerupătorul 12 este comandat pe timpul recepţie sau prin contactul releului R4.
Prin comutatorul 12 se poate
scoate din circuit QRO-ul, lucrînd
direct cu transceiverul.
Şocul
de radiofrecvenţă SRF6
(2,5 mH) elimină eventualele oscilaţii sub 1 MHz. Semnalul R.F. de ieşire este "citit" de un instrument de
100 }J.A, care culege acest semnal
printr-un divizor de tensiune 100
kO/10 kO.
Date constructive. Transformatorul se execută pe tole E+I, sectiunea 30 cm 2 , avînd Înfăsurările din
tabel.
'
O parte din piesele redresorului

se vor monta pe un circuit placat fixat prin două suporturi de aluminiu
(fig. 6). Filtrul de intrare (fig. 7) În
transformator se realizează bobinÎnd pe o bară de ferită 0 8-12 mm,
22 de spire din sîrmă 0 0,9 CuEm
(se bobinează simultan cele două
fire). Condensatoarele de 10 nF vor
avea tensiunea de lucru de 660 V
(fig. 7) ..
Etalonarea scai ei instrumentului
de 100 }J.A se face montÎnd În punctul A (întrerupînd restul circuitului)
o rezistenţă de valoare cunoscută
(exemplu: 2 kO/100 W) şi acţionînd
asupra cursorului potenţiometrului
semireglabil 10 kO pînă ce se obţine
indicaţia de 50 }J.A - 500 mA (echivalentul unui consum de 500 mA).
Nu se vqr depăşi 5 secunde pentru
test.
Şocul SRF2 se execută pe un
corp din material izolator prevăzut
cu trei şanţuri ce vor fi "umplute" cu
sîrmă de CuEm 0 0,1 mm conţinînd
cca 80-100 de spi re pe fiecare galet.
Pentru SRF6 se utilizează un corp
cu cinci şanţuri umplute cu sîrmă
de CuEm 0,1 mm. Şocul SRF1 este
confecţionat pe un tub de carton cu
o 25 mm, lung de 130 mm, bobinÎnd

cu sîrmă 0 0,3 CuEm 220 spire.
spiră lîngă spiră, plus 10 spire cu
pas variabil. . După bobinare se
aplică un strat de lac incolor.
Bobina Li are 7 spire cu sîrma
CuAg 0 Z bobinate În aer, D = 22 mm,
lungimea de 30 mm, iar L2 se executa
pe un cilindru izolator D
30. mm,
lungimea de 50 mm (19 spire cu sîrma
CuEm 0 1,5, cu lungimea de 35 mm)'
Bobinele se monteaza În imediata
apropiere a comutatorului pe calit
Punerea la punct a amplificatorului se face după un posibil program
pe care îl punem la dispoziţia cititorilor dupăcum urmează:
1.a -- cu tuburile scoase din socluri se verifică cu voltmetrul tensiunile continue ale redresorului;
b
În borna de acţionare a releelor se scurtcircuitează intrarea si se
urmăreste modul de comutare ci releelor (cu ohmmetrul se verifică poziţia de recepţie, contactele R ale'
releelor R2 şi R3 să fie conectate);
În punctul B, cu voltmetrul conectat
la masă, pe scala de 100 V c.c., se
verifică tensiuneCj. de -60 V pe poziţia "Recepţie" şi - 20 -7- - 40 V pe
poziţia "Emisie", acţionînd cursorul
potenţiomeţrului 10· kfl/2 W;
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

U (V)

I (mA)

Număr

spire
Primar

Secundar

de

Diametrul
sîrmei (mm)

220

400

330

0,5

450
320
60
12,6
5
12

1000
120
100
3600
200
600

675
480
90
19
8
18

0,8
0,3
0,25
1,5
0,35
0,6
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Amplificatorul

de

putere,

a carUi

schemă electrică este prezentată În figura 1, are următoarele performanţe

-- tensiunea de- intrare
250 mV RMS;
Ui
-- impedanţa de intrare
Z.
25 kO;

DE PUTERE

I

--

impedanţa

de

ieşire

Ze

4

.o;

-- puterea de ieşire P = 100 W;
-- banda de frecvenţă B = 14 Hz20 kHz;
--atenuarea la capetele benzii
de frecvenţă A = 1 dB;
-- raportul semnal-zgomot
F/N2':75 dB;
-- viteza de răspuns SR = 25 V/j.1s;
- distorsiunile armonice totale
THO:::;0,1%;
distorsiunile
de
intermodulaţie TI0:::;0,03%.
Semnalul se aplică la intrarea
montajului prin intermediul condensatorului C1. Primul etaj reprezintă
un amplificator diferenţial
care conţine tranzistoarele T1, T2 şi
T3. Grupul R1, R2, C2 reprezintă un
filtru trece-jos de tip T, cu rolul de el
bloca amplificarea semnalelor cu o
frecvenţă mai mare de 20 kHz. În
acest fel se evită din start atît amplificarea semnalelor ultrasonore ce
ar putea proveni accidental de la
sursa de semnal audio util, precum
şi funcţionarea necorespunzătoare
generală
a amplificatorului, prin
evitarea posibilităţii de apariţie a
unor intermodulaţii. Se observă că

În emitoarele tranzistoarelor T1 si
T2 este amplasată o sarcină activa
de tip generator de curent constant, soluţie ce Îmbunătăţeşte mult
funcţionarea
amplificatorului diferenţial, atît În ceea ce priveşte impedanţa de intrare, cît şi liniaritatea
caracteristicii de transfer. Potenţiometrul semireglabil R9 este prevă
zut În scopul reglajului offset-ului
amplificatorului, astfel încît în lipsa
semnalului de intrare, prin difuzoare
să nu circule o componentă de curent
continuu (I dif max :::; 5 mA).
Semnalul amplificat este preluat
din colectorul tranzistorului T2 si
aplicat galvanic În baza tranzistoru-

Ing. EMIL MARIAN

lui T 4. Acesta Îndeplineşte rolul
etajului-pilot, care asigură excursia
maximă În tensiune a semnalului
audio. Pentru optimizarea funcţionării etajului-pilot s-a ales pentru
acesta o sarcină activă de tip generator de curent constant, realizată
cu ajutorul tranzistorului T6. Generatorul de curent constant oferă
avantajul realizării unei impedanţe
mari În curent alternativ si mici În
curent continuu. Acest fapt implică
realizarea unei amplificări foarte
mari şi, totodată, cu ,distorsiuni de
neliniaritate minime.
Tranzistorul T5 realizează sursa
de tensiune constantă necesară
polarizării În clasa AB a etajului final. Analizînd schema electrică
proprie etajului final, se observă că
acesta prezintă o structură mai deosebită. Aranjamentul etajului final
este de tipul unui cvasirepeto( pe
emitor. Astfel, tranzistoarele T7, T9
şi T12 realizează un triplet de tip
npn, iar tranzistoarele T8, Ti O şi
T13 un triplet de tip pnp. Se observă
că repetorul pe emitor clasic, format din cele două tranzistoare
complementare de putere, este
completat de prezenţ;:i a două sarcini dinamice, de asemenea complementare, realizate de dubletul
Tii şi T15 (de tip npn) şi T14 şi T16
(de tip pnp). Polaritarea celor două
tranzistoare de tip dublet este realizată de grupul R22, 05, R24 şi R23, .
06, R26. Se observă că În pauză (în
lipsa semnalului de intrare), pe fi-ecare dintre cele dOl;lă tranzistoare

triplet este' aplicată doar
din tensiunea de alimenîmbunătăţeşte
tare.
Acest
fapt
foarte mult proprietăţile de disipaţie termică a montajului In timpul
livrării puterii nominale. In cazul
aplicării semnalului audio la intrarea amplificatorului, cei doi dubleţi
Tii, T15 şi T14, T16 asigură excursia maximă În tensiune a punctului de functionare ce defineste
amplificarea et'ajului final. În acest
caz, În' emitoarele tranzistoarelor
T12 şi T13 se obţine o tensiune
egală În valoare absolută Ue = UA
- U0 5. Pierderea de putere datorită
micsorării efective a tensiunii de
alim'entare
mentionată
anterior
este Însă pe depli'n compensată de
performanţele
foarte
bune
ale
acestui tip de etaj final În ceea ce
priveşte
liniaritatea caracteristicii
de transfer şi prezenţa unei amplificări mari de curent, cu distorsiuni
neliniare si de intermodulatie foarte
reduse (practic inexistente).'
Un alt avantaj esenţial care compensează pe deplin complexitatea
configuraţiei etajului final este realizarea unei disipaţii termice foarte
eficiente,
deoarece
configuraţia
etajului final permite obţinerea unei
puteri disipate pe sfert faţă de un
etaj final clasic, realizat cu tranzistoare complementare. Oubleţii Tii,
T15 şi T14, T16 reprezintă, În aceIaşi timp, generatoare de curent
care asigură o alimentare cu energie electrică optimă a celor doi tripleti complementari, realizaţi cu
tranzistoarele T7, T9, Ti2 şi T8,
de

tip

jumătate

Ti O, T13. Se observă Că la iesir~a
etajului final este ampla'Sat un i'ltru
R27C7 de tip trece-jos, care blochează complet posibila apariţie a'
unor oscilaţii de frecverţţă ultrasonora. Rezistenţa R4 este amplasata
Într-o buclă de reacţie negativa. ce.
defineşte
amplificarea etajului, final, Între ieşirea şi i q.trarea acestuia. Rezistenţele Ri8 şi Ri9 reprezintă o reacţie negativă de curent
care optimizează funcţionareaeta
jului final (prezente, deqltfel, la
orice etaj firial de putere). In vederea unei protecţii suplimentare a
grupului de difuzoare ce se amplasează la ieşirea etajului final, constitui nd sarci na acestui a, s-a i ntrodus siguranţa fuzibilă S3.
Realizare practică şi reglaje
Montajul se realizează pe o
plăcuţă de sticlotextolit placat cu
folie de cupru. La realizarea cablajului imprimat se iau toate măsurile
de 'precauţie ce privesc montajele
destin.ate funcţionării În audiofrecvenţă. Tranzistorul T5 Împreună cu
componentele aferente sursei de
tensiune constantă se montează
separat pe o plăcuţă de cablaj imprimat. Ulterior, tranzistorul T5 se
montează pe radiatorul tranzistoarelor finale (care conţine tranzistoarele Tii, T15, T12, T9, T10, T13
• şi T14, T16). Radiatorul pe care se
amplasează tranzistoarele finale se
realizează din aluminiu si se dimensionează astfel Încît să poată disipa
minimum 40% din puterea nominală.
Bobina L 1 se realizează prin amplasarea a 20 de spire din conductor
CuEm de grosime 1,5 mm pe o rezistenţă R25 de 2kn/5 W (aceasta
constituind suportul fizic al bobine;).
Montajul se realizează În varianta
mono sau stereo, În funcţie de tipul
utilizării ulterioare (staţie de sonorÎzare, amplificator pentru chitară
electrică etc.). După realizarea montajului se. verifică amplasarea fiecărei componente, deoarece orice
greşeală duce la cel puţin nefuncţio
narea În parametri a acestuia. Se
ştrapează
intrarea amplificatorului
si ulterior se alimentează de la o
sursă dublă de t~nsiune UA = ±45 V.

pentru -edificarea constructorului
amator, În figurile 7, 8 şi 9 sînt pre~
zen tate. modificările caracteri5;ticîi
efe frecvenţă a corector:ulul de ton
pentru diversele poziţii ale comuta..,.
toarelor, astfel:
,.~

figura 7

~-Jîltrul

HIGH,
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Cu dispozitivul' OTS legat la
ceptor. se citeşte frecv.enţa
torului în fiecare din cele
puncte de acord cu· precizia de
de I<ilohertzi. Se' scade valoarea
intermediare
MH,z,
astfel
de acord, care se
în
la cel.e patru adrese 'cor,espunzătoare.

Ing.

neliniară

a domeniului
varicap într-un domeniu
de frecventă de acord se face cu
unei
memorii
de tip
Această metodă, relativ laborioasă din cauza celor 256 de
puncte de conversie
(respectiv
2x256 pentru receptoare cu ambele
benzi UUS). conduce totuşi la un
receptor radio modernizat la un
preţ de cost net inferior unuia cu
sin)eză de frecvenţă.

. 2.

FUNCŢIONAREA

SCHEMEI
Schema
de afişare

electrică a dispozitivului
numerică, a frecvenţei de

un
cu
iesirile decodificate.
de .
este real izată
cei
ai circuitului
în
ce decodificarea se
face cu
porţilor circuitului
C13.
Cele patru
mandă, prin î",t<,,..,,,,,orli,
relor T9..... T12.
dine a celor patru
Cuvîntul binar de
Q2Q1
adresează memoria EPROM pentru
a careia aprinderea segmentelor cu
digitul corespunzător -- adresele
AO. A 1.
Cei opt biţi de pe magistrala dispozitivului DTS formează la nivelul
memoriei EPROM adresa unuia din
cele 256 de puncte de conversie -A2. A3, ... , A9.
În fine, bitul de adresă A 1O precizează banda OIRT sau CCIR la receptoarele cu ambele benzi· (de
exempru O V sau nivel LOW pentru
OIRT şi. respectiv, + 5 V s~u nivel
HIGH pentru banda CCIR). In cazul
unei singure benzi, rezistenţa R6.
ţine bitul A 10 În LOW.
Se remarcă faptul că. pe lîngă
conversia menţionată anterior, memoria EPROM r~alizează şi funcţia

scrie
se scrie
se scrie

2. A 1O = 1
MHz pentru combipe OAC 08.
110,79 MHz - 10.7 MHz

Il:AQ::UII.JIUI

Construcţia

=

electwnică

,nu pune
probleme deosebite şi poate fi realizată pe cablaj imprimat, prin wraetc. Memoria EPROM se monobligatoriu pe soclu şi se decuplează cît mai aproape de pinul
24~ .
In lipsa unui contact disponibil
pe tastatura receptorului, contactul
K1 poate fj Înlocuit cu u'n tranzistor
de tip BD de către amatorii ingeI

nioşi.

Ultima etapă şi nu cea
importantă este scrierea

mai puţin
memoriei

EPROM. Sînt necesare un frecvenţ
metrl,J numeric capabil să măsoare
În domeniul de frecvenţă al oscilatorului local al receptorului (de
,exemplu Eo204. de fabricaţie IEMI)
şi un înregistrator de EPROM.

' -J\
a aprinde cifra 1 pe
01. 07 = 1.
Avem de scris codurile cifrelor
o. O. 9 la adresele:
10110010000 =
592i H se . scrie
1+cod 0= 11111110= FE H
10110010001
591 H se scrie 1+cod
0= FE H
10110010010
592 H se scrie 1+cod
0= FE H
10110010011
593 H se scrie. 1+cod
9= 11111011 = FB H

..a.
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zare exterioară - produce ionizarea
gazului din tub.
Gazul odată devenit conductor,
aproape toată sarcina electrică stocată în C3 se descarcă prin tub,
producînd pentru cca 1 ms un curent de ordinul a 200 A si o emisie
luminoasă intensă.
.

FUlgerul electronic ("blitz" sau
"flash", după denumirea În germană
sau engleză) constituie sursa de lumină artificială cea mai utilizată În
fotografie. Avantajele sale de bază
sînt: randamentul energetic ridicat şi
temperatura de culoare a luminii,
foarte apropiată de cea a luminii
medii de zi.
.
Impulsul luminos Într-un fulger
electronic este emis ca urmare a
descărcării electrice ce se produce
în gazul conţinut într-un tub de sticlă cu doi electrozî. Electronica este
folosită pentru obţinerea tensiunii
de cca 300 V care se aplică electro- .
zilor şi pentru producerea unui cîmp
de Înaltă frecvenţă şi înaltă tensiune
care ionizează gazul şi amorsează
descărca rea.
.
Schema din figura 1 este a fulgerului electronic FI L .11 M, cu o largă
răspîndire printre fotoamatorii . din
ţara noastră. EI se . compune "'din
două blocuri, construite în carcase
separate: convertorul de c.c.şi
lampa propriu-zisă, care poate fi alimentată fie de la convertor, fie de la
reţeaua de 220 VC.a.
Convertorul conţine un· oscilator
Atragem atenţia asupra
În contratimp, cu două tranzistoare
protecţie la electrocutare a f"'In,::>r",tf"'l_
pnp cu germaniu (echivalent romârului pe care ÎI. au
,nesc ASZ18). Reacţia necesară auR6-R7 (4,3 Mn); Ele rr"r·"f"'I.·O<lc.<l
toîntreţinerii oscilaţiilor se realizează
valori nepericuloase
:":
cu ajutorul înfăşY,rării 2 a transfortrece prin corpul f"'In,::>r",·tf"'lr,
'''',
matorului Tr1. In înfăşurarea 3
(aflat În contact cu
apare o tensiune alternativă de vamîna pe contactul
loare mare, din care se obţine (legat la masa aparatului
prin re.dresare cu diodele rapide
cazul folosirii reţelei electrice,
D1-D4 - tensiunea continuă de 300
'si unea fazei este prezentă pe unul
V necesară lămpii.
din firele de alimentare.
Un circuit economizor este prevă
zut pentru a limita consumul În caÎn figura 2 este dată schema unui
zul cîndconvertizorului nu i se cere
alt montaj, utilizat de firma Kodak
un curent important. Un tranzistor
pe unele aparate foto cu blitz ÎncorT3 blochează oscilatorul a.tunci cînd
porat. Nu este posibilă alimentarea
pe bază i se aplică o tensiune pozide la reţea. Convertorul este realizat
tivă. Fer:lOmenul se produce~ atunci
cu un singur tranzistor cu germaniu,
cînd tensiunea înaltă în înfăsurarea
iar reacţia este asigurată de un
3 depăşeşte va"oarea norm·aIă. O
transformator Tr1. Curentul de emifracţiune din tensiunea tnaltă, cutor străbate Înfăşurarea 1 şi deterleasă pe priza intermediara a înfăşu
mină apariţia În înfăşurarea 2 a unei
tensiuni care, aplicată bazei, blorării 3, redresată cu DS şi fiitrată cu
Ci, poate străbate dioda Zener
chează tranzistorul T1. Oscilaţia
(dacă depăşeşte valoarea de stră
este reluată datorită descărcării lui
pungere) şi
apli,eată bazei lui T3
C1. În secundarul 3 se culege o tensiune alternativ,.ă de valoare mare,
- provoacă blocarea acestuia.
care este redresată cu dioda rapidă
Blocul lămpii fulger propriu-zise
(partea din dreapta a schemei din fiD1 $1 încarcă condensatorul princigura 1) conţine ca elemente principal C2.
pale tubul de descărcare T şi conCircuitul de aprindere utilizează
densatorul principal C3. Ac~sta din
cohdensatorul C3 care este descăr
cat pe primarul transformatorului de
.•.... urmă se încarcă. Ia o tensÎune de
\~"
300 V prin grupul R3-R4 de limiînaltă tensiune Tr 2 Tubul indicator
tare a şocului iniţial de curent şi
cu neon are tensiunea de aDrindere
dioda D6 care, În cazul folosirii reţe
mare (cca 250 y) şi este conectat În
lei de 220 V. c.a., realizează redresaparalel peC3. Intrerupătorul general
U1 este dublu. Secţiunea din stînga
rea.
Un circuit de semnafizare optică a
întrerupe alimentarea, iar secţiunea
stării de Încărcare a lui C3 este condin dreapta asigură stingerea becustituit din becul cu neon N, cu tenlui cu neon şi nu permite declanşarea blitzului, chiar dacă C2 şi C3
siunea de aprindere de cea 70 V, şi
sînt încărcate.
divizorul P2-RS. P2 se regie5lză astfel ca becul să se aprindă atunci
cînd tensiunea lui C3 a atins
250-280 V. C4 produce un regim
oscilant al luminii în apropierea pragului de aprindere.
, Observăm că. tubul de descărcare
Orice depanare a fulgerului electronic implică o deosebită atenţi.e
al lămpii fulger este permanent copentru evitarea electrocutării, deoanectat În paralel cu condensatorul
rece se lucrează cu tensiuni pericu-"
principal C3. Totuşi, pentru presiuJoase şi uneori cu reţeaua legată
nea şi temperatur~ gazului din tub,
galvanic la lampă. De aceea, Înaintensiunea de 300 V nu este sufitea oricărei intervenţii se va decocientă pentru a amorsa descărcarea.
necta reţeaua şi se va descărca conAceasta se face printr-o ionizare inidensatorul principal. Atragem atenţială a gazului, care se produce
ţia că declanşarea descărcării lumiprintr-un cîmp de înaltă frecvenţă şi
noase nu descarcă complet condent~nsiune, generat de circuitul de
satorui princip,al, o tensiune de cca
aprindere. C5 se încarcă - prin R6
50 V rămînînd p~ acesta. Este neceşi R7 la o tensiune apropiată de
sară şuntarea bornelor condensato~ea a condensatorului principal C3.
rului cu o rezistenţă de cîteva sute
In momentul cînd este necesară
de ohmi, care se va menţine un timp
producerea fulgerului, prin apăsarea
butonului de test 12 sau prin contacsuficient pentru a constata - cu un
voltmetru - descărcarea completă.
tul de sincronizare al aparatului fotografic, CS este conectat În paralel
Dacă blitzul funcţionează normal,
cu primarul transformatorului Tr2.
dar nu se aprinde becul indicator cu
neon, se va Încerca reglarea divizoAre loc o oscilatie amortizată de
înaltă frecvenţă În' acest circuit LC,
rului rezistiv (P2 în figura 1), se vor
iar 'în secundarul transformatorului
verifica componentele divizorului şi
becul propriu-zis.
cu miez de feriţă se obţine o tensiune înaltă de I.F., care - aplicată
Dacă blitzul funcţionează, dar timÎntre electrozii tubului şi o metalipul de încărcare este excesiv de
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mare, ne vom asigura mai întîi de
normalitatea condiţiilor de alimentare (reţea sau baterii), apoi de integritatea lui R3, R4 În figura 1. Dacă
totul este în. regulă, trebuie măsurat
curentul de fugă al condensatoruluj
principal, prin înserierea unui miliampermetru cu acest condensator,
După trecerea a circa 1/2 minut, curentul prin condensator trebuie să
şe micşoreze la mai puţin de 1 mA
In caz contrar sarcina relativ importantă pe' care o reprezintă pierderile
in condensatorul deteriorat nu permite creşterea rapidă a tensiunii
convertorului' la val'oarea nominală
şi procesul de încărcare se prelungeşte sau, peste o anumită limită a
pierderilor, nu mai este posibilă Încărcarea normală. Dacă nu există
suspiciuni asupra curentului de fugă
excesiv, ne vom îndrepta atenţia
spre convertor, ale cărui elemente
pot fi deteriorate parţial.
Cazul cel mai frecvent este rîefuncţionarea totală Ci fulgerului. Mai
întîi se verifică integritatea cablurilor şi/sau contactelor de alimentare
şi sincronizare, precum şi starea Întrerupătorului general. Dacă toate
acestea sînt în ordine, se va face o
localizare aproximativă a defectului
prin măsurarea tensiunii pe condensatorul principal, după cca 30 de secunde de alimentare a fulgerului.
O tensiune normală implică un
defect al tubului de descărcare sau
al circuitului de aprindere. O tensiune scăzută conduce la bănuieli
starea condensatoru!ui prin(verificabil aşa cum am menţionat mai sus) sau starea de funcţionare- incorectă a convertorului.
Lipsa tensiunii pe condensator denotă n'8foncţionarea convertorului.
O cale suplimentară de localizare a
defectului În convertor este prezenţa
sau absenţa ţiuitului caracteristic,
cu frecvenţă din ce În ce mai ridicată, ce se aude la majoritatea mon-

dato~tă vibraţiei
secţiunilor de ferită ale

tajelor,

tolelor sau
transforma-

torului Tr 1.
în convertoare, elementele cele
"mai sensibile sînt tranzistoarele care'
se deteriorează datorită curenţilor
mari de Ia:··.tncep~tul perioadei .de încărcare. Echivalarea între tipuri cu
germaniu şi siliciu nu este posibilă,
de regulă, datorită condiţiilor de oscilaţie care sînt optimizate pentru
tranzistoarele originale. Diodele redresoare, În caz de deteriorare, se
înlocuiesc cu tipuri echivalente ca
tensiune şi curent maxim, dar avînd
grijă să fie din categoria "diodelor
rapide", cu timpi mici de comutaţie,
pentru a asigura o redresare efi,cientă la frecvenţele de 5-10 kHz la
care lucrează de regulă aceste convertoare. Transformatorul Tr 1 poate
"' fi reparat prin rebobinare, respec'tînd numărul de spire şi diametru!
conductorului original, precum şi
sensul de bobinaj al fiecărei înfăş.u
rări.

Schema din figura 1
T1, T2 - 1T2163B;
T3 - M1T41;
C1, C2 - -ta ,uF/16 V;
P1 - 1 kO;
R1 - 1,5 kO;
R2 - 6,2 k!1;" __
01, 04 - A 2268;
Dz A8146:
Tr. 1 - 1= 18 + 18 sp. 0 0,64;
II = 10 + 10 sp. 0 0,31;
Iii = 60 + 1 440 sp. 0 0,1;
06 - MA 217;
R3, R4 - 360 0/2 W
R5 - 1 MO;
R6, R7 - 4,3 MO;
P2
1 MO;
C3 - 800 ,uF /300 V;
C4 ....:. 6800 pF;
C5 - 0,1 ,uF/160 V;
T """""7 Ll.0K - 120;
N - ~H-3;
Tr. 2 - pr.: 20 sp. 0 0,31; sec.: 3 000
sp. 0 0,08.

J1

....

instalaţii

In jurul anilor '70, În
de automatizare industriale erau
utilizate pe scară largă tiristoareletetrodă
datorită
simplităţii,
fiabilităţii
şi
robusteţii
lor ridicate.
Firme străine (de exemplu Sciaky),
specializate În construcţia de echipamente de sudură prin -puncte, utilizau astfel de componente. Ulterior, aceste echipamente au fost
modernizate, 'folosindu-se pe scară
largă mai apoi circuite integrate digitale.
Simbolizarea acestor componente
este arătată În figura 1.
Tiristorul-tetrodă este un. dispozitiv pnpn cu conexiuni la toate cele
patru straturi semiconductoare (figura 2).
Modul de funcţionare· al acestui
dispozitiv semiconductor este similar cu cel al unui tirlstoF obisnuit,
comanda de amorsare efectuÎndu-se pe oricare din cele două porţi
P1 şi P2 (P1 - poartă catod, P2 poartă anod). Impulsurile de deschidere sînt însă de polarităţi opuse
pentru cele două comenzi, respectiv pozitiv pentru P1 şi n~gaHv pentru P2.
După stabilirea unui curent minim de menţinere, tiristorul-tetrodă'
rămîne În conducţie şi după dispariţia impulsului de comandă.
Schema tiristorului-tetrodă, echivalentă cu un montaj cu tranzis..;
toare, este prezentată În figura 3.
Aceste structuri permit aplicarea
unei tensiuni directe anod-catod în
stare de blocare de ordinul zecilor
de volţi, funcţie de tipul tiristoruluitetrodă sau c;le cel al tranzistoarelor
alese pentru a simula acest dispozitiv.
Anularea curentului prin tiristorul-tetrodă se face fie prin anularea
tensiunii anod-catod, fie prin blocarea acestuia cu impulsuri pe oricare din cele două porţi P1 sau P2.
De data .aceasta, impulsul de blocare va avea polaritate. inversată
faţă de cel de conducţie.
Datorită faptului că există şi o a
doua poartă de comandă, se
extinde gama de aplicaţii a

Anod
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P1---t
Anod
_L-610care

P2 [-conducf i €
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Gatad
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Catod
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Sursele de tensiune
sedă,
ţie la
cină.

marea

continuă poa lor, protecla suprasar-

se

prin
cerea)

de

ieşire

realizează
şi intoar-

la

rea unei anumite valori. Multe
alimentare
. montajele de
posedă
in trepte
a
prin
montaj, cu
tranzistoare,
ce permite reglarea continuă a pragului de acţionare a .~imttării este
prezentat. in figura 1.
Tranzistorul T1 împreună cu rezistenţele

R1

formează

14

şi

R2, diodele D1

un' generator de

şi

D2

curenţ

constant necesar obţinerii prin P1,
P2 şi P3 a unei tensiuni de comandă
tranzistoarelor de ieşire T2, T3 şi
Aceste ultime trei tranzistoare
formează

un tranzistor compus

echivalent pnp cu un factor de amplificare in curent mai
de
20 OOO~ S-a preferat
configuraţie pentru Il micşora deriva
termeei Il curentutui o dată cu Încăl
zirea tranzistoarelgr (in cazul unui
. consum ridicat). Dioda 03 are rolul
de Il compensa variaţiile cu temperatura ale tensiunii bază-emitor a
tranzistoru~ui T2.
Modul de intercalare Il protecţiei
intre redresor-filtru şi stabilizatorul

2
TEHNIUM 11/1991

Rs>-

2

8

9

eRY39

3,.9 kn.

tkn..

rului-tetrodă În raport cu cea a tiristorului conventional, Tiristorul-tetrodă are Însă dezavantajul unei puteri disipate mai mici şi al unor ten. siuni de lucru mai reduse,.
Aşa cum este prezentat tiristorultetrodă, acesta poate fi privit şi ca
un circuit basculantbistabi! cu
tranzistoare complementare ca în
figura 4. Rezistenţele din colectoarele celor două tranzistoare pot
fi eliminate sau considerate de
valoare
foarte
mare.
Avantajul
esenţial al circuitului basculant cu
tranzistoare complementare rezidă
În consumul redus În starea de blocare faţă de bistabilul clasic, cu
tranzistoare de acelaşi tip, la care
consumul este diferit de zero În ori··
care stare stabilă s-ar găsi, deoarece unul
din tranzistoare se
găseşte În stare de conducţie. Un
alt avantaj este reducerea timpilor
de comutaţie În conducţieşi blocare.

Rezistenţele Rb 1 şi Rb2 au rolul
de cr limita curentul prin joncţiunile
SE ale celor două tranzistoare T1 si
T2
.
,O schemă de aplicaţie practică a
acestui dispozitiv, simulat cu trei
tranzistoare, este prezentată În figura 5. Tranzistoarele T2 şi T3 formează un dublet Darlington pentru
a putea cQmanda comod curentui
prin sarcină. Aşa cum este conceput, montajul permite o extindere a
posib'ilităţilor de
comandă
(cooducţie-blocare)' faţă de ambele polarităţi aie sursei.
O altă aplicaţie este prezentată În
figura 6. Aceasta reprezintă un
numărător decadic În inel. Se utilizează cînd nu este nevoie de a se
afişa starea logică, ca de exemplu
atunci cînd se comandă un circuit
de imprimantă numerică. Impulsurile negative se preiau.. de la ieşirile O
la 9 . .
~
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propriu-zis este arătat. în figura 2.
De menţionat că este necesară o
valoare destul de importantă a curentului, de ordinul milia"lperilor
sau chiar al zecilor de miliamperi,
ce trebuie furnizată spre stabilizatorul de tensiune pentru a funcţiona
'[lormal, în gol, fără-sarcin.ă .Ia ieşire.
In acest caz, curentul mInim de la
care se va "programa" acţionarea Iimitării trebuie să depăşească
această valoare. Pentru aceasta, în
,montajul prezentat este folosit pot~nţiometrul semireglabil P1 care,
pe lîngă rolul de a menţine un curent minim diferit de zero, mai face
oficiul de a micşora "cursa moartă"
de 1-1,2, Va celorlalte potenţiome
tre P2 şi P3, pînă la deschiderea
tranzistorului T2.
Din potenţiometrele P2 şi P3 se
reglează "Brut", respectiv "Fin", valoarea de curent de ieşire de la care
stabilizatorul de tensiune trece În
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GENERATOR
DEZGOM'OT

!

I----C:lţ-~ Sfa.b//iZ<1~

regim de stabilizator de curent.
De reţinut că tensiunea minimă la
intrare (intre bornele 1 şi 2) pentru
o funcţionare normală este de' 5 V,
iar căderea minimă de tensiune pe
elementul serie A2, tranzistorul T 4
(între bornele 1 şi 3) este aproximativ 2,5 V, la curentul maxim de 2A.
Valoarea maximă a tensiunii de
intrare este de 35' V.
.
Dacă limitarea se face la curenţi
maximali mai mici de 2A (de exemplu 300 mA), se poate renunţa la
serviciile tranzistorului T4 şi se modifică rezistenta AL, care va avea in
acest caz valoarea de 6,8011 W.
Atît tranzistorul T3 cît şi tranzistorul T 4 vor fj montate fiecare pe cîte
un radiator metalic adecvat puterii
de disipaţie maxime in regimul cel
mai "dur" de funcţionare. Astfel, T4
va ajunge, in cazul cel mai defavorabil, să disipe aproape 70 W, iar T3aproximativ 7-8 W.

Acest tip de generator de zgqmot se utilizează la intrarea receptoarelor de radiodifuziune, rec~ptoarelor de trafic sau a convertoarelor de radiofrecvenţă pentru ajustarea circuitelor acordate Le În vederea obţinerii unui
raport semnal/zgomot cît mai mare la ieşirea acestor aparate.
Se poate folosi aproape orice fel de diodă de ultraînaltă frecvenţă sau
de microunde.
Impedanţa echivalentă de ieşire a generatorului de zgomot este de
circa 50 n, iar banda de zgomot ocupă un ecart Între aproximativ 100 kHz şi
150 MHz. Din potenţiometrul de 250 kO se regleaz~ nivelul ţensiunii de
zgomot la ieşire.

250 kn- 620..0-

1N 82

9V
560pF

15

200K
100nF
JNTRAREo---1,

IESIRE
.....

56K
20K
~

R=20K
r=10K

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

-R

R

10K

10K
Z2K
220K
in continuare două scheme
reprezentative.
Realizări practice. Primul montaj
este un flanger realizat cu linie de
intîrziere de tip TCA350Z, circuit integrat produs de ITT.
Schema din figura 3 este cea mai
simplă variantă de flanger; simplitatea derivă şi din modul original de
operare a circuitului integrat
TCA350Z, total diferit de modul tipic, propus de fabricant. Circuitul
integrat TCA310Z este o linie de Întirziere pentru audiofrecvenţă, de tip
_ BD/CTD. avînd o capacitate sufi((. entă pentru realizarea efectului
.'. ropus.'
Impulsurile În antifază nec~are
pentru funcţionarea circuitului integrat TCA350Z sint produse de
ratorul controlat in tensiune,
şi
cu tranzistoarele pnp
tip BC177. Modularea
fr"",.."", ... +':;'
acestui generator se face
tensiune de contro',
pointermediul comutatorului
ziţia A, generatorul bifazic este controlat de o tensiune cu evoluţie sinusoidală, produsă de generatorul
de frecvenţă foarţe joasă, realizat cu
tranzistorul T3. In această situaţie
se produce o variaţie periodică a
frecvenţei de tact, in limitele
kHz, ceea ce
ca numărul
melor sau
introduse

1/2/'1/1[4069

t>-12 V

~
1~

zentăm

iar cursorul potenţiometrului P2 la
Se cuplează osciloscopul pe
terminalul 2 sau 5 al circuitului integrat TCA350Z; vor fi vizualizate impulsuri dreptunghiul are cu factor de
umplere 1 :2. Se roteşte cursorul potenţiometrului P2 la capătul dinspre
plusul sursei de alimentare. Se ajustează reţ:istenţa notată cu asterisc,
pînă la obţinerea unei frecvenţe ma-:xime pentru care impulsurile dreptunghiulare au încă o formă bună,
fără distorsiuni ale palierelor sau
fronturilor. După fixarea valorii
acestei rezistenţe, rotind cursorul
potenţiometrului P2. de la un. capăt
la altul, frecvenţa impulsurilor trebuie să varieze Între aproximativ 15
şi 75 kHz.
se foloseşte un generator
cu domeniu de bacare să permită vah·<>'/~".,,,nt.,,, de la 15 la 300 kHz,
accentuează. )
n(Y7itinn,r::;~,,~ cursorul semirepoziţia de sus şi se
un semnal sinusoidal cu frecde 1 kHz şi amplitudinea de
mV ia intrare. Se cuplează oscitranzistorului
pe
pînă la vizuasinusoidaJ netrece comutatorul
şi se
SR3
frecAcest
t"n".,i,'!Q,.,:::It terminat cind
masă.

a

maximă
fără ca

dar

distor!r::ioinat Se re-

amplitudinea
fi egală cu
respectiv
T2 şi T3

TEHNIUM .11/1991

+12V

tip BC107, BC108,
sint
Alimentarea flangeBC171,
ia o sursă de tenrului se va
V125 mA, foarte
siune
bine
Pentru cei care nu au o linie de
intirziere. prezentăm În continuare
un sintetizor Leslie realizat cu componente electronice de uz general.
Montajul propus este un phaser cu
şase schimbătoare de fază controlate in tensiune, fiind o varÎantă
adaptată şi experimentată de noi,
după modelul de referinţă publicat
În Audio Handbook NSC. MenţiO
năm că efectul obţinut este foarte
apropiat de cel al flangerului prezentat anterior. deşi in construcţia
phaserului nu se folosesc circuite
integrate specializate. După cum se
vede in figura 4, se folosesc amplificatoare operaţionale şi porţi inversoare. Este recomandată folosirea
unor amplificatoare operaţionale
cvadruple, de ,exemplu LS404,
B0840, LM348, dar pot fi folosite şi
amplificatoare operaţionale de tip
741. În acest montaj nu recomandăm folosirea amplificatoarelor operaţionşle cvadruple LM324/j3M324,
Oin cele opt amplificatoare operaţionale existente În montaj, şase sînt
conectate În configuraţie de schimbătoare de fază. Controlul fazei În
aceste schimbătoare se realizează
prin intermediul unui element rezistiv controlat, respectiv rezistenţa diferenţială drenă-sursă a şase tranzistoare MOS. Tensiunea de control
se aplică simultan celor şase tranzistoare, intre poartă şi sursă. Pentru funcţionarea corectă a phaserului este necesară o bună împerechere a celor şase tranzistoare, din
punct de vedere al caracteristicii rezistenţă diferenţială-tensiune de
control. Această împerechere se obţine prin folosirea a şase tranzistoare realizate pe acelaşi cip. Ne referim la cele şase tranzistoare cu
canal N, dintr-un circuit integrat
CMOS care conţine şase inversoare,
de exemplu MMC4069. Soluţia prezintă, pe lîngă avantajul unei bune
imperecheri, şi un avantaj economic.

Cifrele notate lîngă terminalele
tranzistoarelor de control corespund
circuitului integrat MMC4069. Atenţie! Terminalul 14 nu se conectează
la plusul sursei de alimentare, aşa
cum se face in mod normal.
Semnalul aplicat la intrarea phaserului este transmi, pe două căi.
Una dintre aceste căi este constituită din cele şase schimbătoare de
fază controlate. conectate in serie.
Semnalul transferat prin acest circuit este mixat cu cel direct, În mixerul de ieşire. Nivelul semnalului
procesat În cele şase schimbătoare
de fază poate fi reglat prin intermediul potenţiometrului Pl.
Controlul celor şase tranzistoare
se poate face fie prin intermediul
tensiunii produse de un generator
de frecvenţă foarte joasă, fie
printr-un potenţiometru-pedaIă. Generatorul de frecvenţă foarte joasă,
realizat cu trei porţi din alt circuit
integrat de tip MMC4069, produce
semnal triunghiular cu frecvenţa cuprinsă intre 0,5... 5 Hz, reglabilă cu
ajutorul potenţiometru!ui P2. Pentru
obţinereaefectului Lesiie. frecvenţa
semnalului de control va fi de 0.5
Hz, iar pentru obţinerea efectului vibrato de fază frecvenţa va fi de 4... 5
Hz. Montajul ~e alimentează de la o
sursă dublă de ±12 V.
Dacă s-a respectat Întocmai
schema şi s-au folosit componente
verificate, montajul funcţionează
fără operaţii de reglaj.
Pentru verificarea auditivă şi efectuarea reglajelor definitive ale celor
două sintetizoare prezentate mai
sus, se recomandă să se aplice la
intrarea acestora un semnal cu
spectru larg şi dens. În acest sens
recomandăm un generator de zgomot alb, realizat cu două tranzistoare npn, de tip BC101, BC171 ,
BC172, conform schemei din figura
5. Folosirea zgomotului alb pune in
evidenţă mult mai eficient funCţiona
rea sintetizoarelor şi facilitează operaţiile de raglare a acestora.

REFOLO IR A
TUBURILOR
FLUO E c NTE
Ing. BARBU POPESCU

Dispozitivul descris În cele ce urmează prezintă un interes deosebit,
deoarece permite folosirea tuburUor
fluorescente arse, În gama de puteri
cuprinsă Între 6 W şi 40 W.
Schema electrică. deosebit de
simplă. prezentată 'În figurile 1 şi 2,
a fost publicată de dl. Gerald Jaschek În revista "Funkschau" nr.
16/1978 şi reluată de revista "Radioelectronik" nr. 6/1988.
În schema din figura 1, la conectarea tensiunii de alimentare, condensatoarele C1 şi C2 se Încarcă
fiecare la o tensiune de 310 V. de
polaritate diferită. astfel incit tensiunea aplicată la bornele tubului fluorescent atinge valoarea de 620 V.
La atingerea acestei valori are loc
amorsarea descărcării În gaz şi tenSÎunea la bornele tubului scade.
Limitarea curentului se face cu
drosel, care trebuie să aibă o putere
co!espunzătoare tubului folosit.
in schema din figura 4 sînt pre-

zen tate componentele indigene care
au fost folosite in această variantă.
Se pot folosi diode de tipul
1N4004-1N4007, F407 etc.; rezultate bune dau condensatoarele
HZ9402 de 0,22 IlF/2S0 V c.a. + 2 x
500 pF, folosite la deparazitarea aspiratoarelor de praf (nu se va atinge
carcasa acestora În timpul funcţio
nării).

Dacă la
alimentare,
va inversa
clu.
În figura

Pentru tuburi cu puteri cuprinse
intre 6 W şi 14 W, condensatoarele
Cl şi C2 pot avea şi valori cuprinse
Între 0,1 IlF şi 0,22 tl F/ 400-630 V.
Pentru tuburile cu puterea de 20
W, condensatoarele Cl şi C2 vor
avea capacitatea cuprinsă intre 0,22
IlF şi 0,47 IlF/400-630 V.
După cum s-a mal spus, droselul
va avea puterea corespunzătoare tubului (drosel de 20 W cu tub de 20
W); in cazul corpurilor de iluminat
care conţin dou~ tuburi de 20 W, se
poate 'folosi droselul de 40 W pentru
alimentarea unui singur tub de 20

conectarea tensiunii de
tubul nu se "aprinde", se
tubul fluorescent În so-

2 este prezentată schema
pentru acţionarea
tuburilor de 40 W.
Se remarcă prezenţa diodelor D1
şi 02. a condensatoarelor C3 şi Ci.
precum şi modificarea valorii condensatoarelor C1 şi C2 la 3,75
"F/250 ·V c.a.
Aceste completări permit obţine
rea unei tensiuni de cca 1 200 V
(inainte de amorsarea descărcării in
gaz).
originală folosită

W.

In,

figura 3 este prezentată o va·
de mine, care a dat
rezultate foarte bune cu tuburile româneşti de 40 W.
Faţă de schema din figura 2,
feră modul de conectare a co
satoarelor C 1 şi C2; de asemenea, a
fost redusă valoarea capacităţii con·
densatoarelor Ci şi C2 de la 3,75 tlF,
la 0,47-0.22 IlF, reducîndu-se sen~'
sibil preţul.
Practic, circa 70-75% din tuburile
fluorescente arse se pot refolosi.'
timp indelungat cu circuitele prezentate.
riantă realizată

ODUL TORTV
ing. GEORGE PINTllfE

Pentru urmărirea pe televizoare a
imaginilor şi a sunetului obtinute de
la un magnetoscop sau de la un receptor de programe de pe sateliţi (in
special pe televizoarele nemonitorizate) , vă propunem un modulator
simplu. dar cu bune performanţe,
care are ieşir~a pe canalele 7 sau 8
de televiziune.
Montajul constă dintr-un autooscilator de radiofrecvenţă executat cu
tranzistorul T2, infăşurarea L3· şi celelalte componente RC aferente.
Semnalul de imagine se aplică in
circuitul de emitor, iar gradul de
modulaţie se ajustează cu. ajutorul
potenţiometrului semireglabil P2.
Pentru a putea "transmite" şi semnalul audio, s-a realizat un' oscilator
pe frecvenţa de 6,5 MHz, cu tranzistorul T1, modulat În frecvenţă. Gradul de modulaţie se stabileşte din
potenţiometrul semireglabil Pl.
Semnalul cu frecvenţa de 6,5 MHz
cules de pe infăşurarea L2 se aplică
pe baza tranzistorului T2, În serie cu
condensatorul C5. La ieşirea tranzistorului se va obţine un semnal de
radiofrecvenţă modulat În amplitudine cu semnalul de imagine, precum şi cu o subpurtătoare de 6,5
MHz modulată În frecvenţă de către
semnalul audio.
Cele două bobine sînt realizate pe
carcase din material plastic, cu diametrul exterior de 4,5 mm, prevă
zute cu miezuri din ferită. Aceste
miezuri trebuie să aibă o astfel de
permeabilitate magnetică incît să
funcţioneze bine la frecvenţe de
pînă la 200 MHz pentru bobina L3 şi
de pînă la 10 MHz pentru L 1.
Bobina L3 are 3 spire din conductor CuEm (2) 0,4 mm, cu pas intre
spire de 1,5 mm.
Bobina L1 are 12 spire, conductor
CuEm (2) 0,3 mm, spiră lîngă spiră,
iar L2 are 2 spire din aceeaşi sîrmă,
bobinate peste L 1.
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Montajul se realizează pe o placă
cu cablajul imprimat de 75 x 45 mm.
Desenul cablajului imprimat (cu vedere dinspre cablaj) este prezentat
in figura 2. În desen sînt indicate
numai traseele "calde". Circuitul de
masă nu este trasat. Acesta se va
face .de către dv. şi va trebui să acopere toată suprafaţa dintre trasee.
Montajul se alimentează de la o
sursă de 12 V şi consumă cca 10
mA.
În caz că dispunem de o tensiune
stabilizată de 5 V, se renunţă la rezistorul R1 şi dioda Zener de 5,1 V,
iar montajul se va alimenta direct la
bornele condensatorului electrolitic
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Montajele au fost realizate experimental (cele din figurile 3 şi 4) pe
plăcuţe de circuit imprimat cu di-'
mensiunile de 80 x 45 mm (varianta
de 20 W) şi 125 x 45 mm (varianta
de 40 W).

Acestea au fost ,.împachetate"
Într-o casetă realizată din carton
preşpan cu grosimea de 1,5 mm.
La demontarea şi montarea corpului de iluminat, la cablarea noului
circuit, ca şi la montarea dispozitivului, se vor lua toate măsurile de
evitare a accidentelor prin electrocutare.
Montajul din figurile 1 şi 2 (pentru
tuburile de 20 W) se poate folosi cu
rezultate mai slabe şi cu tuburile de
40 W, cu drosel de 40 W.
Montajele prezentate funcţionează
de circa 8 luni, dind deplină satis-
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sau nu încă 10 mA prin circuitul din schema de
bază din figura 1.
Consumul montajului creşte astfel de la 2 W la
4 W. R2 = 11 kO/2 W determină valoarea suplimentară a curentului constant, filtrat de C5 = 470
,uF 116 V, aplicat prin R4 = 1 kO pe poarta tiristorului. D6 permite numai Însumarea curenţilor, separînd circuitele.
Intre LED şi fototranzistor, care poate fi de
orice tip, este o distanţă de 2... 3 cm. Pe fototranzistor se aplică un tub negru din plastic, ori se lipeşte hîrtie neagră roluită. Pentru reglare, fototranzistorul este neconectat. Se alimentează mon-

P
AUT
PENT U
MAGNETOFON
aeXANDRU BARANCEA

Dacă în prezenţa benzii magnetice, aiimentarea
magnetofonului este blocată, o eventuală desensibilizare a schemei se obţine
conectarea
unei rezistenţe tatonate R5 1
... 10 k!1. .Rezistenţa (rezistenţele) de 2 W se montează degajat,
la minimum 1 cm de semiconductoare si 0,5 cm
. de cablaj.
.
Magnetofonul "Uvertura" utilizează pentru partea tranzistorizată~ tensiunea obţinută de la doua
Înfăşurări de pe motor.
Montajul a fost realizat În acest magnetofon,
comandînd numai motorul, dar poate comuta şi
un eventual transformator

Ri

.

11Knj 2w

~ontajul opreşte magnetofonul la terminarea

bobinării benzii pe una dintre role. Magnetofonul
nu porneşte decît cu bandă, după 9 secunde, ne- .
cesare pentru prinderea acesteia pe rolă.
Situate pe aceeaşi axă optică, de o parte şi de
alta a benzii magnetice, se află un LED ce lumi-

01
5x1N4004

LED
TRASEU

BANDĂ

nează

continuu si un fototranzistor.
Curentul necesar pentru aprinderea LED-ului
(10 mA) şi pentru aducerea în conducţie a t;ristorului se obţine din reţea prin circuitul serie format din 01, diodă redresoare, şi R1 = 11 kO/2 W.
rezistentă limitatoare de curent.
Condensatorul Ci = 1 000 ţ.LF are rol de filtru
pentru obţinerea tensiunii continue de lucru.
Dacă există bandă magnetică, Ti şi T2 sînt blocate, tiristorul primeşte curent de poartă prin circuitul serie descris' mai sus şi alimentează magnetofonul prin diodele din punte D2, D3, D4, D5.
Dacă nu există bandă, lumina LED-ului determină
un curent În fototranzistor. Acesta determină pe
rînd: pozitivarea bazei lui Ti, conducţie colector-emitor Ti, pozitivarea bazei lui T2 prin R3,
conductie emitor-colector T2, suntarea curentului
poartă-catod, blocarea tiristo'rului, deschiderea
punţii de diode şi oprirea magnetofonului.
Pornirea Întîrziată se realizează În prezenţa
benzii, cînd T1 este blocat. Atunci T2 rămîne
conducţie, pînă la Încărcarea lui C3 = 100 ,uF prin
R3 = 16 kO.
C4 = 0,1 ţ.LF 1400... 1 000 V suprimă perturbaţiile
radioelectrice ale tiristorului, C2 = 0,1,uF elimină
tensiunile de joasă frecvenţă captate de firele de
legătură dintre montaj şi fototranzistor. Se foloseste un tiristor care intră În conducţie pentru un
curent de poartă :S 10 mA, din seria T1N4, T3N6
sau echivalent. Pentru un tiristor care intră;, În
conducţie la un curent de poartă mai mare de 10
mA, dar mai mic de 20 mA, schema se completează ca În figura 2, obţinîndu-se un curent con:
stant poartă-catod de 10 mA, la care se adauga

în
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PA K
T1N4

KPA
KT 206/600

T3N6

KT fl9A

T1N 6
reţea. Dacă este executat corect, LED-ul
luminează continuu, iar magnetofonul porneşte
după circa 9 secunde. Reglarea pe aceeaşi axa

tajul la

optică se face cu un AVO-metru pe scala X10"O,

conectat cu borna (-) la colectorul fototranzistorului. Se rotesc pe rînd fototranzistorul, apoi
LED-ul, pentru obţinerea unui maxim de deviaţie
şi se consolidează fixarea acestora În colţare de
tablă cu adeziv. După uscare se conectează fotoelementul la montaj.

11K.,Q 12W

Pe

măsura avansării

În
electronice,
simt necesitatea construirii
ratură pentru măsură şi
Pentru începători îndeosebi
poate fi vorba de aparatură
de mare precizie, rezervată doar
boratoarelor specializate, ci de echipament uşor de construit, care
mite o precizie suficientă pentru
crările curente de
şi depanare a unor alte
amatorului, sau a ".... ''''""t,,;1
tronic casnic, de
trială. Neavînd pretenţia şi costul
unor aparate scumpe de măsură şi
control, dar nici performanţele acestora, aparatele de testat pot fi
realizate cu un volum redus de
crări, cu un cost redus şi
zeci de ani laboratorul
nÎst entuziast, alături
sofisticate care nu vor
să se
strîngă in ,,zestrea" amatorului. Un
aparat scump de măsură şi control
este asemenea unui
de
lux, un tester echivalează
bicicletă care, deşi mult mai
şi mai ieftină, poate aduce
inestimabile - În primul rînd
sănătate! De aceea şi t"",c,tc,'""I""
aduce multă
probleme, n.o"rniti,..,rl
nuu
aceea,
de realizat, cu piese
uşor
găsit şi utilizat, să aibă un
cit mai redus, să fie
uşoare, in format de
aceea este preferabil
lor să se facă cu o sursă
tină de energie, care să
mai mult. Dacă se
teriu, este de la
resping soluţiile deloă~;ite
rii de baterii
construcţiilor

~=================================================================;~
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,de 15 cm, iar o bucată de metal de mărimea unui capac de4~analizare la
o adîncime de 65 cm, În pămînt.
.
Bobina căutătoare se construieşte Într-un tub din plastic de formă circulară, diametrul interior al bobinei fiind de 20 cm.
'
În tub se bobinează 50 de spire CuEm 0,25. După terminan3aj)obin~rii,
peste tub se înfăşoară o folie de aluminiu, care Însă se întrerupe În apropierea braţului de susţinere, În aşa fel ca această folie să nu for.meze o
~piră În scurtcircuit:
•
Circuitul DD1 este de tip MMC4011, iar OD2 este MF\!:C4023. In locul
lui MMC4023 poate fi folosit şi MMC4011.
Ascultarea se face În cască, iar alimentarea este la 9 V.

Montajul este format din două oscilatoare: unul cu frecvenţa fixă, pilotat cu un cuarţ 'ce rezonează pe 1 MHz. şi al doilea oscilator de tip LC,
a cărui frecvenţă de oscilaţie este influenţată de prezenţa unui metal În
apropierea bobinei.
Oscilatorul LC trebuie să fie adus ca frecvenţă foarte aproape de frecvenţa oscilatorului cu cuarţ cu ajut')rul diodei varicap (Ia aproximativ 100
Hz). Prezenţa unui metal În apropierea bobinei produce o deplasare a
frecvenţei ce este ascultată În cască.
Constructorul afirmă că o monedă de 3 lei este sesizată la o adîncime
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DDf K176J7A7
DD2 Kf7Si1A9

o-După cum este construit, ,acest instrument este ca-:-.
pabil a măsura tensiuni continue şi alternative pe 6
scale (0,5-2,5-10-50-25-1 000 V) ce ajung la
frecvenţa de 30 kHz.
Semnalul, după ce trece prin divizorul rezistiv. asigurind o impedanţă de intrare de cel puţin 20 MO,
ajunge la amplificator. Se folosesc diode de detecţie
cu germaniu. iar tranzistoarele sînt AC122. AC125,
AC126 cu germaniu sau aCH8, BC308 cu siliciu. Instrumentul indicator are sensibilitatea de I 100 MA
Din potenţiometrul R14 se fixează ind~caţia zero pe
fiecare scală.
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Montajul permite obţi
nerea unei tensiuni de 12
V pentru. aiimentarea unui
aparat de radio sau a unui
casetofon, atunci cînd nu
dispunem decît de o sursă
de 6 V. cum este cazul autoturismelor "Trabant".
Tranzistoarele T1 şi T2
sint Într-un montaj de
multivi brator.
Grupul celor patru
diode împreună cu cele
patru condensatoare formează un multiplicator de
tensiune. Tranzistoarele
T 4, T5. T6 formează un
stabilizator de tensiune
pentru 12 V.

tU Se =+6 ... 8V

4 x SSi 60610

BC177

60148

UKi =+ 12V

BZX55
C6V2
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6C107
BA127
2x B0148
2 x 6CY 78
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NEGREANU RAUL -
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Someşeni

1009

Circuitul integrat TEA1009 este un preamplificator ce echipează receptoarele ce lucrează În infraroşu, avînd ca elemente de bază
circuitele SAA1251 sau SAA1351 fabricate de
ITT.
Detectorul de infraroşu este o fotodiodă PIN
de tipul BPW41 branşată În paralel cu un rede 1 Mn la terminalele 10--13 ale circuiTEA1009.
observă că atunci cind semnalul este
circuitului SAA1251, aceasta se face
grup RC, alimentarea circuitului
fiind cuprinsă Între 16 V şi 19,5 V, pe
se lucrează cu SAA 1351, alimentaeste cu o tensiune mult mai mică, de flU6+9 V, iar În serie cu grupul RC de cuplaj
introdusă şi o celulă NAND.
Vă prezentăm alăturat schemele de aplicaÎn ambele cazuri, ale circuitului TEA 1009
fişa de catalog ITT.

lIlJ
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TRANZISTOA E
DE PUTERE

OI. MElINTE GABRIEL -

Tabelul alăturat prezintă o parte din tranzis-:
toarele mai moderne de joasă frecvenţă şi putere. După cum se observă. majoritatea sînt În
perechi spre a putea fi utilizate În etaje de putere.

VCEO
~

npn

pnp

BD943
BD945
BDT29
BDT31
BDT41
BD239
BD933
BD24 1
BD947
BD243
BD201
BDT29A
BD239A
BD935
BDT31A
BD241A
BD949
BDT4lA
BD243A
BD203
BDT91
PH3055T
BDT81
BDT29B
BD239B
BD937
BDT3lB
BD241B
BD951
BDT4lB
BD243B
BDX77
BDT93
BDT83
BDT29C
BD239C
BD939
BDT3lC
BD24lC
BD953"

BD944
BD946
BDT30
BDT32
BDT42
BD240
BD934
BD242
BD948
Bb244
BD202
BDT30A
BD240A
BD936
BDT32A
BD242A
BD950
BDT42A
BD244A
BD204
BDT92
PH2955T
BDT82
BDT30B
BD240B
BD938
BDT32B
BD242B
BD952
BDT42B
BD244B
BDX78
BDT94
BDT84
BDT30C
BD240C
BD940
BDT32C
BD242C
BD954
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ŞANSA

vA

Beneficiind de experienti in c$omenh.d
censtructiilor de aviatie, al .capacitilUor de
productie, ca succesoare a fostului. Institut
de .Aviaţie Bucureşti, completată cu
rien1a multiplilorcampioni ,i· recordmeni
I'onall la dettaplanism, Geerge Craioveanu
Ioan Ignat, "DEDAL4~ S.A. la"satun .pr",:"
gramambitio8 de. fabricare
certificare
ronautică, ca prima
naţionali
a gamei complete
oltrau,oare,
oferind fiecărui
metodeltaplanu'.· sau

,i

a,-

ÎMPLINI VISUL
BABy.,CLUB, deltaplan de şcoală şi antrenament, foarte ~tabn, uşor de decolatşi aterizat. Vitezi - 30-60 km/ori, finele de zbor'
- 21
pUabU la
m
2 m).

lHIam"IOU(U

DANUBIUS, deltaplan de performanţă şi
agrement aerian, pilotat firi efort prin bara
tranaverlali tBotanti, acoperire .intra dOI
65% , profil aerodinamic N.A.S.A. VUezi -:-::
45---85km/ori, finete de zbor -1:10, viteza

CONTACTATI-NE

VEDEREA PROCU ..

RARU PRODUSELOR. NOASTRE ÎN CONDITII DE CREDITARE ŞI DE ASIGURARE!

Trimitem
poştă documentatia (iluspentru pilotaj, formulare de contract şi
asigurare, reteaua centrelor sportive de zbor
din tari. De 'a 1 ianuarie 1992, ru·~'furil~
nale de cost.
trată)

