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SEDIUL
CENTRAL:

C

B-dul Republicii
sector 3 -Bucuresti
Tel: 615.75.60 Fax: 614.32.13

POŞTA REDACŢIEI
1. Mihăiţă BUSU lOC - GALAŢI. Am aflat cu plăcere despre interesul pe
care-I arătati revistei TEHNIUM. În privinţa montajului prezentat de Dvs.
este normal ca are performanţe bune, datorate grijei cu care l-aţi realizat.
Din păcate nu posedăm schemele aparatelor cerute şi acestea pot fi
"decriptate" din montaj, chiar de către Dvs., o posibilă muncă de "detectiv"
tehnic. De la serie la serie, şi chiar În cursul fabricaţiei curente, pot exista
modificări de valori; iar în cazul magnetofoanelor, ele realizează
performanţele din prospect numai pentru benzile menţionate În mod
expres bineînţeles pentru cei foarte pretenţioşi, care doresc cifre concrete,
dar nu sunt pasionaţi de muzică.
2. Tudorel ZĂRNOIANU - TÂRGOVIŞTE. vă sfătuim să vă adresati
pentru repararea videorecorder-ului FISHER la un atelier specializat,
deoarece complexitatea unui asemenea aparat cere experienţă
deosebită, o intervenţie neavizată putând duce la deteriorarea altor părţi
din el. Puteţi "să vă inspiraţi" din scheme similare de videocasetofoane,
care au fost publicate de diverse edituri particulare, unde găsiţi şi schema
TVc ELCROM. Cu ocazia unei deplasări În Bucureşti, puteţi găsi
documentaţia cerută la librăriile de specialitate. Regretăm că nu putem să
vă facem trimiterea cerută; din motive lesne de înţeles.
3. Marius MUNTEANU - TIMIŞOARA. Nu posedăm documentaţia
cerută; dar puteţi obţine cu siguranţă schema şi caietul - service de
întreţinere, scriind direct la firma producătoare, prin poştă, e un lucru foarte
normal, ţinând seama de faptul că nu au o reprezentantă - service În
localitate.
4. Gheorghe DUMA - GODINEŞTI. vă mulţumim pentru aprecierile
Dvs. În privinţa condiţiilor locale de recepţie ale posturilor TV naţionale,
puteţi obţine indicaţii de la CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
ŞI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR, ambele având aceeaşi adresă În
Bucureşti, sector 4, Bulevardul Unirii nr.1. În privinţa receptorului TV vă
puteţi adresa În scris la firma producătoare ca să vă expedieze schema şi
dosarul Service prin poştă. Vă sfătuim să faceţi un abonament la revista
TEHNIUM ca să o puteţi primi prin poştă.
5. Emil MOC.A.N - CLUJ. Nu posedăm data nici asupra montajului nici
asupra circuitului integrat solicitat. Poate fi vorba de un ceas sincronizat cu
frecvenţa reţelei de alimentare, nelJilotat prin cuarţ, sau cu componente
defecte.
6. Eugen POPESCU - BUCUREŞTI. Schema respectivă a fost
publicată mai demult atât În revista noastră, cât şi În culegerea de schemă
de magnetofoane din EDITURA TEHNiCA, vă rugăm să cercetati În
biblioteca proprie.
poştal firma
7. Ştefan ZUBER - TIMIŞOARA. Vă sfătuim să
producătoare, pentru obţinerea schemei şi a întregului dosar
e un
lucru perfect normal ca uzanţă.
8. Marin STOENESCU - CRAIOVA. În revista TEHNIUM se
În
prezent un ciclu de montaje cu circuite
simplificate, folosind
metoda descrisă de lucru, puteţi rezolva rapid şi fără riscuri problema Dvs.
pentru constructorii amatori, complicaţia cu calculatorul
are rostul.
9. Paul SÎRBULESCU - VĂDĂSTRIŢA. Nu
datele cerute de
dumneavoastră. Unele componente clasice sunt "rebotezate" cu indicative
noi, fanteziste, cu scop comercial.
10. Marcel TUDOSE - PODURI.
contact cu un radioclub
pentru informare privind licenţa de emisie.
11. Marian BĂLAI - CRAIOVA. Nu este exclus
ca circuitele
integrate procurate să nu fie de calitate,
din stocuri UJ;:)I.;U~(::UJllt::,
aceasta poate fi explicaţia diferenţelor mari observate.
circuite integrate Qe pildă TDA 2030, care fiind
mai mare, oferind cam aceeaşi
12. Gheorghe OLTEANU - 'H '" "",-,.
televizorului la firma

letcon sau efecte electrostatice. Reluaţi
studiul montajului cu toate precauţiile de
rigoare.
16. Ion UNGUREANU - MĂTĂSARI.
Almanahul la care vă referiţi nu a putut fi
publicat. Vă sfătuim să lucraţi cu atenţie
şi veţi reuşi. Continuaţi cu succes.
17. Daniel DEACU - TULCEA. Nu
facem expediţie de piese electronice.
Pentru montajele care vă interesează.
cercetaţi colecţia revistei. Pentru
lumânare electronică, un bistabil cu
tranzistoare cu două beculeţe şi
condensatoare inegale ca valoare - de
experimentat - vă deschide posibilitatea
de a obţine ce doriţi.
18. Dumitru OLARU - POLICIORI. Nu
posedăm documentaţia respectivă; dar
puteţi obţine poştal documentaţia Service
scriind direct firmei producătoare.
19. Dinu GEORGIAN - TÂRGOVIŞTE.
Materialele la care vă referiti sunt chiar
articolele detaliate, cu text şi scheme,
publicate În colecţia revistei la numărul şi
pagina indicată. Cercetaţi
TEHNIUM. Vă sfătuim să vă ab(malti
revista TEHNIUM, ca să o
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poştă.

20. Marian IFTODE - MURIGHIOL.
Circuitul la care vă
total. Vă sfătuim să 1"1"\11"\"",,'1".

Director:

ing. S. PELTEACU
Director economic:

ee. 1. CIUCESCU
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În
revistei. Vă urăm succes in cercetările Dvs.
22. Sebastian BONDAR - HOLOD. Vă.
pe rând
întrebările Dvs.: Nu Do~~e(Jam

Moldovenească.

Leonard ZOT A - PLOIEŞTI. schema reCleot()r!
În colecţia revistei Tehnium, celelalte apc:.ralte
privinţa revistelor pe care nu ştiţi să le
ocazia să Ut::;':)lU;:II\I
Încetul cu incetul termenii tehnici totul devine mai
comparând, câştigând experienţă. Circuitul
cunoscut, probabil un produs
au fost
14. Florin SEPECIUC că bobina de
vremelnice şi nu se mai
baleiaj de linii nu
fie e
i ... t<~,.. ...-~t.o CMOS cere
15. Daniel BADEA - CRA.lOVA. Lucrul
la
precauţii speciale, acestea se
13.

o

2

Ştefan

găsiţi
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APLICAŢII

CI

LINIARE

100"IT
+

4.7R

~:.O,

IN R

..t::J4 OM

IN R
STK<43"3

IN

O(

,

Circuitele enumarate sint duble amp ificatoare de putere executate In
tehnologie hibrida cu tensiune de al imentare bipolara, la care difera parametri I electrici, schemele de principiu fiind ec~lvalente. ,
Unele performante ale circuitelor (pentru un canal) sint urmatoarele:

220 .. 0

'. FI. Hz.

Fh. KHz.
I\s opt im., Ohm.

5

:6
:12
0,27
120
1,5

0,01
0,02
0,05
0,3
48
20
20
4

7
:7
:lt13
0,27
' 120
2
0,01
0,02
0,05
0,3
48
20
20
4

10

=a

:16

0,27
1.20
2,6
0,01
0,02
0,05
0,3
48
20
20
4

12
:8,5
:It 18
0,27
120
3
0,01
0,02
0,05
0,3
48
20
20
4

15
:9,5

:20
0,27
120
3,3
0,01
0,02
0,05
0,3
48
20
20
4

sint tncapsulate in capsula SIP-S plastic cu 16 terminale.

.:e,1

Circuitele enumarate sint duble amplificatoare de putere executate in
tehnOlogie hibrida, la care difera parametrii electrici, schemele de
principiu fiind echivalente.
Unele performante ale circuitelor (pentru un canal) sint urmatoarele:

STK459 STK460 STK461 STK463 STK465
Pout, nom .• W
Ucc. min., V.'
Ucc. ma>< .• V.
Uin. max .• V.
Icc max. (Uln= O),mA.
lout, imp. max .• A.
Kdist. (Pout= 50 rritI )
(Pout= 0,1 W)
(Pout= 1 W)
(Pout, max.)
Kampl, dB

OM

...t.~4

11

L

~~+------~---~~------r--------

Circuitel~

+~:60

10

IN L

STK433 STI(435 STK436 STK437 STK439 STK441 SI(443
Pout. nom .• W
Ucc. min .• V.
Ucc. max .• V.
Uin, max .• V.
Icc max. {Uin= O>.mA.
lout. Imp. max .• A.
Kdist. (Pout= 50 rritI )
(Pout= 1 \ti)
(Pout. max.)
Kampl. da
fi. Hz.
Fh, KHz

Rs opt im. , Om.

5

7

10

12
23
0,27
120

14

16

1,5

0,01
0,05
0,3
48
20

20
4

27
0,27
120
2
0,01
0,05
0,3
48
20
20
<4

33
0,27
120
2,6
0,01
0,05
0,3

12
17
35
0,27
120
3
0,01
0,05

0,3

48

48

20
20
4

20
20
4

15
19
39

0,27
120
3,3

0,01
0,05
0,3
48
20
20
4

20
22
44
0,27
120
3,8
0,01
0,04
0,2
46

20
25
4

25
25
49
0,27
120
4

0,01
0,04
0,2
46
20
25
4

Circuitele sint incapsulate in capsula SIP-S plastiC cu 15 terminale.

10 ...._ _ _ _..

IN R
IN R

STK4101

IN L
IN L

-vcc

~70R

~OO,O

100, 0.::c

Circuitele enumerate sint duble ampli1icatoarede putere cu tensiune de alimentare bipolara. executate In tehnologie hibrida, la care
difera parametrii electrici, schemele de principiu fiind echivalente.
Unele performante ale circuitelor (pentru un canal) sint urmatoarele:
Pout ,W
STK4101
5TI(4111
STI(4121
5TI(4131
STI(4141
STI(4151
5TI(4161
5TI(4171
STI(4181
5TI(4191

Ucc.V

6

~13

10
15
20
25
30
35
40
45
50

:17

*20
=23
:t26

=27
=30
:1:32
:33
*35

Icco,mA THO.%
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100

0,3
0,3
0,3

0,3
0,3
0,3

Rs .Om
4
4
4
4

4
4

0,3

4

0,.3
0,3
0,3

4
4
4

Circuitele sint Incapsulate in cspsula 5IP-"S plastiC cu 18 terminale.
Pentru a obtine puterea de iesire maximala, este necesar atsarea unui radiator cu suprafata minima de la 60 la 600 cm 2 ,

TEHNIUM 7/95

-vcc
Circuitele enumarate sint duble amplificatoare de putere cu tensiune de al imentare bipOlara, executate in tehnologie hibrida. Ia care
difera parametri i electriCi, schemele de principiI.! fiind echivalente.
Unele performante ale circuitelor (pentru un canal) sint urmatoarele:
Pout.W
ST1<4773
STI(4793
5TI(4803
5TI<4813
STI<4833
STK4843
STK4853
STK4863
5TI(4873
5TK4893
STK4913

Ucc,V

10

~19

15
20
20
25

~22

30
30
35

35
40
50

~24

*24
:25
~27

:S:27
=30
~30

:32

:35

Icco,mA THO.%
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

0,02
0,02
0.02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Rs.Ohm
4
4

4
4

4
4

4
4
4
4
4

Circuitele sint Incapsu!ate In capsula 5IP-$ plastiC cu 18 terminale.
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CONSTRU

Sfârşitul telefoanelor cu disc este aproape. Dacă acest dispozitiv
electromecanic al vechiului nostru prieten - telefonul - dă semne de
"oboseală", suntem sfătuiţi să nu pierdem timp cu repararea acestuia,
ci să-I înlocuim cu un selector de numere cu butoane, original, care
prezintă următoarele avantaje: siguranţă în funcţionare înaltă,
'simplitate a reglării şi gabarit redus, ceea ce permite montarea uşoară

II HOBBY

impulsuri produs de acest generator (numărul de desfac~ri ale
contactelor releului K1) depinde de numărul apăsat. Dispozitivul este
pregătit să primească o nouă informaţie la apăsarea butonului
corespunzător numărului dorit.
C2, R3~__________________________~
serveşte

~----------------------------------------------------~

pentru
aducerea
În
starea iniţială zero
a numărătorului
002, la cupiarea
alimentării

1
a acestuia, practic în orice aparat telefonic. Convertorul de cod (fig. 1
este realizat cu diodele 01-08 şi circuitul integrat 001. Apăsând pe
un buton oarecare al selectorului de numere, la ieşirea invertoarelor
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - apar semnale În cod
binar-zecima
corespunzătoare

numărului
ales.
Aceste
semnale
(codul) se aplică la
intrările de scriere ale
numărătorului

reversibil002.
Simultan
cu
apariţia codului, la
ieşirea invertorului
004 apare impulsul
negativ care permite
înscrierea informaţiei
codificate
În
numărător. În cazul
'--________________--' apariţie i 1a ieşi rea
numărătorului a informaţiei înscrise, schema de coincidenţă 003
cuplează, prin tranzistorul T1, generatorui realizat cu invertoarele
004.1-004.3. Impulsurile produse de acesta se aplică la intrarea
inversoare 11 (de numărare) a circuitului integrat 002.
Numărătorul, conform destinaţiei sale, numără codul înscris
(informaţia). După efectuarea numărării, numărătorul se resetează,
generatorul se Închide şi, ca rezultat, se obţine situaţia că numărul de

2

(urmare din pag. 2)

26. Gheorghe MUCUŢA - MIHAI BRAVU. Pentru domeniul Dvs. care
domeniul profesional - comercial, vă sfătuim să apelaţi la
următoarele foruri oficiale: CONSILIUL NAŢIQNAl AUDiOVIZUAL ŞI
MINISTERUL COMUNICAT"LOR, care au aceeaşi adresă, În aceeaşi
clădire, În Bucureşti, Bulevardul Unirii nr.1, sector 4, singurele instituţii
care vă pot da toate lămuririle şi aprobările necesare. În privinţa procurării
revistei TEHNIUM faceţi abonament POŞTALşi o primiţi la domiciliu.
27. Mihăiţă ENEA - CONSTANTA. Faţă de anii trecuţi s-au produs
unele modificări În atribuţiiie revistei, destinată numai constructorilor
amatori. În privinţa tuturor schemelor cerute, parte din ele au fost publicate
În TEHNiUM şi majoritatea În Editura Tehnică, "Schema de
radioreceptoare româneşti".
28. Nicolae BUDREGA - MĂRGINENII DE JOS. Nu cunoaştem antena
vizează

4

montajului.
Montajul,
realizat pe două
plăci de sticlotextolit placat prezentate În desene, este suficient
de compactizat.
Pe prima placă
2,3) sunt
dispuse
ele m e n tel e '--________________________----J
convertorului de cod, numărătorului reversibil, generatorului de
impulsuri şi ale releului de execuţie. Pe cea de-a doua (fig. 4) se
dispune aria de comutare care constă din 10 butoane pentru
culegerea numărului. Plăcile se prind una de cealaltă cu ajutorul unor
scoabe rigide şi se , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
fixează de panoul fals
ai selectorului de
numere. Bornele HH
ale releului K1 se
conectează la bornele
corespunzătoare ale
aparatului telefonic.
Montajul, dacă este
executat corect, nu
necesită practic reglaj.
Trebuie numai stabilită
frecvenţa necesară de
anclanşare a releului
K1 pentru a nu se
produce încurcături la
selectarea numărului.
Frecvenţa
se ajus-'--___________________________~
tează
discret cu
ajutorul condensatorului C4

şi,

mai fin, cu ajutorul rezistorului R7.

Din M-K 10/93
Ing. Fany E. STANCIU
la care

vă referiţi. Vă rugăm să consultaţi colecţia

revistei unde

găsiţi

toate

lămuririle necesare. În privinţa procurării revistei, cea' mai sigură cale e

facerea un abonament poştal la TEHNiUM.
29. Marius AVRAM - BRAŞOV. Pentru rezovarea problemelor Dvs., vă
sfătuim să urmăriţi rubrica Atelier din TEHNIUM unde--au apărut şi vor
continua să apară scheme din cele cerute de Dvs., cu cablaj imprimat uşor
de realizat, putând face şi unele adaptări În acel aş fel conform cazurilor
cerute de Dvs.
30. Corneliu ABABEI - GALAŢI. Vom căuta să soluţionăm în limita
posibilităţilor cerinţele Dvs. În ceea ce priveşte domeniul strict profesional,
trebuie să remarcaţi că revista TEHNIUM e adresată numai constructorilor
amatori, În vederea formării lor şi informării lor practice, spre o profesie
care se învaţă şi prin practică În al doilea rând.
G.D.OPRESCU
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II DE R

La Simpozionul organizat În luna mai 1994 de
FRR pe
tema sintetizatoarelor de frecvenţă pentru rad~oamatori,. s-a emis şi
ideea că truda
realizarea unui sintetizor cu oscilator cu

-f
I

I
I

fix de 3 KHz
se
între
şi N astfel ca
_KHz este necesar N=

-- ---- --- -- - - - - -,------ - - --- I-

Monostabiiu! de

-~-

OF.
de RF

i

xo

I

:1______________________
flJ.
(iA
I
-.J
L ______________ _

a
o constitLlie

~I'

fo

IDm' _..o.-I-

_ /_ _

Will

I
illill

, un divizor de
formare (M
a
V·J .... ' "_HVI de RF modulat În
fa == 145 'MHz
benzii). După cum rezeJltă
2
de RF de la ieşirea OMA este
lui 145 MHz şi
de uniform între 144 şi
146 MHz. EI conţine 'intre aceste limite 666 linii spectrale
care;
fi selectate câte una, pot
tot atâtea
sem aie de
stabil
un si
ur
rezonator cu cuarţ, cu ecart de 3 KHz între ele.
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I DE RADIOF.RECV
radioamator (de bandă îngustă) utilizarea unor filtre indus
piezoceramice, cu cuarţ, monolitice, nedând rezultate, din cau
benzii de frecvenţe de trecere mare (mai mare de 15 KHz).
Nu-mi rămâne decât să urez spor la lucru radioamatorilor
se vor apuca să-şi construiască aşa ceva.

-913

ale

de armonJce.
mixere sunt de acelaşi
realizate cu câte două
de RF. VFO-ul este acordat ca
Şi
cu
unei dîode varicap (monoreglaj),
"In încheiere
scheme de FTBQ care
fi
realizate practic de către
Schema din figura 5 are o
de
KHz la -6d8. Cele 6 cuarţuri nu trebuie să difere
ca frecvenţă de rezona.nţă serie şi derivaţie cu mai mult de 2 KHz.
În figura 6 a şi b. se dă schema unui FTBQ În punte, diferenţial,
precum şi caracteristica lui de frecvenţă obţinută practic.
Bineînţeles că se poate folosi orice schemă de FTBQ de
două

[1] Revistele
(CSI) 6/75 şi 10/Z8
] ,4.. Clontu, F.Săvulescu. Criterii de proiectare a
sintetizoarelor de frecvenţă cu compensare. Comunicare la
Conferinţa de Telecomunicaţii Bucureşti 197-1.

Sernnalul de foarte înaltă frecvenţă provenit de la o antenă de
sau YAGI clasică _construită pentru
canalul 12 este aplicat primului tranziştor al amplificatoruLui 01
printr-un filtru trece-sus ce rejectează semnalele cu frecvenţă mai
joasă decât limita inferioară de frecvenţă a gamei amplificate (C1,
C2, R1, L1 - figura 1).
bandă largă logperiodică

~-..-t~
C1 flf75n
Ls

7sp

f?, 820

Semnalul amplificat din 'colectorul tranzistorului Q1 este trecut
printr-un transformator de adaptare, (L2-L3) În baza tranzistorului
Q2 din ai cărui colector semnalul este prelevat de un circuit
adaptor de impedanţă (L5-C7) şi transmis prin cablu la receptorul

de

televi~iune.

Autotransformator.ul (L2-L3) şi capacităţile aferente formează un
oscilant cu factor de calitate scăzut care, ajutat să rezoneze
limită superioară a gamei recepţionate (prin
sau bobinei. L2) duce la uniformizarea câştigului
În bandă, cornpensând tendinţa de scădere a
tranzistoarelor odată cu creşterea
v,=,r''7lc·tn'.~,-·cln lucrează
În scrlema cu emitorul

care apar la scherna
emitorul
de circuite ele neutrodinare în bandă

6

2

CGIt

-PF~~~"

Varianta cu tranzistoare pnp

(L 1b, L4-R4) astfel încât ecranările interne (de altfel ineficiente la
combaterea autooscilaţiilor la această schemă) nu sunt necesare şi
construcţia nu este pretenţioasă.
Montajul se realizează pe un suport dintab!ă cositorită de Q,5-1
mm grosime, (conform figurii 3), ce se acoperă şi se cositoreşte de
către un capac complementar, realizat din acelaşi material.
Legăturile vor fi cât mai scurte şi rigide. Bobinele, cu excepţia lui
L4 se realizează "in aer" pe un şablon cu 0=4 mm, din sârmă 0
CuEm, fără pas. Rezistoareie pot fi" chimice. sau RPM, iar
condensatoarele sunt ceramice. Rezistorul R4 este chimic de 0,5
IN, iar L4 se bobinează peste el cu sârmă el 0,3 CuEm, astfel încât
să se
un ansamblu R-L cu terminalelS3 pe aceeaşi axă, în
sens opus.
Reglajul amplificatorului se face În scopul obţinerii rezonanţei
(L2-L3) şi capacităţile
pe 230 MAz. În acest scop
se acţionează asupr? trimerului
cu capacitatea maximă de 3,5

I ÎN RADI

CONSTR

o
modului de polarizare a tranzistoarelor; optimul obţinut a fost
tensiune mai scăzută (cca 6V). Amplificatorul se poate monta pe
traseul cabiului$ caz În care alimentarea se poate realiza G~hiar
acesta, cu ajutorul unor circuite de separaţie sau dacă
realizează o cutie -ermetizată se poate Încerca montarea acestuia
chiar lângă antenă, după un tronson de cablu coaxial de ceC!. 0,5 1 mm lungime de la dipol şi buclă sau adaptor.

~l

NOTE:
1. Comportarea amplificatorului este puternic dependentă de
!ocale (impedanţe la intrare, ieşire, lungimi de cablu)· tn
măsura În care nu apar oscilaţii, se scurtcircuitează R6 (3
neinductiv) şi se elimină succesiv R7, R3 şi R1 În scopul măririi

condiţiile

câştigului.

2. Acordul trimerului eT se face numai la canalul 12 (230 MHz)
În cazul unor capacităţi de montaj mari nu se foloseşte, acordul
realizându-se din bobina L2.

schemă

C"ascod şi schema propusă, rezultatele au fost net
superioare În favoarea celeia din urmă, utilizând acel'eaşi
tranzistoare.
Tensiunea de alimentare a montajului nu este critică datorită

Gheorghian ROMEO - Gura Humorului

Este un amplificator de bandă largă (până la 300 MHz) cu
zgomot redus, În capsula metalică (TO-5) sau DIP cu 8 pîni.

1. Caracteristici rezumate:

/parametru
Tensiune alimentare

Maxim 1Jpic unit.~ăS'1

Simbol

Minim

Us

2

12

11

30
17

-3tranzistori de bandă-largă cupla-ţi direct şi 9 rezistori;
. Curent absorbit
Is
- flexibilitatea maximă Într-o configuraţie externă. minimală;
Amplificare semnal mic V u
- amplificare până la 40 dB;
Oscilaţia În domeniu!
- domeniu larg· al tensiunilor de alimentare şi consurn redus;
10 ..,220 MHz
- aplicaţii În amplificatoare FI, apiificatoare de bandă largă şi
Frecvenţa superioară
putere redusă, drivere soa, amplificatoare de antenă VHF.
Factor zgomot
F

V
20
14

mA
dB

±1,5

dB

250

MHz
dB

3,5

I

I
I

4. Schema unui amplificator

de bandă largă.

r--.--t----o + 6V
_

Avsgangs<:;from·
Emsteflung

63 .

lU
7

2/c

Eing

Ion _

~~
1

2. Parametri
Parametru
Tensiune alimentare

Simbol Minim
Us

2

8

1.

limită
Maxim
15

Unit.

măs.

V

Temperatură

depozitare

as

-55

150

°C

eA

-55

125

°e

430
300

mW

Temperatură

mediu

rT9Ti~
15 I In
J.?J

lz6~,,,·~.151

ia Pmax=1 OOmV
, Putere disipată
capsulăTO-5

DIP

_ Ptot

1

SL560

mW

Bibligrafie: Funk Amateur nr. 3/1995
Ing. M.U.'
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se va monta tot pe
La circa 25 mm de n'"l''"' ... ,.~'''''A,..,

. ' ' ' . ! U H....

c.

acum
de
~lA

7266

e :::

arc cos O .-=:.
[.
cos =:; 0,"1266
(43 0 30') :;:: 0,6884

e

cazul
vest de observator,
ele observator.
cu formula:
dintre
E "" arc tg cos e - 0,15/s'n
şi
a orbiteÎ
8 satelitului,
executate pe baza unui program de calculatof'sau pot fi
microcaiculator modern sau a
propunem variante de c8icul
care utl:iIZEl(;!Za

a

=" 0,9490

13. cos
î4. H sin fj =
Î 5. arc tg i "" E
Rezultate: .A = ţ95°

== 0,5766

F == 39°55'
RADiO TELEViZ!A, ELEKTF10N 1CA" Nr 1 şi 2-3 /1992

!.S.

de ..

N
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Nivelul dat de unele surse de semnal
fiind
final sau al unui amplificator obişnuit cu

cu

C

şi

~~TE

R

m
dinamic cu rez
condensator
cu valoare în
eventuala ""'''''"'1''.'1''
amesteca

U<,LIL_'UC

de 200 ... 1000
mi, U
1 nF are rolul de a elimi
de radio, care se poat
Rezistoru!

după

B din

ceri
sunt deformat miniatură, condensatoarele electrolitice
format butoiaş la tensiune 12 .,. 25
. Montajui poate fi
alimentat la tensiuni de6 ... "12 Volţi, şi chiar la tensiuni până la
25 Volţi, se autoreglează polarizarea. Sub 6 Volţi funcţionarea nu
e sigură; se recomandă alte tipuri de scheme pentru alimentare la

sunet din figura C nu sunt prelucrate din
curbei de răspuns. Cu totu! altele sunt situaţiile În cazul figurei D,
în care semnalul foarte mic dat de o doză magnetică de pick-up
(câţiva milivolt! pe o impedanţă"de circa 50 kiloohmi) trebuie să
adus ca formă la norma R IA.A. Deci o amplificare foarte mare,

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ plus corecţia de curbă. La intrare condens~orul
~

A

"J..

~-r-+-+--~-~-~--+-·_-+·----l--~

®

O -.-t---t---t-----t-.---j--t--+_ O

e7

care blochează inteferenţele, poate avea 1 ... 5 nF,
rezistorul R8 în jurul a 50 ki!oohmi. Circuitul d
corecţie care trebuie
între punctele B şi C,
are următoarele valori. R 11 În jurul a 15 kiloohm
iar R 12 circa 200 klloohmi. Condensatoarele 'aLI
valoarea de circa 5 nanofarazi pentru C9 şi circa 20
nanofarazi pentru C 10. în locul dozei magnetice
pick-up, se poate branşa o doză cu cristal, înseriată

~__~~~~~~~~~~~~~ __~~~~~~~~~~~~~~~j cu un rezistor de 500 kiloohrni, cu egale preten~
privind calitatea redării,. C5 se recomandă a fi redus
tensiune redusă. î·n figura B se arată felul În care pot fi dispUse
la 10 ... 100 nF, pentru reducere zgomot. Situaţia din figura E
piesele de plăcuţe de montaj de 35 x 50 mm. Se observă faptul
poate conveni celor care doresc să utilizeze un fost magnetofon
că tot montajul se dispune doar pe jumătate de modul, În caz
"rolă deschisă" sau casetofon care nu mai are panea electronică;
monofonie - cealaltă parte poate fi ocupată cu un montaj similar
dar sistemul de antrenare al benzii şi capul de redare sunt valide.
,_ _-,P e n t r u În acest caz, conexiunea de ia cap - foarte bine ecranată ca şi În
'Ivarianta
cazurile precedente - unde atât la intrarea cât şi la ieşirea din
preamplificar pentru semnal trebuie utilizate cabluri suple,
10 Iî .
o
1
~I C . . IJ
I sau cu două ecranate, cu împletitura metalică legată la masă - se va cupla la
l
intrarea preamplificatorului, cu rezistoru! R9 cu o valoare de peste
50 kiloohmi şi condensatorul ca, care are rolul de a forma cu
I 1
l
bobinajul din capul de redare, un circuit oscilant, care trebuie să
even ual
fie
în rezonanţă cu frecvenţele înalte, peste 1000
fapt care dă
CII
,.
f-. .
- "----1 i mlxeF audio. In calitate redăril, strălucire, transparenţă. Proba, în cazul unui cap
I I
A
I figura F se de circa 500 ohmi impedenţă, cere o valoare a lui C8 În preajma
I
(8 ....
I
felul
cifrei de 1 nanofarad. Proba trebuie făcută pe o casetă
!
l i .
Cfl
I cutiei
de
preimprimată, de· calitate, cu care ocazie se face În prealabil
j
'- "-,.-----~----- ._--~
ecranare, care
pe verticalFi a
Mări
cjin tablă de fier
valorii lui C8, duce la
'curbe! de răspu
sut) 10
-de

I

.

~ ~0

1

-r

-

j
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©
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• În căutarea de sugestii care ar putea duce la o

TE

cu

de argint dintr-un tub de sticlă, pusă în le9ătură cu o baterie sau cu
un receptor telefonic, să se lipească sau să cohereze. Tot el·
inventează un microfon cu cărbune mult mai sensibil decât cele
anterioare.

formulă capabilă de a detecta undele electrice,

. experimentatori diverşi au obseNat că un amestec de răzătură de
cositor şi de cărbune era rău conducător de electricitate, dar că
devenea bun conducător atunci când descărcătura unei butelii de
Leyda (condensator electric) trecea prin el.

• Graham BeII face primele experienţe de
transmitere a sunetului la distanţă. "Photophon"-ul său
folosea radiaţia În infraroşu modulată de o oglindă vibrând În ritmul
semnalului de vorbire; la recepţie, semnalul concentrat de o
oglindă concavă era transformat ÎrJ. semnal electric de un detector
cu seleniu şi aplicat unei căşti telefonice.

• S.A. Varley obsearvă că pilitura metalică oferea
mai puţină rezistenţă curentului atunci când era influenţată
de electricitatea atmosferică, Câţiva ani mai târziu, el făcu cea
dintâi aplicaţie practică a principiului, prin construirea unui
paratrăznet sortit să ferească liniile telegrafice.
• William Thomson stabileşte teoretic formula (ce-i
va purta numele) perioadei oscilaţiilor electrice într-un
circuit Le: T = 2 11: v'LC.

\\fILLlAM THOMSON (1824-1907)

Fizician englez innobilat (Lord
Keivin). Cu preocupări in căldură şi
termodinamică,

electrotehnică

pune bazele teoriei oscilaţiilor
electrice, care a condus ulterior la
dezvoltarea teoretică şi practică a
radiotehnicii şi electronicii.
interesant că În "".....'....'!?~ Do~)ibilitătii
apariţiei radiotehnicii a manifestat
scepticism.

., B.VV. Feddersen (1832-1918)

demonstrează

experimental formula lui Thomson.

o
magnetică

• James Ciark Maxwell emite ipoteza că lumina este
electrose propagă în spaţiu ca o undă.
radiaţie eiectro-magnetică şi că radiaţia

Hertz construieşte un rezonator sub forma unui
cerc de fier cu un întrefier de câţiva mm pe care îl
plasează În apropierea unui eclator care producea oscilaţn
electrice; prima rezonanţă (o mică scânteie în întrefierul
rezonatorului) o abservă atunci când rezonatorul se află la distanţa
de 10 m de eclator, demonstrând astfel existenţa undelQr prezise
de Maxwell. Mai târziu îşi va da seama că acestea sunt reflectate
de pereţi. Va relua experienţele în spaţiul liber, utiiizând ca
reflector o, placă metalică; va obţine unde staţionare şi va putea
măsura chiar lungimea de undă (în jur de 9 m) .
• Profesorul D.E.Hughes obsearvă, că descărcătura
buteliei de Leyda sau a condensatorului făcea ca pilitura de zinc şi
•

TEHNIUM 7/95

• E. Mercadier utilizează pentru pritna dată cuvântul
"radiophone" În locul celui de photophone utiiizat de BeiI.

radiophone, te~men·
• W,H. Preece scria "...
adoptat de Mercadier; Beii şi
şi de mine
şi simplu producerea sunetului de către energia... Prin energie radiantă, fizicianul Înţelege
" (Engineerlng voI. 32 8 July 1881, pp/29-33) .
• Thomas Alva Edison făcând experienţe cu lampa
cu incandescenţă inventată de el şi introdu6ând o mică
metalică, observă că un gaivanornetru din circuit indica
trecerea unui curent electric, când placa era legată la polul pozitiv
al sursei de alimentare, rămânând la zero, la legarea acesteia ia
.
polul-negativ. EI descoperă astfel
fenomenul de ~misie termoelectricăo
I Fără a-i acorda vreo importanţă,
I notează totuşi efectul, numit apoi
I "efectul Edison" şi "Studiat ulterior de
fizicianul John Ambrose Fleming
(1849-1945). Aceasta a fost prima
experienţă de electronică, care a
marcat începutul unei noi ramuri
tehnice,
legile "efectului Edison"
I

,------------.1
1,

I

punând bazele electronicii moderne.

i

l lI

l

_ _ _ _ _ _ _ _~

Dr. ing. A.C., Dr. ing. L.H.M.
(conttinuare În pag. 18)
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se
m

prezintă

schema de
ului pentru recepţia

un modul opţional.
deocamdată

p

schemele
care este un tuner
K 2002 PHC) şi a

telecomandă În infraroşu.
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de măsură simetrică din figura 1,

r,r>r"'.n"",',",

domeniife

- cqndensatori: 1pF până la 10J.lF;
- rezistori~' 1n până la 10 MQ;
-, inductanţe: 1JlH până ia 100JlH.
integrat I:C.1-555 funcţionează ca osci!ator pe 2 KHz
cu o amplitudine de 9V, semnal dreptunghiular. Indicatorul
tensiunii de dezechilibru a punţii este, pur şi simplu, o cască
piezoelectrică ce pune în
evider)ţă doar existenţa

r
I
I
I

------------.1

ro--\.~ ~~ ~ili
~

... ...!..

1'''''''
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acestei tensiuni. Precizia

I I măsurii depinde, în
I principal, de toleranţa

I I

---' I

51
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I
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-
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componentelor comutate
(81) şi de liniaritatea
potenţiometrului de acord
(P1). In afara elementelor
comutate din schemă,
posibilitatea

i ·L~ ____ ----w.:-~ există

,

i
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pasive dorite ia intrarea

'---&J--eg)'"'!il "Match", ceea ce oferă şi
'''"'!-ii J I posibilitatea comparării a

c.1.
l'
"'O
12 e,l:ment,e (cu P1 pe
TOO"
Yqoo,,, ' " I POZC1ţl3 X1 ,O). "
______
' __
- __ ~_._' ___ J
ons t ruct!v
se
recomandă
ca
axa
să fie din plastic, pentru 'a nu
măsurarea
iar
de rotaţie al
să fie
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I

lărgirii
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rezistenţe
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de referinţă.
La măsurarea in1juctivităţilor pot apărea probleme când există .
diferenţe de rezistenţă ohmică între bobina de referinţă

(10l-lH/O,3Q)

şi

cea
se

Pentru

poziţia "MA TCH"

cu

conductor ca şi

problemei, pe
bobina etalon executată .

1i!G!t:!lclilt

scala

Calibrarea aparatului se face astfel: se

pe care·-I vom prezenta În contin'uare este destinat
radioamatorilor începători cu precădere, dată fiind simplitatea sa,
mic de componente electronice, ţinând seama de funcţiile

1/7

nemarcată încă, În poziţia

xi ,0 În sus, se pune
comutatorul de domeniu
pe 1DOn şi se cuplează la
intrare un rezistar de
1Dan.
Se
roteşte
potenţiometrul pentru
obţinerea echilibrului şi se
fixează indicatorul pe ax
pe poziţia xi ,0. Apoi, se
cuplează un rezisto!' de
1 KQ şi se marchează
poziţia de echilibru cu
xO,1. Se repetă procedura
pentru domeniul de 10
KQ (marcare xO,01) În
domeniul
100n ,cu
rezistorul de referinţă de
1KQ (marcare x10,O)) şi
în final ·cu rezistorul de
referinţă 100 K (marcare

15

t---<f

N A I Fx

- undametru de absorbţie;
- generator de RF nemodulat şi modulat
Şi MA-PS)
Toate aceste trei aparate ILicrează
1,6 şi 150 MHz.
- generator AF
KHz
- măsurător nivel de
RF
(1-20
- verificator cristale
plus
multitest oferă
scale numerice (FX).
În continuare să urmărim schema de
din figura 1.
Tranzistorul T1 este un TEC-J de
BFW 11 care împre
cu circuitele aferente formează, un osciiatoL Pentru mări
stabilităţii la frecvenţe înalte s-a introdus În circuitul
gru
68Q În parale! cu 220 pF, iar alimentarf3H se face de la o s
stabilizată {figura
Etajul următor este un
pe sursă (T2

10n -

14
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NSTRUC
rebobinează

secundarul.
variabil este de tipul celui din
~'Cora"; bobinele Lx se
pe tuburi PVC de la
electrice şi au datele din tabelul de mai jos:
de
SRF are 100
bobinate pe mie?
Obs.

9-26
25-90

,25

6 nun.

este realizat cu

h",...·,-,;·" .. "", ...

:;:: 2N918.
Modurile de lucru sunt scrise dea'supra comutatorului din
schema de principiu din figura 1.
În figura 2, TR poate fi un transformator de sonerie la care se

Radio A.mateur's

w ... ...,rl •.,.,.-,rd,

1978

Radiocomunications 11/1991'
Almanah

1989

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _--_._--..

'in unele situaţii, de exemplu pentru alimentarea a doua
receptoare TV de la aceeaşi antenă, sunt necesare dispozitive de
divizare a puterii. În
este
un ciJcuit care
realizează divizarea În
de
2 şi 3, a
puterii de
la
de
"1 "
I--------------~
Circuitul
calculat
I
canalul 6 TV (174.,.-182 Mhz).
~8/1fFI
Rezistorul asigură o bună
,.

T

t

_ " " U 15~

I

izolare în.tre porţile de ieşir? .(mc:!
mare de 38 dB). Puterea dlslpata
I
~
I pe acest. rezistor este neglijabilă (o
I 15JL a-- ~m.H
~50S).
parte dm pute, ,rea semnalel~r
.....=9!..i" ~
.
reflectate de la receptoarele TV
f
'~
755\.1
dispuse
laporţi1e' de ieşire, nimic
I
-L .. F
. din
puterea incidentă). De
i,.?
a'semenea, o bună adaptare,
1
văzută
inspre orice poartă, este
I' - - - - - - - - ~ datorată acestui rezi stor. ţ\stfel,
coeficientul de reflexie la poarta 1 este mai mrnic de 0.013, iar ia
porţile 2 şi 3, mai mic de 0.00015.
Tensiunile la porţile de ieşire reprezintă 0.707 din tensiunea la
poarta de intrare şi sunt relativ constante pe toată lărgimea de
,--.-.-.-------------.----.-ţ bandă a canalului.
Dispozitivul poate
funcţiona şi ca sumator.
DaC2t semnalele aplicate
ia porţile 2 şi 3 sunt In
fază,
exista
pe

!
'1

~I
EhI'F ~5"H

1-.

/1

iar capacitatea este
Pentru

dată

În
mai mari dispozitivul
folosind relaţiBe

a
de
tehnologie microstrip este prezentată în
1'a 3.
corespund
Pentru frecvenţa de 506 MI-IZ (canalul
se obţine f1, de 84 mrn, ~ar pentru frecvenţa de 578 MilZ (canalul

II

J!,rr

1

11

sunt

se obţine 11 de 74 mm. S-au considerat h = 3,2 mm, t = 0.035
mm,
Er=4.5.
Referitor la
1, fiecare celulă LC reprezintă de
cu constante concentrate ai unuisegrnent de linie de
cu lungimea
Ce; 90 (), impedantă caracteristica
-12,. 750., la
de 178 Mhz ( se neglijează pierderile).
date
l, C ale dispozitivului
"in 2.er",
canalele 1.. 12 TV. Bobinele se
interior de 4 mm
canale!e 6 ... 12.
cu porţile 2 şi
maxim

În figura 4 sunt date
Dacă se

constructive
semnale ele ia

2

3
4
5

-32

-33

O

-38
-38
-39
-·39
-40

1
2

-40
-40

6
7

.8
9

16
16

canalul

o

modalitate s m
supratensiune poate fi cea
supratensiune
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IZARI
o jumătate de minut se aprinde LED-ul
2, respectiv pinul 3 al lui IC3 şi În continuare după aCE;ea.s1.
regulă la un minut şi jumătate de la începerea c.onvo
telefonice şi apoi la 2 minute. La 2 'mi
I---------------------------------------------------"--'------------------~
jumătate se atenţionează acustic. Nu
indicat a se monta aici un LED u~torit
micşorării excursiei de tensiune poziti
datorată consumului LED-ului (aproximativ j
mA) ceea ce conduce la ignorarea de către
T2
bistabilul RS a acestui imr:;lUls. Datorit
faptului că ieşirea 5 respectiv pinui 4 a! lui I
BC 171
Voo
rămâne În 1 logic Începând cu moment
MtvlC 4030
apariţiei impulsului la 2 minute şi 32 d
secunde până la scurgerea celor 3 minute
C4
fost
necesară derivarea cu C5R7 pentru a n
4,7nF
introduce În capsula receptoare a telefonului
un semnal cu durata de 28 secunde În loc de
R7
R2
100k.JL
700 ms.
22k...Q.
În cazul În care la ridicarea receptorului nu
l'
vine
tonul se recomandă montarea În paralel
~
01
R3
cu bornele 81, 82 a unui rezistor de 4,7 - 10
22k..n..
KQ. pentru uşurinţa urmăririi celor două
variante s-a păstrat aceeaşi notaţie pentru
[5
componentele comune. Tranzistoarele pot fi şi
4,7nF
altele din seria SC decât cele menţionate. de
P1,2
I
I asemenea În It>cul diodelor din schemă se pot
'+ 5
pune 1N4001, IN4007, etc. PIăciie de circuit
R6
R5
5 6
Q3 Q S4 11' 12
î4
68 kJi- - imprimat corespunzătoare fiecărei variante în
R t---e-----1
0.2
parte sunt la scara : 1 vedere dinspre partea
3
02
cu piese.
ase IN
1N
Într-unul din numerele viitoare ale revistei,
vom publica o schemă mai complexă de
temporizator cu afişarea mpulsurilor
contorizate.
telefonice. Astfel, la 'începutul convorbirii este aprins LED-ul de pe
ieşirea Q a lui IC3, respectiv pinul 2. După o jumătate de minut se
aprinde LED-ul corespunzător ieşirii 1, respectiv
a! lui IC3.

VA

După Încă

ieşirea

fANTA 2

SilvÎu UNGUREANU
Mihai POPESCU

4
(urmare din pag. 11)
• Edison patentează o aplicaţie a efectulu
descoperit de el; este vorba de indicatorul de tensiune,
În care, un
conectat În circuitul anodit al diodei,
indica un curent proporţional cu tensiunea anodică. ("Indicator
electric" U.S. Patent 307.031. 13.11.1819).

1----

~~

I

THOMAS ALVA EDISON

fl f\'\:)
Il ,1

I

I

Fizician

\,\ \ ~! /J

I

I

(1847-1931)

II\~,

\

\

,d

!i clJ\rtt/1.Î'
-.

I

~

inventator

i
amer can
primul
brevet obţinut (1888) se
referă la un inregistrator

electric de voturI., in 1879
'T
inventează lampa electrică cu
1
Incandescenţă, iar 1n 1882
realizează prima centrală
CXCMa OilIJTa
electrică
punând bazele
3;a;IlCOHa
'
_
L--'---===:.-.-_L-...._____
distribuţiei energiei electrice.
Printre ., cele 1200 brevete de invenţie obţinute menţionăm: fonograful
- (1887), acumulatorul, microfonul cu cărbune, dinamul compound,
sistemul telegrafic sextuplex. etc. In 1927 a fost ales membru al
Academiei de ştiinţe a SUA.
,

i

I'

• Heinrich Hertz, proaspăt numit profesor la Şcoala
politehnică dih Karlsruhe începe experienţele cu
oscilaţiile produse de descărcările electrice produse de un

eclator; problema care, se punea era dacă aceste oscilaţii emit
forţe electrice În spaţiul liber sub formă de unde şi cum să fie
măsurate.

18

• La 3 decembrie Hertz răspunde la scrisoarea lui
eiorich Huber următoarele: "TotuşJ vibraţiile unui
transformator sau telegraf sunt de departe prea lente; iau de
exemplu o sută pe secundă, ceea ce este o cifră ridicată, atunci
de undă în eter va fi 300 km şi distanţa focală a oglinzii
să fie"de aceeaşi mă,rime. Dacă aţi putea construi o oglind~ la
fei de mare ca un continent, veţi putea reuşi cu un astfel de
dar este impractic să faceţi orice cu o oglindă obişnuită
observabii nici cel mai mic efeCt" .. ",

-

propun:c~~i;~~~ IrJ:~.

Hubber
electromaqnetice să fie

b ' L . ---'-\
1

~::i~:::eP::~~n~:;e;~~'~·ty l±y~-l

J

faimosul său "Sintonic
,
"(1 ! tOt t I
,facTpaIlBalull,uecH J1eiiAclIC1(JJC (iaU}:IJ :loAa,a.
_
-l ey d en ,Jars a ns i U U
Regal din Londra); circuitul de~
t-~-/:<l
transmisie şi cel de recepţie
_.-O
experienţa lui Hertz) sunt rezo- ~;;
.. :';. )
nante. (lucrarea este republicată în
's
$
1890 În revista Nature).
-~
fJe~. s
Ş
• Sir Oliver Lodge,) ~-'I
:
g
obţine ceea ce se poate numi "o
IMĂw",~
l
'R n
detecţie radio". El aşează două
Y
sfere de metal În apropiere strânsă;
I
cele două sfere erau conectate În
~
circuitul unei baterii prin intermediul
unui galvanometru. Când se
~
descărca o butelie de Leyda În
CXO~1a lIplfOmIOr,} P,'''''', ""'T'''"
C nJlOC!\OH aHreHlioiÎ II ""0:,-"';""",,,,,
apropiere, prin galvanometru trecea
un curent electric.
U - afrreXHloe YCTpofiCTHO; l'
iD (va urma)
x - nenh:6aTapen; Y II
:tCTa:l11

I _

I 1

0v
{-_-=:r
8
8

D

eD

r:J(J"

li
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8
- lossless - ghid de undă fără pierderi
- lossy - ghid de undă cu pierderi
- matched - ghid de undă adaptat
* wavelength - lungime de undă
- critical ~ lungime de undă critică (limită)
-cutoff - lungime de undă critică
- free space - lungime de undă În spaţiu liber
- guide - lungime de undă În ghid
* width - lăţime
- aperture - lăţimea (dimensiunea) deschiderii
- beam - lăţimea (unghiul de deschidere) al fasciculului, secţiunea
transversală a fasciculului
- source - dimensiunea radiatorului

DICŢIONAR

RADIOELECTRONIC
ENGLEZ - ROMÂN:

• YAG (ytrium - aluminium gamet) - granat de aluminiu - ytriu
• YAG! - antenă cu directori, antenă de tip canal de undă
- screen -- reflector - antena cu directori şi ecran reflector
~ YAIG (ytrium-aluminium-iron gamet) - granat de fier-aluminiu-ytriu
* YIG (ytrium-iron gamet) - granat de ytriu şi fier
- single cristal - monocristal de granat de ytriu şi fier

fl

zero (a diagramel de directivitate,

NTE E IP

PAG

(3)
nul (a

pattern - nulu! ri!~~f'I'-!Oir1n"'i de directivitate
- transmission coefjc~entuiui de transfer
* zone - zona,
" oi
- zona de pn)te~ctle
- of
zona de tăcere
-- auroral - zona

umbră
tăcere

- zona de

- silent - zona de

TEHNIU
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- parabolă., reflector
'antena parabolică cu reflector îngustat
* paraboioid - parabolold, oglmde,
antenă parabolică
-01 revoiution - paraboloid de rotaţie
- dipole-·jed .. a:ltenă. parabolică cu
horn-fed -antenă pQraboiică
radiator horn
~ pattenl - diagramă, caracteristică, imagine, desen,

a antenei
- diagrama rJe ciirectl\l!tate a
- array
do
a
(de, amenă)
de direct!vitate ~)Ub formă de fascicul
space . diagrama de directivitate În
- pandl-beam .- diagrama de directivitate
- diagr2,ma de directivitate in regim
- centru de fază
* pha::,e - fază, a faza
~ faza arbitrară
- randorn - fază aleatorie
- wave 'faza undei
* phase ~ center - centru de faze
• phased - fazat
* phaser - defazor, dispoziţiv de defazare
>

plan ar-

20

planar

unmatched

BJIUq8~ .. 6U!UJJOJ-WBaq -

'f1eI"8Jo.Jd

'~PO:j9UJ '?8iPOi8W .

"'ilu"~~t'UU

neactaptat

V/·.[land ... banda \J (50-75
(Very High Frequency)
(30-300 MHz)
valoare, apreciere
absolute - valoareabso!ută, modul
.. coeficient
- effective .. 'valoare efectivă (eficace), valoare medie pătratică
- valoare de
- peak - valoare de
limită), ampiitudine
r.m.S. (root mean square value) .. valoare
pătratică
* veiocity - viteză, vectorul viteză
"of radio propagation - viteza de propagare a undelor radio

angular -

viteză unghiulară

- free space - viteza
spaţiu! liber
- iight - viteza luminii
phase .. viteza de fază
* VS\NR (Voitage Standing
stclÎIClncira În tensiune RUST,
- feed-line - RUST in linia de ",lir,..""ni·0YC>

(coeficientul

- banda W (75-110 GHz)
(terestră)

urmărire

- circuiary poiarized -

poiarizată

circular

- EM .. undă electromagnetică
, - free space .~ undă în
liber
- thigher arder "' undă de ordin superior
. high-frequency - unde scurte (de la 3 până la 30 MHz)
.. p!ane - undă plană
- progressive - undă călătoare
* waveforrn - forma undei
• \vavefront - frontul undei
* waveguide ghid de undă
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REVISTA RE

STELOR

Pe binecunoscutul principiu al reacţiei pozitive, folosit şi în
tehnica radio, schema prezentată foloseşte un rezonator
piezoceramic tripolar, de uz curent în telefoane.
Etajul generator, realizat cu VT1 după modelul oscilatoarelor
din telefoane. este urmat de un etaj amplificator (VT2) şi de un
indicator optic (VT3) (LED). LED-ul luminează dacă generatorul
oscilează. În funcţie de nivelul sonor ce declanşează comutarea
ieşirii (fluierat, bătut din palme, ciocănit, ş.a.) se reglează În mod
, corespunzător potenţiometrui (în condiţiile inexistenţei unui zgomot
perturbator). Ieşirea schemei poate comanda mai departe un releu
ce permite aprinderea/stingerea unor becuri.

O-+5-V---?-----~-t----r--r-----.,

,

Lastbis

O.aA
Takt3,5 Vss

~

__--·--------~----------~--~+9V

Circuitul decodificator de frecvenţă este realizat cu NE 567 a
cărui frecvenţă este stabilită cu potenţiometrul dintre pinii 5 şi 6 şi
conqensatorul C1 de 68 nF, după relaţia: fo "i:: 1/1,1 . R1 . C1
Ieşirea

NE 567
2

1

7

6

C1

Schema conţine elemente analogice şi digitale şi poate fi utilă
radioamatorilor. Se presupune că la intrare se furnizează un
semnal de joasă frecvenţă dreptunghiular cu o amplitudine de 3,5V
(de la un comparator). Ieşirea circuitului comută dacă la intrare
există un semnal alternativ continuu de o anumită frecvenţă pentru
o anumită perioadă de timp.

de la pinul 8 este de tip open-cbllector şi comandă un
LED care luminează dacă frecvenţa semnalului de la intrare este
corectă. Totodată se comandă şi intrarea monostabilului CD 4538,
al cărui impuls de ieşire resetează numărătorul CD 4020, precum
şi tranzistorul MOS BSS 100, care,iIoprin blocare permite aplicarea
frecvenţei de tact la intrarea numărătorului., După 8192 de
impulsuri, ieşirea 2 a numărătorului trece în starea "1" şi
triggerează cel de-al doilea monostabil CD 4538 (de durată a cel
puţin 8192 impulsuri). Acesta este retriggerabil, astfel încât ieşirea
acestuia va rămâne stabilă pe "1" logic pentru un semnal continuu.
Tranzistorul de pe ieşire (BSS 100) amplifică această comandă la
cca 200 mA, putând acţiona mai departe, un difuzor sau un
microreleu.

comandat pentru
deschidere de grupul
ZPD5,6
R6, VD5 periodic la
fiecare senliperioadă
negativă Ci tensiunii
x 1.2.
de reţea. LED-ul VOi
l------4-oX 1.3
trebuie astfel dispus
X1.1f
Încât să nu comande
fals circuitul, Întrucât 2
1
În condiţii de întu- ' - - - - - - - - - - - - - - - - - '
Circuitul prezentat realizează aprinderea automată a neric este aprins.
Xl
becurilor unei reţele exterioare de iluminare de la
Alimentarea
02
R7
tensiunea reţelei În condiţiile unui nivel scăzut ~I montajului se face
luminozităţii mediului ambiant.
direct de la reţea, prin
VD3
~
L 03
Circuitul A 1 - TCA 105 B - comparator Trigger Schmidt Rl, C2 redresat de
_Rl_ ~
[;\
~ ~I L:OI,<
- declanşează la depăşirea nivelului stabilit de R2 şi R1 V03, VD4 şi Ci şi
o
VD11
(adică la scăderea luminozităţii mediului, detectată de stabilizat de V02.
ORZ
•
03
V~oC7
fotorezistenţa R1) stingând LED-ul VOi. şi comandând mai
Se
recomandă
~ ~
W
departe prin VT1 şi C3 triacul VTCi.
încasetarea neizolată L3-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Deschiderea triacului VTei permite închiderea a 'montajului
şi
circuitului de reţea prin instalaţia de iluminare. Triacul este respectarea prevederilor legate de conectarea directă la
blocat de comanda negativă a integratului A şi este reţea.
VDtţ

I

8

.v"

~
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frecvenţărde
~

.selecţionarea

Rezistenţa
ieşir~, mică a
po:sibmtlatea de a se ridica supliinentar
pe seama utiiizării rezonanţei circuitului
înfăşurării telefonului şi
a condensatorului. Astfel, amplitudinea
lusoiclale pe înfăşurarea telefonului creşte
de alimentare de 1,5V de la baterie,
deşteptătorului, fără a utiliza un
electromagnetic poate fi înlocuit cu succes
acest caz frecvenţa de repetiţie
trebuie aleasă egală cu frecvenţa
""rn,i+~·tl"\'"
piezooelectric. Condensatorul
scos, întrucât În acest· caz nu se obţine
U-:lIlr-:lln"\ot,rll elementelor multivibratorului se
formulelor
pentru calculul
simetric clasic:
R2 = R3 = (1/2 ... 1/3)h21 E x RS

C1 = C2 = 1/1,4 x f x R2
E - coeficientul de transfer static al curentului de

bază

RS - rezistenţa de sarcinâ, (ohmi); f - frecvenţa

al

a
Hz; R2 $i R3 - În ohmi, C1, C2 în farazi.
Rezistoarele R1 şi R4 de limitare a curenţilor, determină gradul
de saturare a tranzistoarelor T1 şi T3. Întrucât curenţii de colector
ai tuturor tranzistoarelor multivibratorului sunt practic identici, este
recomandabil ca R1 şi R4 să aibă valoarea R2=R3.
Mărirea exagerată a rezistenţelor R 1 şi R4 În comparaţie cu
aceste valori conduce la înrăutăţi rea parametrilor energetici ai
Întrucât tranzistoarele T1 şi T3 trec în regimul
asemena micşorarea exagerată a aceloraşi parametrii
la acumularea sarcinii în bazele tranzistoarelor T1 şi T3,
. Ia întârzierea resorbţiei şi întreruperea generării. Schema În
ansamblu nu este critică în ceea ce priveşte valorile nominale ale
Dispersia coeficientului h21e al tranzistoarelor poate
de

ajungă până

la ±30 %

,

iar pentru R 1=R4 - până la 0,5 ... 2

'"

I.S. din RADIO 811994

TV sau RADIO) rapoartele
şi audio transmise prin satelit
o dată cu creşterea
emltatoal'e se accentuează semnalele

necesară

o dezaccentuare

şi

pe calea audio

după

demodulatorul

r-----------~-----~

OUT

o 75)J S

6K8

2

1
şi

audio înainte de a modula
cum În calea video se face o C,lc:.zaccentuare după
demodularea În frecvenţă (semnalul în banda de bază) este
Aşa

22

6 K8
1---.----<Jt12V

de frecvenţă pe una din purtătoarele din gama 6-8 MHz. Una din
norme pretinde o constantă de timp de T1 =50)1s, iar cealaltă
normă T2=75!J s. Frecvenţele de tăiere corespunzătoare sunt date:
f= 1/2pT. Concret: f1 =3,1 KHz, f2=2,1 KHz.
Există două posibilităţi de realizare practică: prima cu circuite
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CATEGORll
DE

PRODUSE COMERCIALIZATE:
• Echipamente de radiocomunicaţii profesionale şi
de radio amatori: YAESU,
KANTRONICS, TELEX
HyGain
• Aparaturl de mlsurl
şi control:
HAMEG,
WELLER,
METRA W ATT, HUNG
CHANG
• Programatoare
SUNSlDNE pentru memorii EJ>ROM şi microcontrolere
• Ventilatoare SUNON
pentru echipamente electronice şi industriale
• Componente electronice active şi pasive, scule
şi accesorii pentru electronicl
• Expedieri la comandă
telefonicl
sau
prin
scrisoare - plata ramburs,
la primirea coletului.

POWER-lOO
SUPER UNIVERSAL
PROGRAMMER &TESTER

HEP - 101/1041108
PC -BASED 8M BIT
E(E) PROM PROGRAMMER

EW -701/704/708

PC - BASED E (E)
PROM PROGRAMMER

RU2011T
UV EPROM ERASER

