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debitând la ieşIre o putere de aproximativ 1W.
. Bobina L1 se construieşte pe o carcasă cudiametrul.ge 4 mm,
prevăzută cu miez magnetic şi are 12 spire CuEm 0,6. ·Cuplaj,1 de
la L1 are spire cu! sârmă izolată În plastic, bobinate/in p~rt'~a de
masăabobinei Li- Bobinele L2 şi L3 au c~te 'nouă:. spire din
CuEm 0,6 Înfăşuratepe carcasa cu diametrul 'de 4 mm(cu rTWeZ'
de ferită). Bobina L4 are zece spire in aer, din CuEm 0,6 diametrul
"interior al bobinei fiind de, 4 m'm; cuplajul are
spire n"Innto·to
'. Particularitatea acestui. .montaj constă in faptul că poate .Iucra
cu modulaţie de amplitudine (MA) sau de frecvenţă (MF), datorită
in partea.rece (spre
şi La a.u câte
faptului că utilizează un oscilator LC.Primind tensiune de
in aer, diametrul interior 5 mm, lungimea bObinajutui
alimentare stabili~ată electronic oscilatorul VFO prezintă o bună
. Bobina L7are patru spire tot din 'CuEm 0,6 bobinate in,aer cu
. stabilitate a frecvenţei.
diametrul interior de 5,5 mm, lungimea bobinei de 10 mm.
Tranzistorul folosit in oscilator. est~ un MOSFET dublă poartă
Rămâne de construit şocul
radiofrecventă
care are ca
suport un tor (sau chiar o bară)
ferită pe care se hnl... in,o.o"l,8
tip 40602, 40604su 3Nt41.
În schema din fjgura 1 se observă că reacţia În oscilator se
cinci spire CuEmO,25.
face prin cuplaj magn,eticintre sursă şi poartă, ce.ea ·ce creează
Montarea' pieselor se face pe un circuit imprimat, al
desen
totdeauna o supleţe in realizare şi o siguranţă În funcţionare.
(şi dispunerea pieselor) este prezentat alătur~t la scara 1/1.
Frecvenţa de, lucru este de 36 MHz, c.omandată prin dioda varicap
Obţinerea modulaţiei de amplitudine se face cu amplificatorul
pentru UHF, tip BB105, BB1211 sauBB142. Tensiunea stabillzată
de audofrecvenţă echipat cu tranzistoare~e T8, T 9' T1Q'
este aplicată şi potenţiometrului de cqmandă a frecvenţei de 47 .
Aici T8 este 'amplificator
microfarl, după care urrTl.ează !.m
kO. O altă diodă, V2 1 tot varicap,iBB105, BB121, este montată În
etaj "Darlington ll În care
O
ca rezistenţă
f
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circuitul oscilant in paraletcu L1' oferind astfel posibilitatea
obţinerii modulaiiei de frecvenţă.
.
Un singur etaj AF echipat cu un tranzistor BF 365 este suficient
- capreluând semnalul de fa microfon - să asigure ~ensiunee.
necesară pentru realizarea modulaţiei de frecvenţă.
l:?acă microfonul este mai put.in sensibil se regleazl
amplificarea etajului din tensiunea de aliment.Pe dată prin
potehţiometrul de 4,7. kO.
.
,
Drena tranzistorului oscilator are ca sarcină un filtru de bandă
L2"1L3 rezonant pe 72 MHz (acord realiZat prin miezurile
bO~inelor).

Cele tr~i tranzistoare care '~rmează dldpă oscilator realizează o

buoăseparare a oscilatorulut

,

Ctrcu;itul Li este acordat pe 72 MHz~ de unde se praia

~uficientăenerg.ie pentru etajul următor (2N3866) ce luc,..a:ză ca

dublor cu rezwnat~foarte bune.
t;t~lul.finallfhi6s,i~dtot un 2N3866, .lucrează·ca amplificator,

iRseriatA. cu alimentarea etajelor de radiofrecvenţă modulată.
.
In regtm de repaus emiţătorul debitează o putere de 250 mW.
Reqlajwl profunzimii de modulaţie S8 obtine din potenţiometrul R31'
(ftaînte de a începe reglajul emitătorlJlui trebuie construită o
sarcină cuimpedanţa de 75 ni aşa. cum I\pare În figura 2, unde
sunt cuplate, În paralel, două rezistoare de 150 O -0,5 W. Jn aoest
monta.j se mai prevede o diodă şi un 'cGndensator cu rol de
voltmetru ete,ctronic. 'Se aplică apl>Î tensiurit:1a de +12 V prin
intermediul unul mmvoltmetru la punctul 1 din schemă . Apoi
alimentăm şi punctul 4, unde consumul va fi de 0,2 mA. La punctul
3 (schema modulatoru.ui) consum.ul '4a fi de .aproximativ. 40 mA.
Aici T 10 va ficl/plat cu un rrezistor de 150· C la masă şi, regJând
potenliometrul R31 ,stabilim pe colectoruJ tranzistorului T10 o
ten$·iune de 6 V. Cu ~8 se reglesaăamplificarea globală a
modulatorUCui in funttţie de semnalul dat de· microfon. Se apl'ică
apoi tensiune la punctele 2 şi verifică.m dacă după stabilizare se
obţin 9 V.
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.:\V~r~\~iol,'!tdupaa~eea, perând,funolionarea etajelor de
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.

.ţ'~ţ~f~fJly4itI'lI~. :'.~+'tln;\~nd~metru.ln .pri"lipta. stabilizatorulul da
.,ta~~ltI~~~\\~~~~\Undal1(letrul nu dispvneâe unoirouit l123 atunoi se

<' .. ~~;~,tr::ti.Ii~f:tEt\,Un;îalt·!ţabU'zatC)r

poziţionează cursorul potenţiometrului de 4,7kO, la
pentru care S-metrul irJdioâmici variaţii ~Ieamplitudinii
Aici dev~aţja de frecvenţă este optimă.

ou

tra,,~istqr şlQdiodăZ~ner fnmc.mtaj

Q.lasie) (Un.tranzistorBD 135 cuo
d.iocJ~PL9V1Z). \
\M.r;ifio~r!a\fun9tionarU 'etajelor
<1~.rtldiOfrecventă Înoepe ou
()soifatorur..Se verifioă aoest etaj ou
un. umdametru 'cuplat slab ou bobina

. Lj.'
,Se ouplează apoi o mică antenă
la reoeptorul pe Â.=2 m, antena
fixându-se
În
apropierea
tranzistorului T5' Se reglează apoi
L2·şi L3:pentru o. indioaţie maximă
a S-metrului (eventual'se retuşează
aoordul din C12'
Se alimentează ou + 12 V
punctul 1, etajul final. 1n prealabil
C13Şi C15 se fixează· pe valori
medii: C14 pe un sfert din valoare,
iarC16 complet deschis.
.
La ieşire AF sunt cuplate sarcina de 75 O şÎţJn voMmetru, după
aplicarea tensiunii.
Reglăm pe C14 şi C15 1 apoi pe C13 pentru a avea o indicaţie
rpaximă pe voltmetru, reglăm apoi pe C16 şi reglăm şi
Consumul etajului final va fi de aproximativ 120 mA, iar tensiunea'
de AF de 9-10 V. Aceasta corespunde 'Ia o putere de peste 1 W.
in continuare se verifică functionarea pe MF; ~e aplică tensiune
in punctul 4. Se urmăreşte emisiunea cu un receptor şi se

in majoritatea aSO-urilor DX (AM, SSB sau FM), spre a faclita
inţelegerea trecerii de pe emisie pe recepţie, la sfârşitul mesajului
este transmis un scurt semnal sonor numit BIP. Montajul descris,
apt a propuce un asemenea semnal, comportă trei elemente
principale: un monostabil care fixează durata semnalului sonor, un
generator de joasă frecvenţă realizat cu TUJ (tonul semnalului) şi
un etaj de comandă a releului de comutare.
Elementul principal Îl constituie un circuit integratCDB4121.
Acest tip de circuit are un nivel continuu de declanşare
independe~t de durata' impulsului de intrare şi poate fi realizat atât
pe frontul pozItiv, cât şi pe cel negativ, calibrat În durată între 40
ns şi 40 s, cu ajutorul unui condensator şi al unui rezistor branşate
exterior. E1 şi E2 sunt intrările de declanşare pe.frontul negativ.
Monostabilul este declanşat pe E1 şi E2 (sau pe amândouă),'
evoluând de la" nivelul mare către nivel miq (ES rămâne la nivel
ridibat). ES este o intrare pentru declanşare pe front de irtlP~ls
pozitiv, pe front cu creştere lentă sau pentru detector de nivel.
Monostabilul declanşează, deci, când pe E3 se aplică un nivel
crescăt()r (Ej şi E2 rămânând la nivel scăzut). Examinând sche~ma, se poate observa că, la punerea sub
tensiune, tranzistorul T1/ este blocat şi releu" este În pozitja
recepţie. Oscilatorul TUJ nu funcţionează .. Când se comută pe
eţnisie, tranzistorul T1 anclaşează releul, iar oscilatorul T2 nu
funcţionează (dioda 01 î/'blochează). Circuitul integrat primeşte la
ihtrare un impuls dără a-i modifica starea.
la o nouă comutare AlE, circuitul 4;121 primeşte un nou
impuls, ceea ce face ca ieşirile a şi Q să ~asculeze. Pe ieşirea Q
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10
100kO

,47 kO

Spre a modula În amptitudine punctul 1. se deconectează de la
+12':V şi se conectează la colectorul tranzistorului T 10 (+6 V).
Semnalul MA poate fi vizualizat cu un osciloscop, sau urmărit
la un radioreceptor.
schemă se.observămontat un Întrerupătorcare conectează
la masa fezistorului R7' Această operaţiune este necesară la
trecerea de emisie pe recepţie, realizându-se o deplas,are a
frecvenţei oscilatorului.
apare un nivel O. Acesţa duce la intrarea În conducţie a lui T 1; ta
.trecerea de pe emisie pe receptie, se provoacă declanşarea
circuitului monostabil. Ieşirea a trece din nivelul O În nivelul ridicat,
iar tranzistorul· TUJ produce oscila1ii controlate cu P1 ce sunt
aplicate emiţătorului. Nivelul ieşirii Q selschimbă În câteva
nanosecunde de la 1 la O, nivel ce se impun~/şi laintrara lui' T 1'
care pentru moment Iasă reI eul în poziţia "emisie"
Totul se derulează cu o constantă de timp controlată prin Pi
(timp .fixat Între 1 şi 2 secunde), timp În qare se produce şi
modificare·a ieşirii monostabilului, blocând tranzisţorul T 1
scoţând din funcţiune pe
T 2 (oscHator AF). În
montaj apare comutatorul
S1 care introduce sau
scoate din funcţiune
sistemul BIP.
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TV România Internaţional a luat fiinţă în baza Legii nr.
programului de satelit şi se va regăsi în emisiunile ((Două
41/94 care prevede ca Societatea Română de Televiziune să mii de ani" şi "Dosarele Istoriei".
~alizeze ~ să di~zeze pe lângă ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Filmul şi teatrul românesc
programele interne şi programe
vor fi prezente, alături de
destinate străinătăţii.
muzică, varietăţi şi divertisment.
Programele noului post vor fi
O parte din emisiunile
realizate de către Di re cţia
difuzate prin satelit vor fi
România InternaţiQnal care a luat
preluate din cele două programe
fiinţă pe data de 1 decembrie
ale Televiziunii naţionale, iar
1994
(director
Felicia
altă parte co~stă în programe
Meleşcanu).
realizate speci'\l pentru a fi
Pentru început, programul cu
difuzate în străinătate.
o durată de trei ore şi jumătate va
Emisia postului de satelit va
fi difuzat între orele 21.30-01.00 '"
putea fi recepţionată şi Îl1"
(ora României).
România atât de către
La alcătuirea grilei de
persoanele care posedă instalaţii
program s-a avut în vedere
de recepţie directă de la satelit,
asigurarea up.ui volum echilibrat
cât şi de către persoanele care au
de informaţii, cultură, educaţie şi
televizoare conectate la
divertisment. Între principalele
televiziunea prin cablu.
repere ale programului s remarcă
Baza tehnică a programului
cel~ două buletine informative,
este formată dintr-o regie de
emisiunea pilot intitulată "100 de
emisie,
instalaţii
de
grade Celsius ", care va aborda
postprocesare, 'copiere şi montaj
problme legate de actualitatea
elctronic şi dintr-o staţie de
zilei şi emisiunea săptămânlă
emţsie-recepţie care realizează
I[l (auto) /TIclam4
"Ofertă specială" consacrată
o
documant8/'
II film, te81n.i
legătura cu satelitul Eutelsat
divertisment ,
/TIportaj
posibili'tăţilor de afaceri în
2F3, lansat în anul 1992. Antena
România.
staţiei de sol are un diametru de
Istoria Rom~niei constituie un capitol important al
7 m şi posibilităţi de mişcare de 180 grade în azimut şi 90 de
1'f

informaţii

~

~r~1e:.î~,~1~vatie.~~te capabilă S~,' ~ealizeze legătura. cu toţi
sat~lit~t9ş.r~jntrăînzona

sa de .actiun~~.astfel încât· în cazul
trecerii, în viitor, aemisiei pe alţi sateliţi nu va fi nţvoie de
investitii supl~p.1t~ntare.
Elllisia satelitultţi 2F3acoperă teritoriul întregii Europe;
.•.••...........•..

" . ".

,.'

.

.

. '

~9ţfl~lAfricii,OrientuIApropi~t"şi
~ijit?~,~u, incblsiv Israelul şi poate

fi captată cu antene având diametrul

I

Deasemenea, acestui post i se va
suplimentar

şi

se vor crea

trasmiterea sunetului în limba

"..,'v",,~ ... u.u •..•.s:t\iţl'ip

posibilităţi
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engleză,

limbi.
Aceste

măsuri

fac parte dintr-1:ln proces mai

ZONELE DE ACOPERiRE
SATELITjEUTELSAT:iI F516-E

O,6~f~;8

m, valorile mai mici fiind
vala'bile pentru ţările Europei
Centrale .
.Ecbipamentele sunt djntre cele
mai moderne, fiind. ,furnizate de
firme de prestigiu cum sunt "Sony",
"Panasonic", '''Grass-Valley" ,
"Tektronix" şi, "Avid" .. Staţia de sol
·este furnizată de firma americană
"Scientific-Atlanta" care este şi
furnizoful Uniunii Europene de
Radioteleviziurte.
Proiectul şi. concepţia generală
aparţin specialiştilor Societăţii

Române W Televiziune care au
asigurat şi lucrările de montaj întrun timp, record de numai două.
săpt~mâni.
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ZONELE DE. ACOPERIRE. SATELry ~g~Eeii~~~~4)'1'5°E
.'
{1996-1991}
ANTENA.. O,6m -;- 1,5 m

Cost\ll investiţiei este de cca 1,5
T . do1arI. ŞI. a 10staslgurat
~
.
mlloane
de

COSi CHI~IE
cu ŞQ,% MAL MARE
DeCAT PeHTRU

la bugetul de stat ca şi costul chiriei
pentru segmentul spaţial.
Prin realizarea canalului TV
România Internaţional, Societatea
Română de Televiziune a făcut un
nou pas în direcţia ex'tinderii şi
diversificării serviciilor sa]e, data
de 1 decembrie 1995 marcând
'\ momentul ieşrii în Europa, pentru
, prima dată din ,România" cu
emisiuni regulate de televiziune.
Având în vedere importanţa
deosebită a emisiunilor postului TV
România Internaţional se are în
vedere dezvoltarea sa graduală, în
timp şi spatiu.

EUTEL5AT

Într;..o primă, etapă se va încerca mărirea volumului
~misiunilor

s,ate1it,~ar

prin închirierea de spaţii suplimentare pe actualul

ulterior se vor rezerva spaţii de emisie pe sateliţii

din seria ,"Hot Bird" a
inaimari.

căror

putere

_.,,_,_,_w_---"""---r-'/-,--,--",_.",_.;,_._--,-~,,:---_------

şi rază

de acţiune sunt

JI F3

profund care priveşte reorganizarea şi rete~nologizareai bazei
tehnice a

Societăţii

Române de Televiziune, proces care este

demarat, urmând a fi realizat în'Umiătorii 3-4 anh
Ing~NicolaeDINCĂ
Ing. Laurenţiu TIMA·.·

Paza

electronică

a locuintelor :

DUPĂ USĂ
, 'LATRĂ... MAGNETOFONUL
netofon,
sirenă,
sonerie
şamd).
Condensatorul C6 Începe, la rândul său, să
se descarce pe circuitul: plus C6,
rezistoarele RS şi Ri 0, joncţiunea bază
emitător T4, minus C6. Pe durata În care
C6 se descarcă, T4 se blochează, iar T5 se
deschide, declanşează releul K2 care
intrerupe circuitul de blocare al K3 (cu
contactul K2.1) şi aplică tensiune În circuitul
bazei T6 (prin K2.2). T6 se blochează ti
releul K3 îşi restabile'şte situatia iniţială.
Astfel, mecanismul de executie va lucra

Se prezintă un dispozitiv care
declanşează, În momentul apropierii sau
atingerii mâinii de clanţă, un magnetofon de
orice tip, pe a cărui bandă magnetică este
Înregistrat lătratul unui câine furios, imitând
existenta 1n casă a unui paznic de nădejde.
Dispozitivul propus (vedeti schema)
din trei relee: capacitiv (T1, T2, T3),
de timp (T4, T5) şi de executie (T6).
La apropierea mâinii, sau la atingerea
acesteia de clant~! scade frecventa de
generare a tranzistorului Ti. Corespunzător
constă

conductor de nicrom sau wo fra
Tranzistoarele, excluzân<i pe cele ind
pe schemă, pot fi: Ti =P401 ~P403,
P423, SFT163, EFT317, 2Na02, 2
2N1526; T2, T3, T6=P16, MP39 .. MP
2N602, SFT319, ACi80, A"SY80;,~J4
T5=M36, MP37, MP38, AC181 ,AC180
2N445A. Releul K1 este de tip RSM2 (
In171 81 31), iar K3, RES9 (reper RS4
202). Bobina Li este realizată pe o ca
din hârtie cu
diametrul de 1O
mm utilizând
conductor
CuEm
0,35
(conductor de
cupru izolat cu
email ) ,
bobinare spiră
lângă spiră, UD

K1

C8

singur strat.
Priza se ia de
la cea de a
şasea

spiră

fată

de terminalul. de sus,
după schemă.

Transformatorul T1 este
confectionat cu
miez S20. Înfă
şurarea

primară conţine

0)5 A

R9 82.

1

""
numai 7-60 secunde în functie de poziţia
cursorului potentiometrului RB. În cazul
deschiderii uşii, circuitul electric al releului
de execuţie se întrerupe datorită
microîntrerupătorului SF1.
.
După cum se vede din figura 1 întreaga
schemă este alcătuită din componente care
se găsesc uşor. Rezistoarele pot fi de orice
tip în afară ,de R3 care este bobinat cu

2750 spire din conductor CuEm 0,1 mm, iar
cea secundară - 1BO spire conductor Cum
OAŞ mm.
TO,ate componentele sunt dispuse pe
două plăci imprimate.
Dimensiunile acestora şi dispunerea elementelor depind de tipul rezistoarelor şi
condensatoarelor utilizate. Una din
variantel~ posibile este prezentztă în figura
2. Pe o placă se montează releul capacitiy,
iar pe cealaltă - releul de timp, releul :d&,:
execuţie şi alimentatorul. Ambele plăci se
interconectează cu o mufă (orice tip) care'"
are nu mai putin de trei contacte. Releul
capacitiv se dispune pe uşă lângă
încuietoare, iar restul montajului (cea mai
mare parte) În apropierea mecanismului de
execuţie. Dispozitivul executat corect
funcţionează de la început.
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dată cu sosirea iernii, incepe

aşa cum se arată În schemă şi se gradează
perioada cea' mai grea pentru
scara microampermetrului În grade Celsius.
familiile de albine. Din cauza
Mai Întâi, pentru temperatura de O~C a apşi,
temperaturii scăzute a aerului, apicultorul
modificând rezistenta R 10 se sfabileşte
nu poate deschide stupul incălzit, dar fără
acul microampermetrului la gradatia zero.
aceasta, nu poate şti cum se simt albinele
Pe măsură ce apa se incălzefte I la. fiecare
1n perioada iernatului.
SO se trasează diviziuni pe" scara·
Aparatul pe care il prezentăm
microampermetrului.
'
oblinerea promptă a informaţiei privind
.1 n dispozitiv se folosesc rezistoare cu
statea familiei de albine in perioada
peliculă matalică de. O, 12S şi 0,2S W putere
iernatului, astfel ca in caz de necesitate să i
disipată. Tranzistoarele KT31SB pot fi
se acorde grabnic sjlltor.
Înlocuite cu KT312, KT342 şi KT31S cu
prisăcil se dotează cu un
.orice literă. Dioda stabilizatoare de tensiune
temperatură şi cu un microfon. De la
D818E poate fi Înlocuită, în caz extrem, cu
acestea
scoate
exterior un segment
m, la contactele eomutatorului. PLăcuţa cu D8148, dar in acest caz stabilitatea cu
de cablu
0,5 m
al cărui
se scufundă într-un recipient cu apă
tem
mai
se
la temperatura de 1·2°e. Este
proastă,
poate
fi
prisaca, apic'ultorul se apropie
necesar ca apa să fie distilată sflu, În caz
Ţinând cont de aceste componente s-a
stup, conectează la mufă un
portativ
extrem, apă curată de ploaie. In acelaşi
conceput placa imprimată, al cărui desen
şi - pe baza iRdicatiei acului - controlează
recipient se aşază termometrul etalon.
, t~mperatura din stup, ~ar după sunetul din
Pentru măsurarea
se prezintă' 1n figura
PIăcuţa se conectează la contactul 1 al
căştile telefonice determină. dispozitia
temperaturii a-a utilizat un microconectorului X1. iar contactul comun al
familiei de albine. Aparatul este realizat intrcomutatorului •
contactul 2. Cu ajutorul
ampermetru aVâlJd curentul maxim de
o cutie metalică cu dimensiunile 220 x 160
rezistorului ajustabil R10 se stabileşte acul
SOO ... 200 flA. Se 1ntelege, este scump să
x 90mm. Pe panoul frontal sunt scoase
scala microampermetrului, cu intrerupătorul
1
şi mufa de cuplare. Limitele de măsurare a
temperaturii: 0° ... sooe. Alimentarea
aparatului este autonomă. Schema de
principiu a aparatului se prezintă În figura 1.
Dispozitivul constă dintr-un AJF şi un
măsurător al temperaturii. AJF, realizat cu
tranzistoarele T1-T3, este prevăzut cu
reactie negativă În c.c. (prin Ri5) ceea ce
permite obtinerea unui coeficient de
amplificare constant, În condiţiile unor
oscilaţif importante a temperaturii mediului
înconjurător. Reacţia negativă În c.a. (prin
Ri3) măreşte stabilitatea AJF fată de
autoexcitare. La intrarea AJF (Ia mufa Xi )
se conectează microfonul BMi (dispus În
stup), iar la ieşire (mufaXS2) se
conectează casca telefonică de mare
impedantă (nu se prezintă În schemă).
Dacă regimul tranzistoarelor T1-T3 nu
diferă de cel indicat În schemă, AJF nu
necesită reglaj. Măsurătorul de temperatură
este realizat conform schemei I'n punte.
Braţele puntii sunt constituite din
la indicaţia zero a microampermetrului. Se
se instaleze în fiecare stup un microfon, de
rezistoarele R3, R6, R7, R10 şi traductorul
amestecă apa dându-i posibilitatea să se
aceea se poate utiliza un microfon portativ,
de temperatură, dioda D1 (KD103, KDS03,
Încălzească uniform. La fiecare SoC se
ataşând carcasei sale un dispozitiv În formă
KDS21), dispus În stup. Traductorul
conectează pe rând la aparat, cu ajutorul
de pâlnie prevăzută cu conductă sonoră
utilizează proprietatea joncţiunii pn de a-şi
comutatorului, fiecare diodă şi se Înscriu
sub forma unui segment din tub de cauciuc
modifica rezistenta În cazul variaţiei
indicatiile acului microampermetrului.
sau de policlorură de vinil având diametrul
temperaturii mediului ambi,ant. Pe dioda D1 ,
Încălzind lent apa se continuă măsurătorile
exterior până la 10 mm şi o lungime de
prin R3, se aplică o tensiune de polarizare
pâ~ă la temperatura de SO ... 60°C. I
•
directă. La variaţia temperaturii puntea se
1S0 ... 200 mm. Pentru a asculta albinele,
In conformitate cu procedeul deSCriS
dezechilibrează şi În diagonala de
conducta sonoră se introduce Într-un orifiCiu
este' necesar să se aleagă atâtea diode câţi'
măsurare,
În care este conectat
stupi se prevăd a fi dotati cu traductoare.
practicat intr-unul din pereţii stupului. În
microampermetrul PA 1, apare un .curent
Se consideră a fi bune pentru a
interior, orificiului trebuie obturat de o grilă
proporţional cu temperatura. Rezistorul
functiona În măsurătorul de temperatură
metalică deasă, iar În exterior - de un dop
ajustabil R10 serveşte pentru echilibrarea
acele diode ale căror caracteristici, În
din lemn. În aparat se utilizează conectoare I
iniţială a punţii. Diodele 02, D3 şi
intervalul de temperatură indicat, diferă nu
de JF. Uneori, este necesar să se măsoare
rezistoarele R9, R14 formează un
mai mult de ±1 ... 3%, altfel eroarea În
temperatura În două, trei puncte ale
stabilizator de tensiune parametric. R14
determinarea temperaturii va fi prea mare.
stupului. Iarna se poate urmări, după
trebuie astfel ales, Încât curentul care
Apoi, una din diodele alese se conectează
variaţia temperaturii acestor puncte,
circulă prin dioda stabilizatoare de
deplasarea albinelor prin stup.
tensiune D3 să fie egal cu 10 mA.
Pentru aceasta, În breşa practicată
Dioda electroluminiscentă H~ 1
~
indică alimentarea aparatului. In ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ În
conductorul care uneşte
scopul micşorării erorii de măsurare
conectorul de măsurătorul de
a temperaturii , din cauza împrăştierii
temperatură se montează un
caracteristicilor diodelor, acestea
comutator cu galeţi, conectându-i
trebuie, În prealabil, selectate.
contactele-pozitie la contacteJe
Pentru aceasta, se foloseşte
libere ale mufei (acestea nu sunt
comutatorul cu galeţi cu 11 poziţii.
arătate În schemă).
Unsprezece diode se lipesc, cu
terminalele catodla o mică plăcută
din sticlotextolit placat, iar
Prelucrare Cfin'''RAOIO'' nr. 7/1987
terminaleleanod, prin conductoare
Ing. Fany E. STANCIU
având lungimea nu m~ mare de ~S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ajutorul
electronic
al
•
Itorului

Ia
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Revista lunară În culori START 2001 se adresează tinerilor,
propunându-Ie o incursiune pe cât de'spectaculoasă pe atât de
instructivă În două universuri paralele: ştiinţa şi fantezia.
, _START 2001 este singura publicati"e din România care
cultivă interesul tinerei generaţii pentru cunoaşterea ştiinţifică,
prezentând într-o formă acc'esibilă şi atractivă noutăţi din
domeniile cel.~ mai diferite ale ştiinţei, de la fizică şi chimie la
geologie şi biologie.
Cititqrii revistei sunt invitaţi să pătrundă adânc În spaţiul
cosmic, dar şi în lum9a atomului, în intimitatea elementelor ca
şi a substanţelor compuse de om. Ei pot urmări modelarea
planetei noastre şi a continentelor, descoperind mecanismele
care au condus-o., Formele nenumărate ale vieţii terestre se înfăţişează celor
interesaţi prin pagini de călătorie şi explorare a spaţiilor celor
mai pitoreşti de pe glob, ca şi prin prezentarea celor mai puţin
cunoscute animale şi plant.e, făcută În spiritul unei educaţii
ecologice active.
Sunt nelipsite noile realizări tehnice de pretutindeni, cele mai
teme rare ipoteze ştiinţifice şi proiectele de' mare anvergură care
aşteaptă mileniul al III-lea.
Spaţiul rezervat formării unei gândiri deschise către nou
cup'rinde observaţii neexplicate încă din diferite medii şi timpuri,
ca şi zboruri libere ale fanteziei orbitând în jurul ideilor ştiinţifice
care dau tonul revistei.
Bucurându-se de o ilustraţie deosebit de bogată şi de o
prezentare grafică fără egal În România, publicaţia pentru copii
şi adolescenţi START 2001 reprezintă un preţios auxiliar pentru
noua şcoală românească.

Aşa cum se autointitulează, revista TEHNiCĂ AV-TV
se adresează profesioniştilor În domeniul audio-video.
Revista TEHNI~A AV-TV este editată de Editura
"CONCEPT" din Târgu Mureş.
Cu o grafică specifică revistelor tehnice de ţinută':',
TEHNICA AV-TV Îi atrage pe electronişti de la prima
vedere, conţinutul Îi oferă însă personalitate şi o situează
În rândul publicaţiilor de calitate.
Redacţia TEHNIUM îi salută apariţia pe piaţa
românească şi se bucură de colaborarea cu ea.
Îi dorim mulţi ani de.apariţie În folosul tuturor.

Revista Automobil Clubului Român rămâne principala
sursă

de informaţii pentru automobilişti şi pentru cei

îndrăgostiţi

de zeul automobil.

Atractivă

prin grafica modernă şi tipar revista

AUTOTURISM de la începutul acestui an aduce cititorului o
bogată paietă

"Viaţa

de informaţii cum ar fi: "Piaţa automobilului";

A.C.R."; Elemente de sport"; Despre autoturismele de

ocazie şi nelipsitul dialog şi consultaţii tehnice, economice şi
juridice.
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mai

uşor

totodată

realizat
avantajul

tip liniar, cu element
echipamer1teste mai
unul
asigurării

dublată de
ondulatorii .reziduale de

vedere
bilanţul.energetic
la concluzia unui
randament mediocru. Din acest motiv, În alegerea soluţiei este
dorit o optimizş.~e În
reduceril la
pierderilor de putere inutile În circuitele de
stabilizatorului, mai ales pentru
ridicate ale curentului
curentului de sarcină. Deşi randamentul mediocru rezultă
însăşi concepţia stabilizatoare lor
tip liniar, este important să
se prevadă un ~mod de reglare adecvat şi o configuraţie optimă
a circuitelor, fiind astfel posibilă obţinerea tensiunii stabilizate la
un randament convenabil pentru aplicaţia concretă.
În acest sens, in proiectarea şi realizarea aparatului, a cărui
schemă electrică este prezentată În figura 1, am optat pentru o
variantă care prezintă următoarele particularităţi:
• Schema permite montarea tuturor elementelor care disipă
căldură, direct pe un radiator comun (pereţii verticali ai unui
şasiu monobloc din aluminiu), fără foiţe izo/atoare, avantajul
fiind un transfer termic optim, evitându-se rezistenţele termice

1

6XBD13S

suplimentare.
/1 Configura.ţia as~gură. o bună stabfll.zal'8<
condiţiile unor căderi
tensiune destul
astfel că şi
domeniul "'.... "". ".......
tranzistoarele
putere se află lhtC)tdE'aUI
siguranţă a. caracteristicilor, fiabilitatea
a·$jrgural,:i
gabarite convenabile ale radiatoarelor de I.f~J''''WI '''',
" Sunt
circuite de protecţie sigură/a. şaprasarcină,
scurtcircuit
la supratensiune. Pentru$up',a:ssfcihi
periculoase (scurtcircuite), se asigură blocare8COrnPl~tăa
stabilizatorului, deblocarea fiind posibilă prin .rearmaremapuală
(butonul cu revenire 'SET'), fiind astfetevitată SUPrss()lÎcitarea
putere a tranzistoarelor elementuliJi regulator~ De altfel,
cOlnanda uSET' este necesară la· fiecare punere În funcţiune a
aparatului, după cuplarea Întrerupătorului de reţea.:
• Este evitată rezistenţa de putere sfrăbătutădecurentul. de
sarcină, folosită În mod curent Ci1 traductor pentnl protecţia la
suprsssrcină, rolul acesteia fiind preluat de cătrerezis,tenţele
de egalizare a curenţilor prin tranzistoarele de putere cupla.tefn
paralel, protecţia fiind asigurată la depăşirea curentului prin
oricare din cele şase tranzistoare de putere,
• Schema de redresare este cu punct median, astfel că .În
sarcină, căderea de tensiune totală pe redresor. va fi mai mică

eX2N30SS

N220V
R2e

eO/4W

*

1!IR30
~,

lKS

R31
400
R29

eO/4W

"V"
Il

10mA-7SmV

II

R21
lKS

Pl
Cl
C2
220n 2201"1

1310

R22
S20
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A"

şi

a ""I! '\".""',. ..........

putere, se TOliDSE~SC
trei
paralel
~,:e:mlt~oar'ele având înseriate rezistenţele de
Ri-R3 şi
;:l:eSDE~CtIV R4-R6; Grupul T1- T3 este comandat
T4,
luu-.;:n:::; astfel un tranzistor echivalent Darlington, iar
formează cu
o
identică. Ambele
paralel. Tranzistoarele T4 şi
formate, se leagă
legate În paralel, au În emitoare rezistente le

mici pentru a menţine
prclteeme Ti
stabilizatorui
u'\ ...'·, .... noo-"~ normal. În cazul unor suprasarcini,
provoacă deschiderea
de protecţie T11-T16, care vor şunta rezistenţa
R9.
Tranzistoarele T1-T8tind să se blocheze datorită micşorării
curentului de cOl11andă care intră în bazele tranzistoarelor T 4 şi
T8. (Curentul 'de colector al lui T9 ~ste deviat prin tranzistoarele
T11-T16).
asigură astfel limitarea curentului de sarcină. La
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cablu
K.1.

T30N8
030895
FATA CU COMPONENTE- PLACA 150X30

rual..i'UiI.l\..I

sUiconic,

având secţiunile
corespunzătoare
curenţilor vehiculaţi, configuraţia

cap de scală. de 6 V. Apoi grupul astfel format şi etalonat se
leagă pe diagonala punţii menţionate, urmărind comportara
liniară În· domeniul 10-16 V. Dioda D9 protejează instrumentul
lapolarizare inversă, când tensiunea de ieşire a stabilizatorului
este mai mică de 10 V. Această situaţie de regim tranzistoriu
apare la deconectarea aparatului pe sarcini mici, când
tensiunea la ieşire scade lent până la descărcarea completă a
condensatoarelor C3 şi C4.Scalele instrumentului se trasează conform desenului din
fig~ra
cu diviziuni echidj!stante. Dacă se
instrument mai sensibil
ex ... 1 mA), valorile . ."',...","'+,..\...,+,..'1 ........
divizoru
pot fi mult mărite,
corespunzător puterea disipată de acestea.

1

respectând regulile specifice electronicii de putere.
Orificiile de trecere pentru cablurile
şi
sunt
practicate În panoul posterior. Cablurile
eventualelor supratemperaturi ale radiatorului
din teflon.
Panoul frontal al aparatului conţine intrerupătorul
LED~ul de semnalizare, butonu'l cu revenire "SET"

un
de

Prezent pe piaţa românească În ultimii ani, minicasetofonul
PANASONIC RQ-S15 este un produs foarte elaborat al
In(fusţtrijel electronice japoneze a bunurilor de larg consum. EI
iL10JGIse.ste patru circuite. integrate specializate şi anume:
IC 1 - LA 4589W ~ ampl1ficator de audiofrecvenţă
102- TA 7793 FNEL .. montaj Dolby NR
IC 4 - AN 6628 SE2 - alimentator pentru motor
5 .. M 34120 M212 4G .. microprocesor
controlul

:\~~tej~eo

mecanismului
antrenare EI casetei.
Mi''}n'l'aUJI nu este insii realizat exclusiv cu
i:lU,f'",,.' fi tranzistoarelor cu siliciu
al unor circuite specia/~
(tip tranzistor) câte f ..2
rezistoare interconectate.
- Q8 UN 5119 TW - comutator simplu

MAIN CI RCUIT

IC I

LA4589W
PRE/s-xaSI
POWER AMP

OI

2S88i587TW
POWER SUpPLY

014·

RVTDTCl44TUW
SWITCHING
( s-xas)

00
ZO.I

~~TFMA5TW~~------~--~---U~20
MOTOR ORIVE

SOLENOID

n

n,··o.GV

....J LJ L ,0.1\1

QI2

2S01328STW
SOLENOID DRIVE

1,5\1.

..'"

o::

IC4

AN66Z8SEZ
MOTOR ORIVE

.Q17

RVT[)TAI23JUW
SOLENOIO ORIVE

TEHNll

5TW~ comandă

motor
TUW - comutator simplu
3TW - comutator dublu.
f1se'tot'on~ul RQ-S15
numai pe
fiind
pandă stereo speciaUzat"pentru muzică. În acest
prevăzut pentru fiecare canal cu câte două. CSJO'el"e
t;le redare .tip 'SPLA YBACK".

celor mai bune ml.nlf.~aStet~"t(tafl,e rE~alizal'e in

.1

HEAO PHONES

, . 3.5,ISJ1 I

•
13ATTERY CASE

04
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-?SDI819STW

RVTFMG3TW
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I
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I
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I
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BATTERY 'AA'S,ZE x I

L_
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Q5
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MHz (pentru banda de 7
MHz (pentru Qanda de 14 MHz)
17,5 M
(pentru banda de 21
posibilă ajustarea corespu
a
oscilatorului. Pentru ,rejecţia
r
Între antenă şiconve;rtor se poate Înseria un
preselector.
Toate bobinele se'execută pe carcasă <p 6,3 mm. L1 L3 - 17 spire; L4 - 35 spire; LS - 13
L6 -

"CQ-DL"
Pagini realizate de ing. Marius UNGUREANU

HF are trei etaje, dintre care primul este eomutat. L5
are 15 spire cu

Cu cât este mai mare frecvenţa unui VFO, cu atât
este mai greu de realizat., o funcţionare stabilă termic În
CW şi SSB. O soluţie o reprezintă mixarea semnalului
VFO cu frecvenţa unui 'oscilator din apropierea
frecvenţei de emisie. Acest lucru este uşor de realizat
cu circuitul integrat NE 612, după cum se vede În fig. 1.
şi

/2,1

În

MHz.

de cupru pe o

perlă

de

ferită.

t6 şi L7 sunt bobine cu miez, L7 având patru

până

la cinci înfăşurări. Bobinele se realizează pe

miezuri toroidale, La are 14 spire, iar Lg,17. La o
tensiune de alimentare de 13,a V,

emiţătorul

are o

puterea de ieşire de peste 3 W/SO Q~ şi de aceea,
tranzistorul final trebuie montat pe radiator.

"FUNK AMATEUR", nr. 8/95",,,

VFO-ul se acordează (cu eondensatorul variabil),
Între 2 MHz

sârmă subţire

410

+13",9V

1
+

os cii a to r u lui,
cuarţul

are un

Paceastăschemă

fu net io n ează
şi

cu

1N4148
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,=
Cl
9,708

A

Schema prezentată în figura 1 este destinată transceiverelor
cu mixare directă, şi rezolvă problemele legate de bandă
îngustă CW şi de recepţia nedorită a benzilor laterale.
Eaconstă dintr-un bloc de filtrare J F pe 15 Hz (ceeace dă 0\
separare excelentă), cu dublor de frecvenţă (realizat cu un
redresor de precizie), două etaje de amplificare a nivelului şi unetaj final comun (pentru cuplarea unei căşti sau a unui difuzor

I

1

C2
1.163

C2

0 ,115

obişnuit).

Filtrul trece-jos trebuie să fie cât mai selectiv (flancuri
abrupte) şi de aceea este realizat cu două celule elementare de
ordinul 2 (figura 2) înseriate(Cebîşev grad IV, ondulaţie de 2 dS
În banda de trecere). Valodle din schemă sunt normate şi
respectă egaiităţile următoare:
R = AN . AS; C = CN . Cs (denormarea valorilor)
~=1/21t8sCs
Posibile combinatii pentru condensatoarele C1, C2 sunt

E

2b

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

ponderea
frecvenţei duble
(faţă de fundamentală)
este
determinată (C6
elimină armonicile
superioare) şi se
realizează astfel un
dublor de frecvenţă.
C5şi C 7 compensează variatia
tensiunii de ieşire
cu frecvenţa, obţl
nându-se în final o
caracteristică de
tipul celei din figura
3.
A2.1
compensează pierderea
de niv~J a semnalului şi comanda
etajul
complementar de ieşire
(VT1, VT2). Con-

r---------------------------------------------------------------------------~încât

1

RIS

C2

C4

47nF

47nF

C6

+U<12 •• 24V)

C12
100nF
R22

470

I...--_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____I

sumul În gol este de 13 mA/12 V.
Tensiunea maximă de intrare ce apare peste limita de
A
supracomandă
se
(dB)
află
În
domeniul
cel
Celula 2
Celula 1
mai nefavorabil (::::::160
o
C2
C2
C1
..
I ~"
'(nF)
(nF)
(nF)
Hz la 1,2 V). Ea
-10
creşte odată cu ate13,6 (6,8n + 6,8n)
556 (560)
47
nuarea
filtrului trece391 (390)
9,54 (4,7n + 4,7n)
33
-20
jos, '''1a creşterea
261
22
6,36 (4,7n + 1n + 0,68)
frecvenţei. Întrucât
118
2,89 (2,2n + 0,47)
10
-30
-,
pentru o audiţie bună
operaţionaleA1.1 şi A1.2' şi are frecvenţa de tăiere la 3 dB de
În cască sunt nece-40
180 Hz.
sari doar cca 50 mV,
Etajul realizat cu A2.2 este un convertor de impedanţă
dinamica este deci
pentru redresorul care urmează şi amplifică semnalul de cca -50
~
excelentă.
cinci ori.
f
IN 100 :200 300 400 500 600
"FUNK AMATEUA",
IES 200 400 600 aoo 1000 1200 (Hz)
Redresorul de precizie este realizat cu A2.4 şi A2.3, astfel
nr.9/95

prezentate mai jos (toleranţe de 5%) şi pornind de la aceste
valori, se determină şi celelalte elemente:
Filtrul trece-jos din schemă este realizat cu amplificatoarele

/'

V\

~
,
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recepto.r este
TM = 30 xFA
unde: TM este
număr da. rotatiipe
minut;
Schema de priopipiu este prezentată in figura 1.
FA este frecvenţa in
Aelaţla intre
matorului (TM) in patru timpi cu patru
hertzi.
şi
repetlţia (FR) a impulsurilor da
la
Microampermetrui
va fi gradat de I~ O +
5000
rotatii/minut.
Pentru
etalona rea
turometrului sa va
modifica rezistenta A in
serie
cu
microampermetrul. La o
turaţie- cunoscută (ex.,
de relanti 750-800
rot./min.) se va stabili valoarea A cu un semireglabil de (100+250)
. KQ, se va măsura valoarea acesteia şi se va inlocui cu o
rezistenţă fixă. în figura 28 şi 2b s.e prşzenta cablajul imprimat şi
echiparea plăcii turometrului.
Ing. Sargiu CHEAEGI

TurolDetru

1

De ector' de
bujii delecte
\.

.

.. 1 " - - - - - - 0

CI1

,

St

1560C 1 * - + - - - - - - 0
R3

Bujiile de la autoturisme sunt alimentate la o tensiune de 13-20
KV. De ace~a, pentru verificarea lor, este necesară o sondă
formată dintr-un conductor /iţat de minim 5 x 0,1 izolat şi cu
QrocodH la capăt, precum şi o bobină de cuplaj având cca 20 spire.
Aeiistorul A1 (figura 1) ·are ca scop să nu scurtcircuiteza dioda
02, sau semnalul cules după fişa bujiai să nu fie pus la masă.
Aezistorii R2 şi A3 fGmlează un divizor pentru ·ca aparatul să
aibă posibilitatea să functioneze pentru orice tensiune.
Aparatul se Închide într-o cutie de PVC sau alt izolant şi va
avea dimensiuni mici (aproximativ 40 x 20 x 10).

4K?

IN

Pentru a găsi bujia defectă se mont~ază sonda aparatului pe
rând pe fişa fiecărei bujii. Dacă bujia este bună, in cască se va
auzi zgomotul specific unei serii de trei impulsuri ,-,rmate de. o
pauză.

Mihai PĂUNETE(Constanta)

ndicator de tensiune
Tranzistorul
pnp,
diodele şi rezistenta din
emitor formează un
generator de curent
constant (figura 1). Pe
măsură ce tensiunea
creşte
pe' divizorul
rezistiv tranzistoarele se
deschid
şi
scurt. circuitează LED . . uriie
·care se vqr stinge.
,~o'rltajul

consumă

oximativ
dHicarea
12
tezele
nă

le

1OmA la
tensiunii
16 volli.
din tabel
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LED

Tensiunea

aprins

(15,0+16,2)V

·ROŞU

(12,4+15,0)V

(VERDE)

(11,8+12,4)V
(6,0+11,SrV

ROŞU

(GALBEN)

&;

(0+6) V

-

-

LED-urile nu sunt aprinse la maxim. Sub tensiunea de. 6
V toate LED-urile sunt stinse. În figura 2a şi 2b sunt
prezentate la scara 1: 1 cablajul imprimat şi modul de
echipare al plăcii.
Ing. Sergiu CHEREG.l
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p~nă la valoarea de declanşare a tranzistoruluiy'!1}9nCliune 14
'"
.
,
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EA' In momentu. I. declanşării tranzistorului·.T.·.• •. 4.·,.·. ·. v. Ql'Jl.;. ·.·.sy.
e.. a
. . . . . '.•":.o.•·..··
"" .......

Automat da Icară

.

.'

'.'

descărcare bruscă a condensatorului C2prinR to,datorită

ln articolul de fată s~ prezintă un· automat de scară bazat pe
comutaţia statică a dispozitivielorsemiconductoare, elimindânduse orice' contact' mecanic.
Automatul se compune din două părţi:
.. o parte de temporizare, prece.dată de un sistem de
declanşare şi urmată de un sistem de comandă;
- o parte de contactor static ce acţionează becurile.
Partea de temporizareeste bazată pe
pondensatorul el (figura 1).
Dedanşarea automatului se rea~izează
prin apăsarea pe butonul· de pe scară, prin
care se aplică faza retelei de 220 V prin
grupul R1' R2' Dl- 'Acest lucru va duce la
Încărcarea rapidă a condensatorului Cl,
dator.tă valorii mici a rezistentei R2=7,5 KQ,

.

rezistentei negative' a caracteristicii. tranzistorului. uniJ(;)ri~tiu~e.·
Acest impuls de cUrent se va aplica pe poarta ţJristorţlt~Îtht·car&
se ya deschide şi va alimenta becurile.
,
' . .' .
In acelaşi timp prin D3 se va Încărca şi condensatQrtil·C3.Cu
polarîtate plus pe catodul diodei Da.
ln alternanta negativă, tiristorul Th1 se va bloca,~'iar Th2se va
deschide datorită curentului
injectatln
~oart~ de
l

Rl
12K/SW

01
1N4004

02
1N4004

la o tensiune limitată de dioda Zener DZ1'''l'a
15 V. RezistorulR1 are rolul de a proteja
automatul lm pot riva parazitilor Qe pot apărea
pe condwctor.
O/dată condensatorul încărcat, -el va
schimba starea tranzistoarelor T 1, T 2Astfel, T 1 se va satura, iar~ T2 se va 'bloca.

OZl
PL1SZ

Acest lucru .,va permite alimentar.ea
tranzistorului T3 prin rezistoru~ R6 şi aparitia
tensiLU1ii pe emitorul său. Această tensiune
este limitată la 27 V prin intermediul diodei Zener DZ3 În vederea
protejării

tranzistorului unijonctiune T4,

ln cadrul fiecărei alt~rnante pozitive a tensiunii retelei de 220
V, 1n emitorul rui T3 vom avea o tensiune de ~7 V - uSErr3=EA'
Sub actiunea acestei tensiuni C2 se va lncărca rapid prinRa

1
condensatorul C3 prin Rl1'
. ln tot acest timp condensatorul detemporizare C1 se va
descărca prin doi curenti:
. , un curent de alimentare a bazei lui T 1, curent de valoare
foarte micâ';
- un curent prin

...

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

J. 2

B

A

A

Th1
(

G

c

Th2

G

Ra şi

P1' curent C~iY poate fi reglat cu P1 În
vederea obtinerii unei durate variabile de
temporizare.
Condensatorul C1 se descarcă de la 15
V, ln momentul initial, până la 5,1+0,5=5,6 V.
Dioda DZ2 s-a prevăzut În vedereaobţinerH!i"
unei temporizări mai stabile, deoarece
tranzistorul T 1 poate trece de la starea \,"#
saturat, la starea blocat, la o tensiune ce
poate avea fluctuatii. ln acest mod o variatie
de exemplu de 0,1 V are un efect mult mai
mic la un 'prag de declanşare de5,S V fată
de 0,5 V.
Tiristoarele se aleg În functie de puterea
tofalădorită. Fără modificări În schema de
. bază se pot folosi tiristoare de tipurile T1 N4,
T3N4, T6N4, T25N4, care asigură 'puteri
maxime comandate· de 250 W, 700 W, 1500
W, 3500 W şi, respectiv 5500 W (fiecare
tiristor din montaj lucrează pe..câte o singură
alternantă.

Pl
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Mpntajul a fost experimentat cu tiristoare
T3N4pentru un bloc:cu patru etaje, unde a
functionat neîntrerupt timp de patru ani.
Tiristoarele au fost montate pe radiatoare de .
aluminiu de cca 60 mm x 55mm.
'ln figura 2 se prezintă schema cablajulul
imprimat şi modul de echipare.

-v

·'ELECOMANDA
PRIN ILOMINARE
Schema foloseşte două fototranzistoare, unul pentru
pornire (T3) Şi celălalt pentru oprire (Ti). Prin iluminarea
fototranzistorului T3 rezistenta colector-emitător scade
foarte mult şi pe rezistorul R2 apare o cădere de tensiune

LISTA DE PIESE: K - Întrerupător de retea; Tr - transformator retea
220V/8V; D1, D2, D3, D4, D5 - 1 N4001; C1 condensator 1000 JlF/16V; T1~ T3 - fototranzistori
FT202E; T2 - BC253, T4, T5 - B0107; S1 - 1 MQ, S2
- 50 KQ, S3 - 10 KQ; R1 - 20 KQ, R2 - 18 KO, R3 18 KQ; CRe - cc;mtact normal deschis al releului Re.
Ing. Eugen BROASCĂ (Constanta)

SEMNALIZAREA
v

ACUStICA

A. ORELOR FIXE
Montajul al căru! schemă electronică este prezentată
permite semnalizarea sonoră, cu intermitenţe, timp de un
minut, a orelor fixe, la ceasul electronic realizat cu MMC,
351. Datorită faptului că schema de ~realizare a ceasului
electronic a mai fost publicată in revista "TEHNIUM" şi
este dată şi În catalogul "Microelectronica", ea nu mai
este prezentată aici.
În schema electrică din figura 1 sunt date simbolurile şi Între paranteze şi numărul - pinilor circuitului integrat
MMC 351- la care se fac conexiunile pentru acest
montaj.
Frecvenţa tonurilor emise este -de 3 kHz, cât este
frecventa de baleiere a cifrelor ceasului electronic de
către multiplexorul intern, tonuri emise intermitent, cu
perioada de 1S, şi coeficient de umplere 50%.

Funcţionarea

montajului este următoarea: apariţia
cifrei zero la pinii 11, 12, 13, 14, ai circuitului integrat
MMC 351 este sesizată cu circuitul combinaţional realizat
cu IC 1/1 "IC 1/2, IC 1/3 şi IC 2/2, care furnizează la
ieşire, În acest caz, (pinul 10 al lui IC 1/3) valoarea "1"
logic. În cazul În care cifra "O" reprezintă cifra
corespun;zătoare unităţilor de minute, poarta realizată cu
IC 2/3 basculează În "O' logic, semnal' care ajunge
Întârziat de grupul RC pe pinul 13 al lui IC 1/4. Dacă
următoarea cifră, cea corespunzătoare zecilor de minute,
este tot "O" atunci poarta IC 2/4 comută şi. ea În "O" logic
şi pe ambe\le intrări ale porţii IC 1/4 avem~"O" logic lucru
ce face ca a.ceasta să basculeze "1''' logic.
. Eşantionarea semnalelor se face cu ajutorul porţii IQ"
2/1 care primeşte impulsuri cu perioada de 1 s -Ia pinul 6
al circuitului integrat MMC 351.
,Montajul se impune printr-un consum mic şi nu Încarcă
semnificativ consumul Întregului ceas electronic. De
asemenea, pentru reducerea suplimentară a consumului
se poate monta un difuzor piezoelectric (de tipul celor de
la ceasurile electronice de mână) caz În care se
recomandă şi schimbarea tranzistorului BD 135 cu unul
de putere mai mică.
Ing. DB:n ROTAR (Bacău)
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