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ET AJUl DETECTOR

1
'SEMNAL MA

SEMNAL MF

Informaţia transmisă prin intermediul undei purtătoare (muzică, vorbire,
date etc.), ca să
poată fi utilizată la recepţie,
să fie
procedeu ce se numeşte demodulare, iar
care îndeplineşte această funcţie se numeşte demodulator. Evident, la emisie se utilizează modularea
În amplitudine (MA) sau în frecvenţă (MF) a undei
purtătoare şi la recepţie se vor utiliza demodulatoare
specifice fiecărui acest mod de lucru.
La modulaţia de amplitudine, după cum se ştie,
semnalul de radiofrecvenţă are amplitudinea În
fitmul semnalului de audiofrecvenţă (semnal modulator) - fig. 1. - , iar la modulaţia de frecvenţă semnalul modulator influenţează frecvenţa semnalului
de radiofrecvenţă (fig. 2).
Demodularea semnalelor MA se face cu detectoare, etaje simple cu diodă (element neliniar), iar
semnalele MF cu ajutorul discriminatoareior de fază
şi raport.
În articolele precedente fiind tratate diversele etaje
ale radioreceptorului superheterodină pentru MA,
şi etajul detector prezentat În continuare va fi tot
pentru MA.
Un detector este caracterizat prin factor de transfer, distorsiuni produse şi impedanţă de intrare.
Factorul de transfer sau eficienţa detectorului
reprezintă raportul dintre amplitudinea tensiunii de
la ieşire şi amplitudinea tensiunii de la intrare. Impedanta de intrare trebuie să fie cît mai mare, pentru
a nu' amortiza ultimul circuit de frecvenţă intermediară şi, bineînţeles, etajul nu trebuie să introducă
distorsiuni ale semnalului detectat.
Pentru semnalele MA, ca detectoare, cel mai
frecvent sînt utilizate diodele cu vid sau diodele
semiconductoare. În anumite montaje, În acelaşi
scop, sînt montate tranzistoare, triode sau pentode
cu vid. O schemă de detecta re este prezentată În
fig. 3, În care D este dioda detectoare, iar grupul
CdRd formează un circuit cu o anumită constantă
de timp.
Detectorul trebuie să urmărească numai amplitudinea semnalului (fiind MA) şi deci constanta de
timp a grupului CdRd să fie mult mai mare decît

CdRd } > 1
şi
2'iifi
se poate spune că tensiunea la bornele grupului
CdRd este tocmai tensiunea modulatoare de joasă
frecvenţă (fig. 4).
În radioreceptoarele echipate cu tuburi electronice, dioda detectoare este montată chiar Într-un
tub multiplu, cum este tipul EABC 80, EBL 21, EBF 2
etc. Dioda cu vid are impedanţa de intrare mare şi
nu reduce factorul de calitate al circuitului oscilant
(fig. 5), deci selectivitatea radioreceptorului nu este
perioada

frecvenţei purtătoare

influentată.

Acest detector are un factor de transfer foarte
mare (Kd""",O,95) şi În plus i se pot aplica tensiuni
de radiofrecvenţă cu amplitudine mare.
Probleme mai deosebite apar În etajul detector
din radioreceptoarele tranzistorizate, unde elementul detector este totdeauna o diodă semiconductoare. Avîndu-se În vedere că etajul următor de
audiofrecvenţă este tot un tranzistor, acesta are o
Iml')p.rll;:\nt", de intrare mică) 1-2 ko., care se reflectă
detectorului.
ca rezistenţa Rd să fie tot
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dar

această

solutie nu este

convenabilă

că rezistenta de intrare a detectorului devine
mică (500 il. ), şi ultimul transformator de
este puternic şuntat şi deci
selectivitatea receptorului.
Intercalarea unei rezistenţe În serie măreşte impedanţa de ieşire a detectorului, dar creează În acelaşi
o pierdere suplimentară de energie şi deci
rarldam€mtlul to1:,j1 al detectorului scade În favoarea

+~~~,,~,~+;;; intermediară
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selectivitătii.

De obicei, ia ieşirea detectorului se montează
de volum. La recepţionarea posturilor puternice se utilizează o porţiune mică din potenţiometru, deci impedanţa pe care lucrează dioda este
mai mare şi circuitul oscilant va fi mai puţin amortizat, selectivitatea receptorului crescînd. La posturile
slabe, cînd funcţionează cu volum mare, intră În
circuit tot potenţiometrul În paralel cu impedanţa
de intrare a tranzistorului următor (fig. 6). Deci,
impedanţa reflectată de detector În circuitul oscilant
va fi mică şi amortizarea va creşte. Aceasta duce,
bi~eÎnţeles, la scăderea selectivităţii aparatului.
In afara componentei de audiofrecvenţă, la detecţie se obţine şi o componentă de curent continuu,
a cărei valoare depinde de amplitudinea purtătoarei
de radiofrecvenţă.
potenţiometrul

SISTEMUL RAA
Intensitatea posturilor recepţianate este foarte
diferită şi atunci cînd se comută receptorul pe altă
gamă, sau cînd se roteşte butonul de acord, intensitatea sonoră poate fi foarte slabă sau foarte puternică. Se observă, de multe ori, În special În gama undelor scurte, variaţii ale intensităţii unui post recepţio
nat din cauza modificărilor de propagare. Dispozitivul RAA (reglaj automat al amplificării) este construit pentru Înlăturarea variaţii lor audiţiei cauzate
de variaţia intensităţii purtătoarei. Acest dispozitiv
acţionează asupra amplificării unor etaje din receptor, ori de cîte ori variază intensitatea semnalului
provenit din antenă, şi anume cînd intensitatea
semnalului la intrare scade, amplificarea receptorului creşte şi cînd intensitatea semnalului din antenă
creşte, amplificarea receptorului este diminuată.
Reglajul amplificării se realizează aplicînd negativări variabile pe grilele de comandă ale unor tuburi
cu pantă variabilă sau modificînd polarizarea unor
tranzistoare. Datorită rolului deosebit de important
al acestui sistem, toate radioreceptoarele superheterodină moderne sînt echipate cu sistemul RAA.
În fig. 7 este prezentat graficul amplificării unui
radioreceptor, in care curba 1 este amplificarea fără
sistem RAA, iar curba 2 reprezintă amplificarea cu
sistem RAA.
Se observă că pentru semnale mici, sistemul RAA
nu este eficace, el lucrind de la un anumit prag În sus.
În fig. 8 apar schema unui etaj detector şi sistemul
RAA simplu dintr-un radioreceptor cu tuburi. De la
grupul de detecţie CdRd,componenta continuă avînd
amplitudinea proporţională cu purtătoarea, este
aplicată prin grupul Ri~ la grila tubului amplificator
de frecvenţă intermediară. Dacă semnalul recepţio
nat creşte, şi tensiunea la bornele rezistenţei Rd
creşte şi deci creşte şi negativarea, micşorînd amplificarea.
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nu varieze În
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ritmul componentei de audiofrecvenţă. Practic, Rt
are valoarea 1 MO, iar C valoarea 0,1 JlF.
De remarcat că acest gen de RAA acţionează şi la
semnale puternice şi la semnale slabe, fapt ce înrău
tăţeşte de multe ori funcţionarea aparatului şi atunci
s-a adaptat un sistem mai perfecţionat, şi anume
aşa-numitul RAA cu întirziere, adică un sistem care
intră În funcţiune numai după un anumit prag al
valorilor amplitudinii purtătoarei şi a cărui schemă
este În fig. 9.
Pentru sistemul RAA se foloseşte o diodă separată (este complet independent de partea de detecţie),
pe care se aplică o polarizare iniţială şi respectiva
diodă va intra În conducţie numai cînd amplitudinea
semnalului de frecvenţă intermediară este mai mare
decît tensiunea de polarizare a sursei E.
Se observă că tuburile controlate de CAA au
punctul de funcţionare fixat de negativarea diodei
din CAA. Această tensiune fixă (sursa E) este
luată de pe o rezistenţă anume montată la redresor.
Principiul de funcţionare al sistemelor CAA În
radioreceptoarele tranzistorizate este asemănător
cu cel de la tuburi, dar În plus se ţine cont de specificul funcţionării semiconductoarelor, şi anume de
modul de polarizare, mărimea tensiunilor de polarizare, variaţia impedanţelor etc.
Astfel, tensiunea continuă obţinută În punctul A
din schema din fig. 10, prin rezistenţa Ra şi condensatorul Ca, se aplică pe baza tranzistorului T, amplificator de frecvenţă intermediară. Acest tranzistor
are fixat punctul de funcţionare prin rezistenţele
R 1 şi ~. Cind semnalul recepţionat este puternic,
componenta continuă in punctul A are valoare mare

(polarizarea fiind pozitivă) şi, aplicîndu-se pe colectorul tranzistorului T, Îi va scădea din polarizarea
totală şi deci îi va reduce panta de amplificare.
Sistemul RAA poate acţiona asupra unui etaj
sau asupra mai multor etaje, ceea ce îi măreşte
eficacitatea. De multe ori, se mai utilizează încă un
element de reglare, şi anume o diodă, notată În fig. 10
cu 01. O, este conectată intre colectorul primului
tranzistor şi masă prin Ct. Polarizarea diodei este
astfel făcută incit fără semnal să fie blocată (polarizare -0,5 pînă la-1,3 V). la semnale alternative
mari, dioda se deschide şi rezistenţa ei este mică,
amortizÎnd circuitul primului transformator de frecvenţă intermediară şi deci rezistenţa totală de sarcină a etajului scade, ceea ce În final conduce la diminuarea amplificării. Amortizarea circuitului lărgeşte
şi banda transmisă, În felul acesta receptorul fiind
mai fidel la posturile puternice.
Amplificatorul de frecvenţă intermediară prezentat in fig. 11 are două etaje de amplificare, ambele
neutrodinate prin condensatoarele CN t şi C~, iar
etaiul cu tranzistorul T2 este controlat de ~AA.
Componenta continuă de la dioda de detecţie
01(SFO-107) se aplică pe baza tranzistorului T2 prin
rezistenţa R12 . Constanta de timp a sistemului CAA
este dată de grupul R~2(12 kO) şi condensatorul
Cl l> (4 )JF). Polarizarea iniţială a tranzistorului este
fixată din potenţio metru I P2 • Dioda 02(SFO-112)
apare montată în paralel pe primul transformator
de frecvenţă intermediară, avînd tot rol de CAA.
Schema acestui amplificator cu dublu control CAA
aparţine radioreceptorului «Primăvara», produs al
uzinelor «Electronica».
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PROTECTIA
La comutarea unui tranzistor care
are În colector bobina unui releu,adică
o sarcină inductivă,trebuie să asigurăm
o protecţie impotriva virfurilor de tensiune ce apar. Metoda cea mai răs
pîndită este cea a montării unei diode
În paralel cu bobina releu lui (fig. 1)
La blocarea tranzistorului printr-un
impuls de comandă datorită inductanţei bobinei,curentul de colector nu
va scădea instantaneu la zero. Practic
putem considera bobin·a ca o sursă de
tensiune care debitează un curent
Într-o sarcină exterioară. Această tensiune datorată fenomenului de autoinducţie se adună cu tensiunea de
alimentare, astfel că pe joncţiunea
colector-emitor a tranzistorului vom

TRANZISTOARELOR

găsi o tensiune ce poate depăşi
valoarea maximă admisibilă. Montind
o diodă polarizată invers, funcţionarea
schemei nu va fi"Rerturbată de curentul
de conductie inversă extrem de mic
al diodei. La blocarea tranzistorului,
tensiunea de autoinductie care apare
va polariza dioda În sens direct. In
această situaţie, dioda va lucra ca un
scurtcircuitor, curentul I se va inchide
prin ea (fig. 2). Tensiunea de comutare·
va fi redusă astfel la căderea de tensiune directă pe diodă, adică circa un
voit, tensiune nepericuloasă penttu
tranzistor. Putem astfel trage urmă
toarea concluzie privind alegerea diodei: tensiunea de conducţie inversă
a diodei să corespundă tensiunii de
alimentare.
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Profilarea unor

AUTOOO TAREA
LABORATOARE LOD..................-

şcol'i medii În licee
oferă o evoluţie

de specialitate
bine conturată

. ,

deschizînd perspective largi
pentru manifestarea plenară a spiritului creator, practic,
de viitori specialişti În diverse domenii tehnice.
Unul din roadele valoroase ale acestei noi orientări
a Învătămintului iiceal ÎI co~stituie
ampla acţiune de autodotat"e a labol"'at~arelor şi atelier-elot" şcolare,
acţiune de mare Însemnătate instruc.tiv-educativă şi economică,
la care participă nemijlocit elevii.
Este demonstrată astfel şi pe această cale
justeţea liniei politice a
de educare a tineretului prin muncă şi pentru muncă,
de Îmbinare armonioasă şi polivalentă a pregătirii sale
teoretice cu pregătirea practică..
in scopul DCmiJIi2Lriză
unor realizări deosebite
unele şcoli
linia autodotării ca acestea să poată
cunoscute şi
- rubrica «Autodotarea laboratoarelor şcolare»
de către alte
Îşi propune să vă
articole
de
materiale
ale
etc. din cele mai divehe domenii.
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Prof. Osear ROSEAN
U
.
maistru instructor Eugen MITRICA
Aparatul «Ocuparea erbitalilor cu
electroni», conceput şi realizat În cadrul
liceului industrial «Spiru Haret» din
Bucureşti (catedra de chimie În colaborare cu catedra de electronică) poate fi
utilizat la ilustrarea unor fenomene chimice studiate În anul I din treapta I de
liceu, şi anume la:
- lecţiile referitoare la învelişul electronic al atomului;
- studiul sistemuluI periodic al elementelor;
- corelaţia dintre structura atomului, sistemul periodic şi proprietăţile
chimice ale ul10r elemente;'
- legăturile chimice;
explicarea cauzelor hibridizării la
carbon, a faptului că azotul poate avea
numai 3 şi 4 valenţe;
- structura învelişului electronic şi
consecinţele asupra proprietăţilor chimice la primele 10 elemente din sistemul periodic.
Aparatul (fig. 1) este alcătuit dintr-o
cutie de lemn (sau placaj) avînd dimensiunile 700 X 250 x 120 mm. Desigur, dimensiunile nu sînt obl,igatorii, cutia putînd fi mai mare În cazul În care laboratorul este amenajat Într-o Încăpere mai
mare.
Placa din faţa are decupate 5 orificii
rotunde cu diametrul de 100 mm, simbolizÎnd 5 orbltali, şi anume: 1S2, 2S2,

2p , 2p , 2p
)<

Y

z

In dreptul acestor orificii sînt aşezate
5 plăcuţe din materia! semitransparent
(hîrtie de calc, plexiglas mat etc.), pe
care au fost desenate (sau decupate)
cîte două săgeţi În sens contrar (prima
În jos, cealaltă În sus), simbolizÎnd dubletul de electroni cu spini antiparaleli.
Săgeţi le nu pot fi observate decît în
momentul punerii În funcţiune a aparatului.
Deasupra orificiilor care simbolizează
orbitalii se află 10 orificii mai mici cîte două deasupra fiecărui «orbital»
În dreptul săgeţilor. Aceste 10 orificii
sînt acoperite de asemenea cu plăcuţe
din material semitransparent, pe care se
află scrise simbolurile primelor 10 elemente ale sistemului periodic, şi anume,
În următoarea ordine, H, He, li, Be, B,
O, C, F, N, Ne. Ordinea corespunde
regulii de ocupare a orbitalilor atomici
cu electroni.
În spatele fiecărei săgeţi şi al fiecărui
simbol chimic se află montat cîte un
beculeţ (deci în total 20 de beculeţe).
Aparatul mai conţine un comutator cu
2 x 11 poziţii (montat pe o parte laterală)
şi un transformator de reţea pentru alimentarea becuri lor.
Schema de princi piu a aparatu lui este
prezentată În fig. 2.

1
20 . becuri 6,3V/0,3A
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MODUL DE

fUNCŢiONARE

Aparatul este pus În stare de functiune
prin conectarea la reţea (220 V). În
momentul iniţial (poziţia O a comutatorului), toate becurile sînt stinse. Prin
rotirea comutatorului Într-un singur
sens, se aprind concomitent CÎte două
becuri, unul În dreptul săgeţii şi unul În
dreptul simbolului elementului aflat deasupra s,ăgeţii respective. Treptat se aprind (şi rămîn aprinse) becurile, În
următoarea ordine:
Comutarea:

2
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modelînd astfel
orbitalii

ocupă

pentru 1,5
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ITr~tranSformator: în"primar 220 V;
În secundar

10X1~"/O,5

A

Pe ultima poziţie (11= O) acomuta
torului se sting toate becurile şi procesul poate fi reluat de la început.
Uşor de realizat şi de mÎnuit, aparatul
se dovedeste foarte util În ilustrarea lec:'"
tiilor de ·chimie-fizică.
. O altă variantă constructivă ,a aparatului «Ocuparea orbitalilor cu electroni»
(propusă de prof. maistru instructor
Ispas Ion Grupul şcolar «Unirea»Bucureşti) este prezentată În fig. 3.
Aceasta are avantajul că nu necesită un
transformator de reţea cu mai multe
prize În secundar, În schimb utilizează
un număr mare de diode de putere.
Becurile folosite În acest caz (În varianta
propusă de redacţie) vor fi de 24 VI
0,045 A
utilizate În telefonie).
Puntea
şi secundarul transformatorului vor fi dimensionate pentru
a suporta un curent de 1,5 A. În cazul
folosirii unui alt tip de becuri se vor
recakula În mod corespunzător tensiunea şi curentul debitat de puntea re·
dresoare.

rezistenţe)

pînă cînd sensibilitatea
«XlO» are aceeasi scară ca si «Xl ».
Se procedează identic şi pe~tru celelalte sensibilităţi.

«XlO» se suprapune peste scara senîn cazul în care
R 2 =1= 10· Rb se tatonează (prin adău
gare în serie sau în paralel a altor
sibilitătii «Xi».

Fig. 1: 1. galvanometru
magnetoelectric; 2. bu. tonul de actionare a
potenţiometrului;
3.
scara gradată; 4. bornele la care se conectează rezistenta de mă
surat Rx; 5. comutatorul cu 5 poziţii pentru
schimbatea sensibilită
ţii.

Puntea R pe care o prezentăm în
continuare a fost concepută şi realizată în cadrul actiunilor de autodotare de la Grupu't şcolar «Unirea»
din Bucureşti, la Catedra de aparate
şi metode de măsurat mărimi electrice şi magnetice, sub coordonarea
ing. Ioan Roman.
Puntea este prevăzută cu cinci
scale de sensibilitate în trepte decadice (de la x 1 la x 10 000), acoperind un domeniu mare de măsu
rare, cu o clasă de precizie globală
de 1,S.
Montajul simplu, uşor de confecţionat şi cu rezultate bune, este recomandat a fi realizat de către atelierele din alte scoli sau cercurile
aplicative din cl~burile tehnice sau
casele pionierilor.
Aparatul (fig. 1) are o carcasă confecţionată din lemn (cu dimensiunile 200 x lS0 x 60 mm), iar placa
frontală este din material plastic.
Gabaritul redus şi greutatea totală
mică (de numai 4S0 g) îl fac uşor
portabil.
Schema electrică este pe principiul
punţii Wheatstone, cu raport variabil (fig. 2). Sursa de alimentare (o
baterie de 4,S V, tip 3R 12) se poate
introduce prin exterior, printr-un
capac special făcut în spatele casetei
(un model similar cu cel de la aparatele de radio portabile).

Toate materialele componente leu
casetei şi a plăcii frontale)
sînt simbolizate în fig. 2, şi anUme:
G: mlliampermetru
magnetoelectric cu zero la mijlocul scalei
(tip M-6, produs de întreprinderea
«Electromagnetica»). Se poate folosi
orice alt miliampermetru sau micro(1 mpermetru, cu zero la capătul scă
rii gnl:date, la care se schimbă pozitia indicatorului si se rescrie scara.
, Rx: două bor~e de aparat (tip
Electrotelinica). Se pot folosi orice
borne, izolate sau neizolate.
Re: potenţiometru chimic de 1
sau -2 kQ.
K 1 : comutator cu S clape utilizat la radioreceptoarele portabile.
Se poate utiliza şi alt tip de comutator sau întrerupător (cu 4-10 clape, rotativ, cu fişe etc.).
K 2 : întrerupător basculant folosit la aparatele electrocasnice (veioze, ventilatoare etc.).
B: baterie de 4,S V, tip 3 R 12.
RPl şi Rp2: două rezistenţe chimice de lS0 Q/l W.
Rl: rezistenţă chimică 10 Q/O,S W
!i2: rezistenţă chimică 100 QI
O,S -W.
R3: rezistenţă chimică 1 000 ni
lW
R4: rezistenţă chimică 10 000 QI
excepţia

lW

R5:

rezistenţă chimică

3W

100000 ni

Observaţie: în cazul folosirii comutatoarelor cu clape utilizate la
radio sau a comutatoarelor rotative
cu două sau mai multe etaje, este
indicat să se pună în paralel (prin
scurtcircuitare) cîte două contacte,
astfel încît să se reducă rezistenţa de
contact.

Se conectează la- bornele Rx rezistenta necunoscută si se închide
comutatorul K 2 • Punt~a este astfel
pregătită pentru măsurare.
Se apasă pe una din cele S clape
ale comutatorului Kl (indiferent care
din ele, pentru început). Se observă
că acul galvanometrului deviază într-un sens sau altul. Se roteste cursorul potenţiometrului pînă ~înd indicatorul galvanometrului ajunge la
zero. În acest moment, puntea este
echilibrată şi se poate obţine valoarea rezistenţei prin înmulţirea valorii de pe scara gradată din dreptui indicatorului potenţiometrului
(fig. 1) cu valoarea din dreptul clapei comutatorului pe care s-a apăsat.
Măsurarea are o precizie ridicată
numai dacă poziţia de echilibru a
galvanometrului s-a "obţinut atunci
cînd indicatorul potenţiometrului se
află cît mai aproape de mijlocul
scării gradate (în a treia cincime a
scării gradate sau în cel mai rău caz
în a doua treime). Pentru a obţine
echilibrul în această poziţie, se tatonează cele S clape, respectiv cele

Pentru etalonare se conectează la
bornele Rx ale punţii o cutie cu rezistenţe etalon (preferabil cu decade).
Se apasă pe clapa «Xl », respectiv se introduce în bratul CB al
punţii (fig. 2) o rezistenţă de 10 Q.
Se dau apoi diverse valori cutiei cu
rezistenţe etalon, se echilibrează puntea pentru fiecare valoare şi se trasează pe scară gradaţiile şi valorile
respective. Este indicat ca pe scară
să se traseze atît repere principale
(cifrate) cît şi repere intermediare.
Raza scării gradate, respectiv lungimea indicatorului potenţiometrului,
se recomandă să fie cît mai mare.

în prima ŞI ultima treime a scării
gradate.

decît rezistenta Rl (10 Q), atunci în
mod autom~t scara sensibilităţii
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PUNŢI PENTRU MĂSURAREA
CAPACITĂTILOR

1. Puntea Sauty (fig. 1) se foloseşte pentru masurarea condensatoarelor
cu pierderi În dielectric neglija bile (condensatoarele cu dielectric aer).
Puntea se compune dintr-un condensator etalon Co, de capacitate fixă
şi cunoscută, şi din două rezistenţe de precizie, Rl şi R2' nereactive. în cel
de-al patrulea braţ al punţii se conectează condensatorul a cărui capacitate
se măsoară, C '
x
Condiţia de echilibru: C = Co R2 _
(1)
x
R,
este independentă de frecvenţa tensiunii alternative de alimentare.
Ca instrument indicator de zero (În diagonala de măsură) se poate folosi
o cască telefonică.
Realizarea eChIlibrului pl1nţii' se face prin varierea rezistenţei R2' păstrînd
constante valorile Rl şi Co. Rezistenţa variabilă R 2 vă fi practic un potenţiometru liniar, al cărui buton va avea ataşată o scară gradată. Diviziunile
vor exprima valorile corespunzătoare ale rezistenţei determinate de poziţia
cursorului pe R2' sau direct valorile corespunzătoare ale raportului R2/Rl'
Se pot constitui mai multe domenii de măsurare, luînd pentru condensatorul Ca mai multe valori cunoscute şi convenabil alese (de exemplu în
trepte decadice). în acest caz se va introduce în braţul lui Co un comutator
K 2 cu mai multe poziţi~ pentru selectarea domeniului dorit.
2. Puntea Wien (fig. 2) se foloseşte pentru măsurarea condensatoarelor ale căror pierderi în dielectric nu sînt neglija bile (dar sînt totuşi mici).
Spre deosebire de puntea Sauty, în braţul condensatorului etalo!l C o al
punţii Wien se află montată, în serie cu Co, o rezistenţă variabilă Ro, nereactivă. Condensatorul de măsurat se asimilează cu un circuit echivalent
serie CxRx (o capacitate C în serie cu o rezistenţă Rx)' Condiţia de echix
libru a punţii conduce la relaţiile:

=

C
X

~.I.I~mls~,s,en~sii~bll·h~·ti~li~·~'~~lî~~~~~~I~~i~ol~i~~,~În~,~c~a~zU~l~~îM~'~

Fig. 2: G - galvanometru
magnetoelectric;
Rx - bornele la care se
conectează rezistenta
necunoscută; K1 mutator cu 5 poziţii
tru schimbarea
B lităţii; Rc - potenţio o
metru; B - pilă gal vanică uscată de 4,5 V;
K2 - comutator; RP1 şi
RP2 ----:rezistenţe de pro·
tecţie (chi mice); R1-R5
-rezistenţe pentru mo ..
dificarea sensibilitătii
(chimice).
.

Co

~Rl

;

R

x

=

R

~

(2)

o Rz

care permit determinarea mărimilor necunoscute C şi Rx'
x
Echilibrarea punţii se realizează În trepte succesive: mai întîi cu Ro dat
la zero, se echilibrează aproximativ (pînă la obţinerea unui minim în cască)
prin manevrarea potenţiometrului R 2 ; apo~ cu R 2 nemodificat, se variază
rezistenţa Ro pînă la obţinerea unui nou minim în cască. Reglajul se repetă
pînă la echilibrarea completă a punţii.
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ELECTROZILOR
M. AlECSANDRESCU

Celulele utilizate în determinările de conductivitate (rezistivitate) electrică pentru soluţiile
electrolitice au, de regulă, electrozii din platină
(plăcuţe plane paralele, inele sau fire spiralate
etc.). Pentru înlăturarea fenomenelor de polari-

zare, electrozll se acoperă cu un strat fin de negru
de platină, acoperire care se realizează prin depunere electrolitică.
Pentru efectuarea platinării se procedează în
felul următor. În primul rînd trebuie decapaţi
electrozii, operaţie care se face prin spălarea lor
cu apă regală încălzită la cea 50°C (apa regală se
obţine amestecînd 80 cJ.'I'f de acid azotic pur,
300 cJ.'I'f de acid clorhidric pur şi 20 cJ.'I'f de
apă distilată sau cantităţi proporţionale cu acestea).
După decapare, electrozii vor fi clătiţi cu multă
apă distilată. Soluţia de platinat se va prepara
în prealabil, dizolvînd în 30 cJ.'I'f de apă distilată
1 g de clorură de platină (PtC~) şi 0,007 g de
acetat de plumb (CH3 COOhPb (sau cantităti

O
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proporţionale). Dacă nu dispunem de clorură
de platină, putem utiliza în schimb o soluţie
de 3% acid hexacloroplatinic (la care se adaugă
o soluţie de 0,03% acetat de plumb).
Se introduce soluţia de platinat în baia electrolitică (un pahar de sticlă sau o eprubetă mai
largă în funcţie de dimensiunile celulei),
clupă care se introduce celula în baie şi se conectează electrozii la sursa de tensiune continuă.
Curentul prin circuit (respectiv, tensiunea aplicată la bornele celulei) se va stabili în funcţie de
constanta geometrică a celulei (dată de raportul

Chimist C. DUMITRESCU
suprafeţelor metalice constituie
măsura principală pentru asigurarea durabilităţii În
a pieselor de radio, televizoL
magnetofon etc. Această acoperire metalică
creează totodată condiţii optime pentru buna
funcţionare a aparatelor, realizînd în acelaşi
timp şi o estetică atrăgătoare.
De regulă, aplicarea peliculelor metalice se
execută după o prealabilă degresare şi cură
ţire a pieselor. Degresarea se efectuează cu

solvenţi uzuali (benzină, neofalină etc.) şi
este urmată de o curătire mai întîi mecanică,
prin simplă frecare cu şmirghel sau cu o
perie de sîrmă foarte fină, apoi de una chimică, introducînd piesa într-o soluţie diluată
de sodă caustică timp de 5-10 minute, după
care se spală foarte bine cu un jet continuu de
apă. Piesa astfel tratată se cufundă într-o soluţie slabă de acid sulfuric (10 părţi apă şi 1
parte acid concentrat), menţinîndu-se aici cîteva secunde. în final se spală iar cu multă
apă, se şterge cu un tifon curat şi de acum
încolo nu se va prinde în nici un caz cu mîinile.
Argintarea electrochimic ă

Se utilizează o baie electrolitică (un vas
mare de sticlă sau un acvariu) cu o soluţie
care se prepară astfel: se dizolvă 50 g. ferocianură de potasiu şi 40 g clorură de argmt-
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dintre -suprafaţa electrozilor şi distanţa dintre ei)
în aşa fel încît la suprafaţa electrozilor să se observe o degajare discretă de bule de gaz (bule
foarte mici): Se va pomi iniţial de la o tensiune
mai mică, pentru a evita o depunere prea rapidă;
curentul va fi reglat cu ajutorul unui'potenţio
metru, modificînd tensiunea aplicată pe celulă.
Operaţia de depunere durează 15-20 de minute, timp în care se va inversa sensul cUţentului
la fiecare jumătate de minut. În final, suprafaţa
electrozilor trebuie să devină neagră, catifelată,
cu o acoperire uniformă (fără goluri sau pete).
Soluţia de platinat se va recupera, ea putînd fi
re utilizată. După platinare, electrozll se spală
cu acid sulfuric diluat (10%) timp de 15 minute,
trecîndu-se curent prin celulă şi inversînd sensul

preparată iniţial

din 48 g azotat de argint
dizolvat în 200 mI apă, peste care se adaugă
o soluţie de 20 g clorură de sodiu (sare de
bucătărie) în 100 mI apă şi se amestecă pînă
la obţinerea unui precipitat alb, care se filtrează,în 200 mI apă ce se unesc cu o a doua
soluţie obţinută prin dizolvarea în 70 g carbonat de sodiu (sodă de rufe) şi 100 g rodanură de potasiu în 500 mI apă, completîndu-se
în final cu apă pînă la un litru.
Drept anod se poate folosi fie un obiect
plat de argint vechi, fie o placă de oţel inoxidabil. La polul negativ al unei surse de curent
se va lega piesa de argintat (ea va constitui
deci catodul). Densitatea de curent propice
acoperirii cu argint este 0,1 A pentru 1 dm 2
al suprafeţei de argintat. Ca sursă de energie
electrică se poate utiliza fie un acumulator,
fie o baterie, fie un redresor, tensiunea necesară fiind de 1,2 V. în baie, temperatura trebuie menţinută între 25 şi 30"C.
Respectînd aceste condiţii de lucru, piesa
se va acoperi cu argint sub forma unei depuneri alb-Iăptoase, ce va căpăta luciu după o
uşoară frecare cu un abraziv (şmirghel sau
glaspapir fin).
Atenţie! Funcţionarea instalaţiei timp de
cîteva ore va conduce la depunerea pe anod a
unui strat de culo8re maroniu-închisă, ce va

curentului din jumătate în jumătate de minut.
Pe urmă se spală electrozii cu apă distilată
caldă, iar apoi cu multă apă distilată rece, pînă
cînd conductivitatea apei măsurată succesiv (de
exemplu, din minut în minut) încetează de a
mai creşte.
Electrozii se vor păstra în apă distilată.
O instalaţie simplă de platinare, alcătuiti
dintr-o sursă de tensiune continuă, un comutator
dublu pentru inversarea sensului curentului şi
un instrument indicator (miliampermetru de
100 mA), este prezentată în schema alăturată.

Îngreuna trecerea curentului şi deci şi procesul de acoperire cu argint. Pentru înlătura
rea acestui neajuns se va recurge la arderea
în t1acăra cu gaz a anodului, urmată de o
introducere în acid azotic diluat.
Atît argintarea cît şi Îndepărtarea stratului
de pe anod se vor executa undeva În aer liber
-- de exemplu, pe terasă sau în curte
pentru a evita inhalarea gazelot;, produse ~i a
.
vaporilor dezvoltaţi.
Pastă

pentru argint a re

De multe ori, radioamatorii pasionaţi doresc să acopere cu argint o serie de piese, fără
să apeleze la binecunoscuta operaţie electrochimică. Pentru realizarea acestei cerinte, există posibilitatea utiliz~rii unor paste speciale
avînd la bază reţete chimice uşor de preparat
şi care nu ridică probleme în ceea ce priveşte
procurarea su bstanţelor.
Astfel, în acest număr vom prezenta urmă
toarea pastă de argintat, cu menţiunea că ea
se va prepara numai în momentul utilizării.
Substanţele sub formă de pulbere fină (aceasta se obţine printr-o mojarare atentă, pentru
a nu fi împrăştiată) vor fi amestecate Într-un
vas exclusiv din sticlă) peste care se va adăuga
apă pînă la obţinerea uqei paste vÎscoase.
Piesa de argintat, după ce a fost degresată şi
curăţată (ca la argintarea electrochimică), va
fi frecată cu pasta respectivă (cu mîinile acoperite cu mănuşi de cauciuc, pentru a evita
atacare(ţ pielii). După argintare, piesa se spală
bine cu apă, se şterge şi se, lustruieşte cu o
hucată de piele de căprioară.
Substanţele utilizate sînt: 20 g azotat de
argint, 10 g clorură de amoniu (ţipirig), 40 g
hiposulfit de sodiu, 40 g praf de cretă şi 35 mi
apă. Pentru piese mai mari se vor dubla sau
se vor tripla cantităţile de substanţe.
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făcind şi unele Dfleciizălri asupra condmtii
in care acestea
rezultate optime.
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Metoda ampermetndui

voltmetrului

măsurarea

Metoda se bazează pe utilizarea legii lui Ohm:
rezistenţa de măsurat Rx se determină prin raportul dintre tensiunea Ux aplicată la bornele ei
şi curentul Ix care pa"rcurge rezistenţa. Tensiunea
şi curentul sînt măsurate simultan (cu voltmetrul
şi respectiv ampermetrul) în curent continuu.
. Pentru a proteja ampermetrul (respectiv miIi
sau microampermetrul, după caz), se va introduce
în serie cu acesta o rezistentă aditională de limitare, RI' ,a cărei valoare 'se caiculează împăr-

rezistenţelor mijlocii şi man (peste
10 Q).
Limita de demarcatie între domeniile de utilizare optimală a acest'or două montaje o consti-

tuie valoarea: RX = JR

A

' Rv, după cum se

poate vedea din graficul de variaţie a erorilor
relative prezentat în fig. 1 c.

Im

tind tensiunea de alimentare a circuitului la cu~entul maxim indicat de ampermetru (rezistenţa
aditională va fi o rezistentă variabilă cu valoarea
R .' , pentru a permite ajustarea curentului prin

1Im

circuit în functie de mărimea rezistentei necunoscute Rx, astfei încît citirile pe amper'metru să se
facă în condiţii de precizie bună).
Montajul de măsurare se poate realiza în
două feluri (fig. 1, a, b): a) montajul aval, în care
voltmetrul este conectat la bornele rezistentei de
măsurat, şi b) montajul amonte, în care' voltmetrul este conectat la bornele ansamblului format
din rezistenţa de măsurat şi ampermetru.
Notînd cu U şi I indicaţiile voltmetrului (Y)
şi respectiv ale ampermetrului (A), valoarea exactă
a rezistenţei Rx va fi:
în cazul montajului aval:
Rx = _Vx =
Ix

tenţă).

Precizia măsurătorilor este cu atît mai bună
cu cît raportul
Rx
r = ------------Rs + Rad + Rg + Rx
este mai mare.
Rs -- rezistenta internă a sursei de alimentare
Rad - rezistenţa adiţională de protecţie
Rg -- rezistenţa internă a instrumentului de

b

măsură

1- Iv

3. Metoda de eomparaţie

(unde Iv = V /Rv este curentul absorbit de voltmetru, a cărui rezistenţă interioară este Rv);
-- în cazul montajului amonte:
Rx

ux

= Ix

V-U A

= --Ţ--

U
-1- - R A

=

(unde R A este rezistenţa interioară a ampermetrului).
Dacă nu se cunosc caracteristicile aparatelor
de măsură (rezistenţele lor interioare. RA şi re~
pectiv Ry), rezistenţa Rx se determma aproxl-

'4RA Rv

c

Rx

Rx

V

mativ prin raportul: Rx """ --,
I
rezultatul obtinut fiind afectat de o eroare relativă de metodă (în procente):
- penttLl montajul aval, b

(%) =

Rx

_~OO __
l+Rv/Rx

R

- pentru montajul amonte, b

tează în serie mai Întîi cu rezistenta de măsurat
Rx şi apoi cu o cutie cu rezistenţe 'etalon
Se ajustează valoarea rezistentei la bornele
astfel încît instrumentul să indice aceeasi diviziune ca şi în cazul conectării sale la Rx. Cînd condiţia aceasta este îndeplinită (aceeaşi citire), va10area rezistenţei Rx este egală cu valoarea rezistentei de la bornele cutiei.
Metoda substituţiei este o metodă foarte precisă de măsurare, în special atunci cînd ne aranjăm în mod optimal parametrii circuitului (tensiunea de alimentare si rezistenta aditională de
protecţie, Rad), în fun~ţie de in~trumentul indicator disp,vnibil. Anume se recomandă efectuarea
măsurătorilor prin citiri în vecinătatea. extremităţii scalei (diviziunea maximă a instrumentului)
şi alegerea unei tensiuni de alimentare a circuitului în aşa fel încît rezistenţa adiţională de protecţie să fie cît mai mică posibil (sau, dacă se
poate, să nu mai fie necesară o astfel de rezis-

(%) =

100'R~

Rx
Se observă din expresiile acestor erori că montajul aval este preferabil atunci cînd se măsoară
rezistente Rx cu mult mai mici decît rezistenta
internă' a voltmetrului (Rv/Rx cît mai mare),
iar montajul amonte este recomandabil pentru
măsurarea rezistentelor Rx de valori cu mult
mai mari decît rezi~tenţa internă a ampermetrului (R A/Rx cît mai mic).

CUriE

cu

REZISTENŢE

U

111\

Rad.

Rs

Rh

Atunci cind nu cunoastem rezistentele interioare R A şi Rv (şi deci nu putem calcula' valoarea
lui Rx cu ajutorul formulelor exacte), vom utiliza
montajul aval pentru măsurarea rezistenţelor
mici (sub 1 -10 Q), iar montajul amonte pentru

2. Metoda

IIII

substituţiei

În această metodă, instrumentul indicator (galvanometru, miliampermetru, voltmetru) se conec-

În această metodă, rezistenţa de măsurat R'
este conectată în serie cu o rezistentă cunoscută"
R, de acelaşi ordin de mărime cu Rx (fig. 3).Cu
ajutorul unui voltmetru (Y) măsurăm succesiv
tensiunea Vx si V de la bornele rezistentelor Rx
şi respectiv R: curentul prin circuit fiind reglat
l~ aceeaşi valoare cu ajutorul unui reostat Rh.
(In cazul în care voltmetrul utilizat are o rezistenţă interioară Rv mult mai mare în comparaţie
cu Rx şi R, putem renunţa la ajustarea curentului
pen tru egali zare, condiţia aceasta fiind de la sine
îndeplinită în mod satisfăcător.)
Valoarea rezistenţei Rx se calculează cu formula:

Ux
Rx=R'-U
fiind afectată de o eroare relativă de metodă
(în procente):
o
Rx-R
bRx(%) = 100'Rx+R~
Se observă de aici că măsurătorile vor fi cu atît
mai precise cu cit rezistenţa internă a voltmetruIui
(Rv) va fi mai mare şi cu cît valorile re2~lstentel()1
Rx şi R vor fi mai apropiate (formula de
pentru Rx fiind exactă numai în cazul particular R = Rx). Din acest motiv este indicat ca rezistenţa R să fie o rezistenţă regla bilă, care se
ajustează la o valoare cît mai apropiată de Rx
(în prealabil se determină orientativ valoarea
lui Rx folosind o valoare oarecare pentru rezistenţa de comparaţie R).
Metoda comparaţiei se foloseşte îndeosebi la
măsurarea rezistenţelor mici (orientativ, sub
1000 Q).

aplică prin R Z C 4 diodei D 1. În urma
detecţiei, semiperioadele pozitive obţinute ajung la circuitul de integrare

R 3 C S' Pe grila tubului T lb, care Înrolul de amplificator de
curent continuu, apare după integrare componenta continuă aplicată
cu polaritate pozitivă. În catodul
acestei triode este montată dioda
stabilizatoare Dz a cărei tensiune
de stabilizare este egală cu maximumul componentei continue a semnalului integrat.
În lipsa semnalului) prima triodă
este blocată. Contactele releului P l'
montat în circuitul anodic al triodei
T 1 b, sînt normal deschise. După
conectarea la retea cu comutatorul
manual al televizorului, intră în funcţiune dispOZItivul automat de opnre.
La apariţia semnalului video, a doua
triodă se blochează şi releul P îşi
atn' ge armătura. Contactele sale ÎnchiG circuitul de reţea în paralel cu
comutatorul S al televizorului.
Acum se poate deconecta manual
întrerupătorul aparatului. Televizodeplineşte

Ing. R. IANCUlESCU -

Bucureşti

bului T 1 a se aplică prm circuitul
Rl C 1 impulsurile de sincronizare
(linii şi cadre) din anodul tubului
selector de amplitudine al televizorului. Circuitul osCilant L 1 C z acordat pe frecvenţa 15 625 Hz, din
grila acestui tub) separă impulsurile
de sincronizare linii care capătă
formă aproape sinusoidală. Semnalul astfel separat şi amplificat se

Prezentăm în articolul de faţă
construcţia unui dispozitiv de oprire
automată a televizorului la termi-

narea programului sau în caz de
a varie. Schema propusă funcţionea
ză pe principiul sesizării existenţei
recepţionării programului de televiziune prin intermediul impulsurilor de sincronizare.
II.1 odul de jimcţionare. Pe grila t lI-

rul rămîne astfel cuplat la reţea prin
contactele releului P pînă la disparitia semnalului video. Releul îsi
eliberează armătura cu o întirzie;e
de circa 20 secunde, temporizare
necesară evitării deconectării aparatului în caz de întrerupere momentană a programului sau o desincronizare pe linii datorită funcţionării
incorecte a oscilatorului de linii.
Date constructive. Dispozitivul descris mai sus foloseste o dublă triodă
cu factorul de a~plihcare medIU,
de tipul ECC 84, 6 H 1fi, 6 H 3fi sau
altele din aceeaşi categorie.
Bobina LI este o bobină cu miez
oală de ferită de tip 26 x 16 cu un
întrefier de 0,12 mm. Pe carcasă se
înfăşoară 560 de spire de sîrmă de
cupru emailată cu 0 0,19 mm.
Dioda detectoare EFD 108 se poate înlocui cu o diodă cu siliciu
D 101 A, care ar asigura rezultate
mai bune.
Releul P poate fi de orice tip cu
contacte normal deschise si curentul
de acţionare de 5 15 ~A. Cona

eon~eI·ti

zoarelor
1=

Ie max

fi-'

putem

Obţine

relaţie

o

mai exact diametrul conductorului dc

=

care
1,13

exprimă

fi

Valoarea condensatorului CI nu este critică şi poate
fi aleasă arbitrar - Între 10 şi 50,uF, la tensiunea de
alimentare a convertizorului. Conectarea condensatorului se face ţinînd seama de polaritatea acestuia.
II. Pentru proiectarea unui convertizor asimetric se
are în vedere schema oscilatorului cu autoblocare din
fig. 3 sau fig. 4. Valorile divizorului de tensiune se calculează identic cu cele indicate la punctul 10.
1) Se alege tranzistorul optim considerînd că:
Icmax =

1
B

Sau d

le max

m acest caz d

A

b

= 0,015

J1C
max
---[3-

dc
= - - , unde [3 este factorul de amplificare

b-/if
în curent al tranzistorului utilizat. Fată de valoarea
rezultată din calcul se alege de asem~nea diametru!
cel mai apropiat existent.
9) Pentru înfăşurarea secundară, diametrul conducEste
torului se calculează cu formula ds=O,018 ,JL.
necesar să se ţină seamă de taptul că valoarea curentului în înfăsurarea secundară 1s = 10 în cazul redresării
în punte a' tensiunii din secundar. în cazul unui dublor
de tensiune, Is= 2 Io.
După calcularea transformatorului de impulsuri şi
alegerea tranzistoarelor se proiectează celelalte elemente ale schemei.
10) Calculul divizorului de tensiune de la intrarea
convertizorului se reduce la alegerea rezistenţelor Rl
şi R 2 care favorizează demararea oscilatorului:
R
1

~ -.9.2~
Ib

Ro'

Valoarea celei de a doua
' - RI
rezu 1ta~ d'm re laha:
-- .
Rl +R 2

Rl

<::

lc max =

2 Po
(Ua-Up)1:
în cazul unei scheme cu dublare de tensiune avem:

2 P o, .lar pentru montaJu
. 1 cu d'10 d~a
Ua-Up
·
~
1 . 1
2,5 Po
dlrecta avem re aha: c max = - - •
I1 Ua
De exemplu, pentru 11 = 0,65, U a = 12 V, U 0= 200 V,
10 = 30 mA şi folosirea unei scheme cu diodă directă:
25·6
Ic max = - - '- - = 1,92 A
0,65 x 12
Se alege din catalogul cu dispozitive semiconductoare tranzistorul EFT 212 care are le max = 3 A.
2) Selfinducţia înfăşurării din circuitul colectorului
se calculează în functie de frecventa la care va functiona
oscilatorul :
'
,
,

le max =

L =

~ a 2 1:
2 Po f

2
;

considerînd f = 1 000 Hz,

L = 0,65' 144· 0,36 = 28. 10- 3 H
12·1000
'
3) Cunoscînd selfinducţia înfăşurării din circuitul
colectorului, se poate trece la calcularea secţiunii mie-

JPo.

° ~-"---

zului magnetic, Sm =
Se măsoară linia medie a liniei de forţă (1 m) pe
miezul magnetic ales.
4) Se calculează numărul de spire din circuitul colectorului.

rezistenţe

n = 725 \

'

7

le max
a divizorului

c

(0,2-0,3) ;
Ua

R z, Rl se poate neglija şi se
(0,2-0,3)R 2 = UaRI

Ş

obţine:

t"nn d

ca.

ns
Uo
Uel = Uc max
nc Ucl- Ua
20%
Pentru EFT 212, Uc max = 30 V.
n's

n' =

200 - = 16.7' n = n~ . ne = 16,7' 76,6 =
s
24-12
'
= 1 280 spire.
Pentru schemele de dublare a tensiunii
Uo (l-r)
,
Uo (1-1:)
n = - - - - sau n~ =
S
r (Ua-Up)
11 (Ua- Up)
6) Numărul de spire din circuitul bazei se determină
din relaţia:
s

I1 Ua 1:
în cazul schemei din fig. 4 fără dioda punctată, tensiunea de colector este practic dreptunghiulară, iar
puterea transformată este aproape dublă faţă de cazul
cînd ar fi şi dioda punctată.
în funcţie de scopul pentru care este proiectat convertizorul, se calculează le max şi se alege tranzistorul corespunzător din catalog.

c5

unde c5 este densitatea curentului prin conductor, care
de obicei se alege între 2 şi 3 A/mm 2 .
Valoarea rezultată din calcul se rotunjeşte în plus
pînă la dimensiunea cea mai apropiată care se fabrică.
8) Diametrul conductorului din .înfăşurarea circuitului bazei se poate obţine ştiind că:

~

5. În functie de tensiunea necesară la iesirea convlTti~
zorului se ~alculează numărul de spire' din circLitul
secundar:

(i'lm_, sau mai
VSm

exact

n = 1: (Uo- UpL 108
e
Sm Bmf.
D
1
0,6(12-0,5) '10 8 =76,6 spire
e exemp u, l\: = 1.9 000.1 000

N

= n b_ = A· Ub sat
ne
Ua-Up'
unde A este un coeficient cu valoarea cuprinsă între 2
şi 5. Ub sat. este tensiunea de bază care produce saturaţia şi care, de obice~ este cuprinsă între 0,3 şi 0,6 V.
3,5' 06
Pentru exemplul ales: N = 12-~5 = 0,182
B
n b = 0,182' 76,6 = 14 spire.
Diametrele conductoarelor se calculează cu aceleaşi
relaţii din cap. I.
Cu acestea, proiectarea convertizorului este terminată. Trebuie să se ţină seamă în continuare de parametrii reali ai tranzistoarelor alese. în exemplul analizat tranzistorului EFT 212 îi corespunde un factor de
amplificare în curent cuprins între 20 şi 150. Această
variaţie atrage după sine o dificultate nu numai în
proiectare, ci şi în executarea practică a convertizorului.
Pentru a preîntîmpina accidentele, care ar putea
duce pînă la deteriorarea semiconductorulu~ se recomandă scurtcircuitarea înfăşurării ne cu O capacitate
de 0,1 pînă la 0,5 ,uF ş~ bineînţeles, măsurarea factorului de amplificare în curent al tranzistorului ales.
7) Pentru convertizoarele simetrice se recomandă ca
înfăsurările din circuitele bazelor si colectoarelor să
fie ~xecutate bifilar, urmînd ca mediana să se obţină
prin legarea în cruce a unui sfîrşit cu celălalt început.
De asemenea, trebuie acordată atenţie asupra repartizării cît mai uniforme a spirelor în fereastră şi a
executării unui bobinaj cu o capacitate proprie cît
mai redusă cu putinţă.
Pentru asigurarea unui transformator de calitate se
va bobina mai întîi secundarul, apoi înfăşura rea de
colector şi ultima înfăşurare a bazei.
Pentru montajele simetrice se poate asigura un
yuplaj cît mai strîns dacă înfăşurările ne şi nb se amplasează în mijlocul secundarului.
în acest caz se bobinează o jumătate de n" apoi ne
simetric amplasat pe carcasă, apoi nb şi, în sfîrşit, ultima
jumătate a lui n s .
B

tactele sale trebuie să suporte pînă
la 2 A fără a se încălzi. Dacă montajul este alăturat televizoarelor la
care se conectează şi se deconectează
ambii poli ai reţelei, reI eul trebuie să
fie prevăzut cu două perechi de
contacte normal deschise la care se

conectează în paralel ambii
întrerupătorului manual al

poli ai
televi-

zorului.
Dispozitivul de decuplare automată a televizorului este alimentat
dintr-un mic redresor construit con+180V

I
I
I
I

._

I

I

fonn indicatiilor din schemă. Transformatorul de retea va fi bobinat cu
conductor de c~pru email pe un
miez de tole de ferosiliciu cu o secţiune de 4 cm 2 . înfăşurarea primară
va avea 2550 spire de sîrmă
(/) 0,15 mm, cea secundară 3 350 spire din acelaşi material, iar înfăşu
rarea pentru filament 87 spire de
sîrmă 0 0,9 mm.
Dacă televizorul este alimentat
prin transformator de reţea, montajul construit se poate alimenta din
redresorul aparatulu~ consumul de
curent fiind destul de mic.
După ce a fost verificată montarea
corectă a pieselor se trece la reglajul
dispozitivului.
Valoarea rezistenţei Rl depinde
de factorul de calitate al circuitului
L 1 C 1 şi de tensiunea semnalului de
videofrecvenţă culeasă la intrarea

COVACI ADRIAN -

Utilizarea

unui manipulator electronic În
telegrafice măreşte considerabil
viteza transmisiei, ameliorează inteligibilitatea
caracterelor şi, în plus, diminuează simţitor
efortul fizic.
Întrucit necesită un număr redus de piese
componente şi reglaje minime, realizarea practică este accesibilă tuturor radioamatorilor,
Începători sau avansaţi.
Primul etaj este un circuit basculant astabil
În schema clasică, utilizind două tranzistoare
de tip EFT 353 sau EFT 323. Bascularea etajului
pentru o perioadă de timp mai lungă sau mai
comunicaţiile

scurtă

este asigurată de un divizor cu rezistenDin potenţiometrul P 1 de 10 kO se reglează
viteza de transmitere a liniilor şi punctelor.
La punerea În funcţiune a montajului se face
reglajul lungimii liniilor şi punctelor cu ajutorul
celor două potenţiometre semireglabile S1 şi S2'
După ajustarea valorii lui Si şi S2' lungimea
liniilor şi a punctelor se stabileşte automat în
funcţie de viteza de transmitere. Semnalul
cules din circuitul astabil comandă deschiderea sau blocarea tranzistorului T7 , care la rîndui
lui alimentează în acest fel cel de al doilea etaj
al manipulatorului. Acesta este un generator
ţe.

2 xEFT353

LiNii

PUNCTE

UM-

Um

ru1J

LiNii

PUNCTE

g

Constanţa

EFT323

AG180K

dispozitivului de deconectare automată, şi se alege fntre cîteva sute de
kiloohmi şi cîţiva megaohmi.
Intrarea disp4)zitivului de deconectare automată poate fi cuplată şi
la anodul tubului amplificator de
videofrecvenţă, aceasta în cazul televizoarelor la care impulsurile de
sincronizare linii şi cadre se distribuie în circuitul anodic al tubului
selector de amplitudine.
Asupra timpului de automenţi
nere al releului după dispariţia semnalului video se poate acţiona micşorînd sau mărind valoarea condensatorului C 5• Curentul anodic necesar se reglează modificînd valoarea
rezistenţei

R6'

Lucrîndu-se îngrijit, întreg dispozitivul.cu redresorul împreună poate
intra în cutia televizorului pe care-l
va deservi.

de joaSă frecvenţă cu două tranzistoare (T3 şi
T4 ). Frecvenţa de oscilaţie poate fi reglată cu
ajutorul potenţiometrului P2 Între 600 şi 1 000 Hz)
pentru obţinerea unui ton cit mai plăcut pentru
operator. Tranzistoarele utilizate sînt de tip
EFT 353, dar pot fi folosite şi alte tipuri de joasă
frecvenţă, cu condiţia ca amîndouă să aibă
caracteristici cît mai apropiate. AI treilea etaj
este realizat cu tranzistoarele T s şi T G şi reprezintă un monitor pentru controlul emisiunii,
fiind un amplificator în montaj Darlington clasic.
S-a ales acest tip de montaj deoarece, avînd
amplificare mare, se poate renunţa la transformatorul de ieşire pentru adaptarea cu difuzorul.
Cu ajutorul potenţiometrului P3 se reglează
nivelul volumului la monitor. AI patrulea etaj
al construcţiei reprezintă un amplificator de
curent În montaj Ee pentru acţionarea unui
releu electromagnetic.
Releul folosit va avea un gabarit cît mai mic
si va trebui să 'anclanse2:e la o tensiune de
maximum 10 v şi la un curent de ordinul a
30-40 mA. Se recomandă ca impedanţa releului să nu fie mai mică de 200.0. .
Condensatoarele electrolitice din acest etaj
vorti de preferinţă condensatoare cu tantal, deoa
rece acestea au o Încărcare ultrarapidă,contraca
rînd inerţia releului, În acest fel asigurîndu-se
sincronizarea Între tonul auzit la monitor si
manipularea emiţătorului. Tranzistorul care are
ca sarcină releul va fi un tranzistor de putere
mai mare; de exemplu EFT 125, AC 180 K sau
chiar AD 162. În orice caz se recomandă montarea lui pe un radiator pentru a nu se supraÎncălzi În timpul lucrului. Etajul de alimentare
este un etaj cu redresare pentru ambele alternanţe care nu ridică probleme deosebite de
construcţie sau de reglaj. Tranzistorul T iO se va
monta pe un radiator de aproximativ 30 cm~
Transformatorul de retea va avea o sectiune
de cca 3-4 cm 2• Secu~darul de 6V al acestuia
poate fi folosit la aprinderea unui bec de 6,3V,
pentru controlul tensiunii de retea. Mansa de
comandă a manipulatorului se ~a confectiona
din oţel călit cu grosimea de 0,2-0,5 mm. COI1tactele (atît cele de pe manşă cît şi cele fixe)
vor fi confecţionate din argint, pentru a nu se
oxida În timpul lucrului.
Capul manşei de comandă se va Îmbrăca
În material plastic, pentru a nu perturba functionarea multivibratorului de comandă. Întreg mantajul se realizează pe cablaj imprimat, după
care se introduce Într-o cutie de plastic. Axele
potenţiometrelor Pi , P2 şi P3 , ca şi butonul
întrerupătorului li vor fi scoase prin partea
superioară a cutiei, iar manşa de comandă prin
peretele frontal.
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MIJLŢI

RADIOAMATORI CARE DISPlJN DE TRANZISTOARE DE PIJTERE
ŞI ÎNALTĂ FRECVENŢĂ ÎNTÎMPINĂ GRElJTĂŢI
ÎN DIMENSIONAREA ETAJELOR DE RADIOFRECVENŢĂ
ŞI ÎN SPECIAL LA MODIJL ClJM SE C1JPLEAZĂ
LA CIRClJITlJL DE SARCINĂ.
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ÎN PREZENT-LJL ARTICOL SÎNT DATE MODALITĂTILE
.
PENTRIJ ETAJELE SIJS-ENIJMERATE.
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adaptarea
Adafl\ tUea între etajul final cu tranzistoare al
se poate realiza în mai
multe moduri; cele care merită însă mai multă
atenţie, avînd în vedere importanţa lor practică,
sînt:
- Filtrul n
- Circuitul în Ţ
- Acordul paraleL
în cele ce urmează va fi dat modul de calcul al
reactanţelor elementelor componente.
După alegerea tipului de tranzistor al etajului
final (alegere ce se face în funcţie de puterea ce
vrem s-o obţinem şi tensiunea disponibilă a
sursei
care în cazurile staţiilor mobile este un
acumulator) Se determină sa fel n'a optimă din
colecwrul finalului cu formulele·
Z =0,5 U 2/P (1) sau Z =3 U 2/P (2)
c
c
c
c
Uc .;;;: 0,25 Uce max
Uc .;;;: 0,5 Uce max;
emiţătorului_ şi antenă

Formula (1) este valabilă pentru cazul cînd
etajul final funcţionează ca amplificator de semnale CW, iar (2) pentru cazul modulării lui în
amplitudine (cu m = 100%)
A - Calculul mtrului It (fig. 1)
Ecuatiile necesare calculului reactanţelor elementel~r componente sînt:
Xc! = Zc/QL

ZL

2. XL =X c1

+ -JZcZL/QL

unde ZL este impedanţa de sarcină (sarcină artificială sau antenă), Zc este impedanţa optimă de
ieşire a etajului final, iar QL coeficientul de su-

m

pratensiune a circuitului (practic cuprins Între
5 -:-12)
XL ~ XcI

unde Z. este rezistenţa de
tranzistffi.ului final.

Zl

B -

3. Q2 =
I

4. X

r"'l

II

"ZL

!..J

2

5. XL

1

I

6. Xc2

I

/L

=

ZA/ Q 2

=

Q2 Zc

=

2. XL

I

Zl

=

XcI

(0,2-:-0,07) Zi,

=

3. Xc2 = Zin-JZt{Zin - 1
Pentru calculul reactanţelor se poate folosi fie
() abacă. fie tabelul de mai jos:
!tMHz)
3,50
7,00
13,56*
14,00
21,00
27,12*
28,00
29,00
40.6R*

ZL/QL

Practic priza se efectuează la 1/4 pentru frecmai mari de 100 MHz şi la 1/3 pentru
frecvenţe sub 100 MHz.

SRF'

sau h. ) a
le

C

J

-J ZM / Z c

= X X/(X +X )
2
1
1
cL
C - Acordul paralel (fig. 3)
Acest tip de circuit este format dintr-un circuit oscilant LC 1 cu priză intermediară, cuplat la
colector printr-o capacitate C 2. Aici, impedanţa
Zc este transformată în sarcină de valoare ridicată pe care o vom nota cu ZL; de obicei, priza
intermediară se face la 1/3 -:- 1/4 de la punctul
rece al bobinei L. Deci:
2
LZL=32ZL sau ZL=4 Z L
venţe

I

bb

3. Xc2 = Zc-JZL/Zc-l
unde Zc se calculează ca mai sus.
Desigur, se poate folosi şi altă schemă (fig. 5)
unde:
1. Z'I = (9-:-16) Z

Circmtul în T (fig. 1)

7. X

r~

(R

X c2 = Xc1-J Z L/Zc

I
ISRF
I

bază

2. XL = Xc1 = Q-~ = 5 -:-15 = (0,2-:-0,07) ZL

unde Zc este, ca mai sus, impedanţa de sarcină
optimă, iar QL este coeficientul de supratensiune cuprins între 5 -:- 20.
2. Xl = ZM/QL

I

L

A

compun sînt:
1. ZM = Zc (Qt -1)

C1

(9-:-16)ZL
=- 5-:-15--=(0,6-:-1,8) ZL

3. Xc2 = Zc-JZîjZL -1
Acest mod de acord este folosit şi la cuplajul
între prefinal şi final (vezi fig. 4).
C:unoscînd puterea necesară de excitaţie (dată
l~ flşel~ de catalog ale tranzistorului final), vom
dlmenslOna etaiul driver ca atare, avînd în vedere
că ea trebuie să fie ceva mai mare, rezerva fiind
de obicei de 15 -:- 25%.
1. ZL' = (9-:-16) Z.

Impedanţa în punctul M este de ordinul a 1 kn
şi rămîne ca adaptarea să se facă cu ajutorul
lui C 2. Ecuaţiile reactanţelor tknnentelor ce-l

L

=cT

X ,r· I
c:

pr Inl

XL' f· I ,u HrO)

45473
22736
11 737
11 368
7579
5869
5684
5488

2l,99
43,98
85,20
87,97
131,95
170,40
175,93
182,21
255,60

3912

Frecvente alocate telecomanJel prin radio.
Modul său de folosire nu necesită explicaţii speciale, pentru determinări folosindu-se regula de trei
",>.

simplă.

În încheiere, cîteva recomandări utile:
- alegerea tranzistorului final va fi dictată nu
numai de puterea scontată şi tensiunea acumulatorului de care dispunem, ci şi de frecvenţa la care se
va lucra: frecventa de tranzitie trebuie să fie
fŢ >.: 2 fI
pentr~ montajele c~ baza la masă şi
ucru
f ;?: 10 fI
pentru cele cu EC;
Ţ
ucru
- dacă putem alege din mai multe tranzistoare
care corespund cerinţelor de mai sus, îl vom alege
pe cel care are nevoie de o putere de execuţie mai
mică la frecvenţa de lucru;
- întrucît capacitatea de ieşire C nu mai poate
o

fi neglijată la frecvenţe mai mari de 10 MHz, schema
de acord cu filtru TI nu este recomandabilă decît
pînă în banda de 15 m.
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trebuie să îndeplinească anumite
condiţii În vederea obţinerii unor
rezultate bune si În vederea corecu
' de trafic În fonie.
acest scop se recomandă
unui

Emitătorul descris este conceput
pentru radioamatorii începători,
care vor să-si modernizeze instalatia, însă nu' au posibilitatea de a
construi un aparat de emisie cu
BlU (SSB).
Principiul modulaţiei cu bandă
laterală dublă BLO(OSB) se bazează tot 'pe suprimarea purtătoarei,
iar modulaţia de amplitudine apare
pe ambele laturi ale purtătoarei.
Aparatele concepute pentru recepţionarea emisiunilor cu BlU
recepţionează emisiunile cu BlO in
aceleasi conditii calitative.
Anal'izind schema din figură se
vede că oscilatorul VFO este un
Clapp care generează 3,5 MHz.
Anodul circuitului separator (V2)
este acordat pe 3,6 MHz. Bobina
l2 se confecţionează pe o c(lrcasă
de C/J 10 mm cu miez reglabil de
ferită M8 x 20. Se vor bobina 28 spire
cu sîrmă de C/J 0,5 mm. În circuitul
anodic al tubului driver (V3 ) se
găseşte un şoc de Q,5 mH, iar
reglarea punctului de funcţionare
a tubului se realizeală cu potenţio
metrul P1 • Astfel, există posibilitatea reglării fără trepte a amplitudinii semnalului de comandă, respectiv a purtătoarei. Semnalul de
comandă este cuplat capacitiv la
etajul final (Vs -Vs ). Etajul are nişte
particularităţi deosebite faţă de un
montaj clasic.
Tuburile Pl 500 (V5-V6) folosite
În acest etaj au anozii şi catozii
legaţi În paralel. Semnalul de Înaltă
frecvenţă ajunge la cele două grile
de comandă prin circuitele acordate şi echilibrate l3-C3, respectiv
l4-C4. Semnalul fiind În contratimp, se anulează În circuitul anodic.

MINI-

ANTENĂ
În materialul de faţă vă prezentăm o
antenă verticală de dimensiuni reduse,
care asigură obţinerea unor performanţe
deosebite. Antena (fig. 1) este acordată

pe ')./4 şi are un randament bun. Ea se
poate folosi ca antenă exterioară sau,
la nevoie (atunci cînd spaţiul este
limitat), ca antenă de cameră.
Executată şi acordată corect, antena
prezentată permite şi DX-uri.
Adaptarea optimă se obţine la aparatele de emisie cu o ieşire pentru 5075.1\. ,Datorită valorii rid icate a factoru-

Datele bobinelor l3-L4 sînt: pe
o carcasă ~ 10 mm cu miez reglabil M8 x 20, se bobinează bifilar
2x28 spire cu sîrmă de C/J O,S mm.
Condensatoarele variabile C3-C4
(2xSOO pF) au ax comun şi permit
acordarea circuitului pe frecvenţa
de lucru. Acordul va fi exact pe

este ca
determine experimental.
transformator de ieşire al
modulator, Tr1, s-a folosit
un transformator de retea. Primarul de 220 V se leagă in circuitul
anodic al tubului modulator final
V4 11 , iar Infăşurarea secundară de
2 x 2S0 V (2 x 280 V) se leagă În
circuitul grilelor-ecran ale tuburiior VS-V6.
Semnalul modulator de audio-

AWT

acest

«CW» grilele de

comandă

burilor Pl 500
conectea- ,
ză în paralel
la
cald al
acordat
fiind polarizate totodată cu
Grilele-ecran se conectează de
asemenea În paralel şi primesc o
tensiune ecran de +250 V.
Materialele folosite în aparat se
pot procura uşor. Sperăm că montajul prezentat va contribui la ridiM

2,5mH

1

I

1-------0+.:
5DOmA

2

--~--------~-~--~+~

+'250 V o------~-_,

Trl
_--e

4.7n

2

1<, POZ.7:: FONtE
1< 1 POl. 2:: C W
Cl C2

25 50

pF pF

' -__-

frecvenţa
purtătoarei

....--r-....---Ait___--Q -20 II

QRG, altfel suprimarea
este incompletă.

lui Q, antena permite obţinerea unor
rezultate foarte bune şi la recepţie.
Antena se confecţionează înfăşurînd
22 de spire din sîrmă liţată TLY 19 x 2
pe un tub de plastic. cu un diametru
interior de 50 mm şi cu o lungime de
1,85 m. Se pretează în acest scop tuburile folosite la instalaţiile de apă sau
electrice.
Sîrma se va înfăsura conform schitei
din fig. 1. În partea 'superioară a tubului
se execută o buclă În scurtcircuit, formată dintr-o Singură spiră. Se bobinează
apoi restul de spire conform indicaţiilor
respectînd aproximativ distanţa Între
spire indicată În schiţă.
Sîrma va fi fixată de tub cu ciclohexanonă; pînă la uscare se împiedică
alunecarea sîrmei aplicînd fîşii de bandă
adezivă. Porţiunea A
(de la partea
superioară) este folosită pentru acordarea la rezonanţă, Prin Îndepărtarea sau
apropierea acestor spire se obţine
pu nctul optim pentru frecvenţa de rezonanţă de 14,2 MHz. După definitivarea
acordului şi aceste spire se rigidizează
prin lipire.

trecvenţă

comandă grila tubului
V4l" De remarcat că acest semnal

carea nivelului calitativ al emisiunilor În fonie ale amatorilor YO.

După legarea la pămînt sau contragreutate frecventa de rezonantă va H
reglată la rece cu un grid-dip-metru,
iar ultimele retusuri se fac chiar în
montaj folosind un aparat pentru măsu
rat unde staţionare (SWR). Dacă raportul obţinut este de 1,271 la mijlocul benzii,
antena este bună si acordată corect.
Se vor verifica şi c'apetele benzii. Raportul optim trebuie să fie la mijlocul
benzii. Dacă raportul este mai mic la
capătul superior decît la mijloc sau În
partea inferioară, rezultă o frecvenţă
de rezonanţă prea mare,şi invers, dacă
raportul optim se găseşte pe partea
inferioară a benzii, frecvenţa de rezonanţă e prea scăzută.
Legătura între antenă şi aparatul de
emisie se asigură cu cablu coaxial.
Masa se leagă la pămînt sau contragreutate. Dacă antena se montează În
exterior, lungimea totală a firelor care
compun contragreutatea, împreună cu
pilonul metalic, va fi de 5,20 m. Pentru o
eventuală folosire În banda de 21 MHz, APARAT
s-a prevăzut o priză în partea inferioară [EMISIE
a bobinei.
l.
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PRINCIPIUL DE fUNCŢIONARE SE BAZEAZĂ
PE INDUCŢIA ELECTROMAGNETiCĂ
ŞI PE ROLUL DE COMUTATOR ELECTRONIC
AL UNUI TRANZISTOR
Un magnet oscilînd prin faţa unei bobine duble generează un impuls in bobina din circuitul de emitor. Acest impuls deschide tranzistorul, iar În bobina
din circuitul de colector apare o tensiune mărită şi concomitent un flux
magnetic puternic care atrage magnetul,
Întreţinînd În acest fel oscilaţiile.

Din schema de principiu (fig. 1) reiese
că una din bobine (l1) este conectată
Între emitor şi bază, iar cealaltă (l2) În
circuitul de colector. În poziţia de repaus, axa transversală a magnetului este
coliniară cu axa bobinei. Urmărind schema din fig. 2 se observă că la apropierea
magnetului de bobină, În înfăşurarea de

3

emitor ia naştere o tensiune de sens
negativ, care capătă un maxim la apropierea de punctul de echilibru. TreCÎnd
prin punctul de echilibru, tensiunea negativă scade la zero, pentru ca În continuare să crească din nou; schimbindu-şi
polaritatea. La punctul de elongaţie maximă, tensiunea pozitivă (fig. 2, linia continuă) devine nulă. La mişcarea de revenire ciclul se repetă (fig. 2, linia Întreruptă).

Tensiunea de sens negativ deschide
tranzistorul prin negativarea bazei, iar
cea pozitivă îl blochează. La deschiderea
tranzistorului, În bobina din circuitul de
colector. apare un curent mai puternic,
iar fluxul magnetic rezultat atrage magnetul, imprimîndu-i un impuls care va
Întreţine oscilaţiile. Dacă energia primită de magnet de la sursa de alimentare
este mai mare deCÎt mişcarea de frecare,
atunci pendulul îşi măreşte progresiv
amplitudinea, pînă se ajunge la un echilibru Între forţa de impuls şi j cea de

u

frecare. Se va ţine cont de acest moment
laI reglarea ceasului, pentru că În acest
regim ceasul fu ncţionează fără fi uctuaţii.
Montajul va funcţiona pînă la epuizarea
sursei de alimentare.
Din schema de pri nci piu (fig. 1) rezultă că înfăşurarea din circuitul de colector este suntată de o diodă. Ea are
rolul de a ~pri impulsurile pozitive şi
oscilaţiile parazite rezultate din strînsa
legătură de reacţie dintre cele două Înfăsurări. Dacă excludem dioda din circ~itul de colector, pendulu! se opreşte.
Se poate folosi orice diodă sau o jonctiune de tranzistor.
. Frecvenţa oscilaţiilor depinde În cea
mai mare măsu ră de parametrii fizici ai
pendulului, adică lungimea şi masa.
Montajul nu necesită Întrerupător,
deoarece În poziţia de repaus consumul
este nul. Pentru alimentare se va folosi
o baterie tip R 20 de 1,5 V. Avînd În
vedere consumul redus (80·-100 )lA) o
baterie durează 7-8 luni. Pentru cei

u
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mai exigenţl se poate folosi un stabilizator de tensiune pentru tensiuni mici,
unde tensiunea de referinţă se culege
diferenţial de pe două diode Zenner.

Date constructive
Practic, orice ceas de tip pend ul poate
fi transformat În pendul electronic (fig. 3).
Se suprimă sistemul mecanic motor. Se
scoate din partea superioară a tijei pendulului clichetul dublu (ankerul) care
se Înlocuieşte cu un suport la care se
va face o g,\ură pătrată, similară celei de
pe anker, şi o gaură filetată M2 (fig. 4-4).
PÎrghia portclichet de impuls, care se
ataşează peste suportul descris anterior,
va avea o fantă longitud inală spre a-i
p:rmite glisarea de-a lungul suportului,
În vederea reglării distanţei dintre clichetul de impuls şi roata dinţată pe care
o acţionează (fig. 4-5). Drept ax al clichetului se poate folosi un capăt de
spiral de 0,5-1 mm. Atît clichetul de
impuls (fig. 4-1) cît şi cel de reţinere
(fig. 4-3) vor fi uşor curbate şi vor avea
latura de contact ascutită. Ele se vor
construi din alamă şi v~r avea joc liber
pe axă. Pentru a fi reţinute pe ax, se va
folosi o rondelă de plastic.
De la capătul inferior al tijei pendulului se îndepărtează greutatea care reglează frecvenţa oscilaţiilor. Se va practica o fantă dreptunghiulară cu lăţimea
de 2 mm (fig. 4-6), care va permite glisarea magnetului permanent M În plan
vertical. Se poate folosi orice magnet
permanent de dimensiuni cît mai mici
şi cu o putere de atFacţie cît mai mare.
Se poate folosi cu su:cces magnetul ceramic de la un dinam vechi de bicicletă
(care are 4 asemenea magneţi, din care
cîte 2 au polarităţi similare), sau l!n
magnet de la un difuzor miniatură. In
montajul descris s-a folosit un magnet
ceramic cu polul nord orientat către
bobină. Polul magnetului se află suspendînd u-I de un fir de aţă. Partea care
se orientează către nord reprezintă polul
nord al magnetului. Se va practica În
acest magnet o gaură filetată de M 2,
după ce În prealabil faţa concavă a fost
îndreptată cu hîrtie abrazivă. Magnetul
se fixează În fanta de pe tijă cu un şurub
de alamă (fig. 4-7). Paralel cu magnetul
se va monta pe tijă un şurub M 2, dînd
posibilitatea unui reglaj fin al frecvenţei
oscilaţiilor (fig. 4-8).
Carcasa bobinei se va confecţiona din
cub izolator şi două folii subţiri din mau~rial plastic, cenform dimensiunilor din
fig. 5-1. Pe această carcasă vom bobina
concomitent cu două fire de 0,081,2 mm emailate pînă la umplerea ei.
Terminalele se vor dubla pentru a se
evita ruperea lor. Se va verifica, după
confecţionarea bobinei, să nu existe un
scurtcircuit Între cele două înfăşurări.
Sfîrşitul primei înfăşurări se uneşte cu
începutul celei de a doua şi ambele se
conectează la emitor. Începutul primei
înfăşurări se leagă la baza tranzistorului,
iar sfîrşitul celei de a doua înfăşurări se
leagă la borna + a sursei de alimentare.
Bobina se va fixa prin lipire pe o plăcuţă
de plastic care va avea la capete CÎte o
gaură de 3 mm (fig. 5-2). Bobina, tranzistorul PNP de audiofrecvenţă cu 8>50.
(Continuare În pag. 23).
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DESEORI SE ÎNTÎLNESC CAZIJRI CÎND SE IMPIJNE
FOLOSIREA FLlJXIJL1JI LIJMINOS
IMPIJLS DE COMANDĂ
PENTRIJ EXCITAREA IJN1JI RELEIJ DE EXECIJŢIE.
Traducerea acestui impuls luminos se
cu ajutorul fotoreleelor, scheme electronice care folosesc drept traductor o fotorezistenţă, un fototranzistor
sau o fotodiodă. Domeniul de aplicaţie
al acestor fotorelee este destul de vast,
cuprinzînd sisteme de alarmare, sisteme
de numărare, sisteme de aprindere şi
stingere a iluminatului etc. în cele ce
urmează sînt prezentate trei scheme realizabile cu fotorezistenta IK 5-Tesla din
schema de montaj a televizorului «Oliver». Schema din fig. 1 este indicată în
sisteme de alarmare în cazul întreruperii iluminării sau în cazul iluminării
nedorite a fotorezistentei FR.
Principial schema Se compune din
două etaje comutatoare formate cu tranzistoare npn. Apariţia luminii pe suprafata sensibilă a fotorezistentei FR are
ca' efect blocarea tranzisto~ului T 1 şi
intrarea în starea de conducţie a lui T 2,
stare ce va produce la rîndul ei excitarea releului R. Contactul releului poate
fi astfel folosit la actionarea unui sistem
de avertizare. Cu ajutorul rezistenţelor
variabile Rl şi R2 vom stabili regimul de
funcţionare a montajului astfel încît la
iluminarea dorită releul R să fie excitat.
în general, montajul nu va absorbi un
curent mai mare de 5 mA la întuneric şi
30 mA la lumină. Vom avea grijă ca
tensiunea emitor-colector a tranzistorealizează

rului T2 să nu depăşească 0,5 V. Alăturat
sînt prezentate valorile pieselor componente.
RI = 100 kQ (semireglabil, 0,25 W)
R 2 = 5 kQ (semireglabil, 0,25 W)
CI = 250 ţtF/30 V
Tensiune de alimentare: 24 V
R3 = 1 kQ/O,25 W
R 4 = 470 Q/O,25 ,W
D - diodă tip EFD 108
TI> T 2 - tranzistoare tip BC 107
R - releu telefonic cu rezistenţa bobinei
de circa 1 kQ.

Schema din fig. 2 se pretează pentru
actionarea unui numărător mecanic de
impulsuri luminoase.
In stare normală (adică atunci cînd
pc fotorezistenţa FR nu acţionează un
impuls luminos), T 2 este în conducţie,
iar T 1 în stare blocată. Condensatorul
CI se încarcă la potenţialul sursei de
alimentare cu polaritatea indicată în
figură. Un impuls luminos va aduce
rezistenta lui FR la o valoare foarte
mică, c;ea ce va avea ca efect deblocarea
tranzistorului T 1, datorită plus ului de
pe C 1. Deblocarea lui Ti va avea ca
efect excitarea bobinei numărătorului.
Datorită reacţiei prin R 3 , se păstrează
această stare pînă la descărcarea lui Cl>
cînd schema revine în starea iniţială (cu

T 1 blocat şi T 2 în conducţie). Se creează
astfel o întîrziere necesară timpului de
actionare al numărătorului. Sensibilitatea se reglează cu ajutorul lui R 1•
Lista pieselor folosite:
R j = 10 kQ (semireglabil, 0,25 W)
R 2 = 27 kQ/O,25 W
R3 = 1 MQ/o,25 W
R 4 = 47 kQ/O,25 W
Rs = 100 kQ/O,25 W
R6 = 2,2 kQ/O,25 W
R 7 = 120 Q/O,25 W
CI = 50 ţtF/30 V
C 2 ,;" 250 ţtF/30 V
Tensiunea de alimentare: 24 V
DJ> D 2 - diode tip EFD 108
TI, T 2 - tranzistoare tip AC 181
R - releu cu rezistenta bobinei de circa
300 Q
,

Schema din fig. 3 este indicată la realizarea aprinderii şi stingerii iluminatului
În mod automat, îndeplinind dezideratul
unei acţionări Întîrziate, în vederea evitării functionării accidentale.
Schem~ se compune dintr-un circuit
de comutaţie, un trigher şi un repetor
pe emitor avînd ca sarcină bobina releului de execuţie. între cele două etaje.
grupul C 1-Rs formează un circuit de
întîrziere care realizează acţionarea Întîrziată a releului R.

""'>,\

D~:cult'f~tiţ)bser\fat,revls.ta{{Tehnlum»· publică multe articole primite de
săi.
Invităm pe această cale toţi constructoril amatori din domeniul radioamatorismului, aeroşi navomodelismului, carting etc., membri ai cercurilor de la casele
pionierilor, cluburi sau indivitfuali, a trimite la redacţie articole despre realizările
lor practice, .spre a putea fi recomandate şi celorlalţi cititori, constructori amatori,

la cititorii

Începători

sau

avansaţi.

Fotorezistenta FR fiind iluminată, T 1
va conduce, i 2 se va bloca, iar T 3 va
intra în stare de conducţie, acţionînd
astfel releul R. în cazul intunericului,
T 1 se va bloca, T 2 va conduce, iar T 3
se va bloca. întîrzi~ea actionării este
de circa cinci secunde.
'
Lista pieselor folosite:
RI = 50 kQ (potenţiometru)
R 2 = 100 kQ/O,25 W
R3 = 1,5 kQ/O,25 W
R 4 = 4,7 kQ/O,25 W
Rs = 12 kQ/O,25 W
R6 = 220 Q/O,25 W
R 7 = 1,5 kQ/O,25 W
R g = 6,8 kQ/O,25 W
R9 = 33 kQ/0,25 W
R lo = 22 kQ/O,25 W
CI = 100 ţtF/50 V
C 2 = 250 ţtF/50 V
T I,T 2,T 3 - tranzistoare tip EFT 323
D - diodă tip EFD 108
Tensiunea de alimentare: 24 V
Rezistenţa bobinei releului: circa 1 kU

Pentru al1mentarea acestor circuite se

po~te folosi un clnontaj ca cel din fig. 4.

In general, montajele prezentate nu
sînt pretenţioase În privinţa alimentării,
fiind posibilă utilizarea unui redresor
simplu cu un filtraj de circa 500 flF.
Valorile pieselor folosite în schema
din fig. 4:
D -- diode tip DR
C1>C 2 = 500 flF/30 V
R - semireglabilă, 50 kn
T
tranzistor tip AC 180
Tr - transformator avînd sectiunea miezului de 3 cm 2 • Tipul tolei folosite este
E 6. Grosimea pachetului de tole este
de 20 mm.
Primarul are 2 925 spire din sîrmă
cu diametrul de 0,1 mm, iar secundarul
are 319 spire din sîrmă cu diametrul
de 0,25 mm.
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În esenţă, este un
tor clasic tranzistorizat, prevă
zut cu un etaj preamplificator
(Ti)' care asigură sensibilitatea şi adaptarea difuzorului
la intrare, fără a se utiliza un
transformator, şi asigură legă
tură de bună calitate la o distanţă de 200-250 m. _Amplificatorul debitează aproximativ
1 W pe Q sarcină de 30, cu
distorsiuni mici. Banda transmisă Însă este Între 300 Hz şi
3000 Hz, încît zgomotele de
joasă .şi de Înaltă frecvenţă să
nu i nfl uenţeze ihteligibilitatea

0-0-9V

300mA

legăturii.

..

Tranzistorul T 1 este de tip
EFT -353 cu punct alb. Se recomandă utilizarea unui tranzistor cu zgomot mic. T 2 , T j
pot fi EFT -352, EFT -321, EFT322, EFT-323, M7T42 etc. T4 , Ts
sînt de tipul EFT-124, EFT-125,
AC 180, AC 128. În montaj
se vor folosi rezistente de
0,25 W, iar termistorul Te are
47 il (de la aparatele de radio
«Albatros»). Transformatoarele sînt tot de la aparatul
«Albastros». Difuzoarele utili-

zate au 3W/30. .
Comutatorul are 2x2 poziţii
şi s-a fol,osit cei de la aparatul
DARCLEE.
Legătura dintre posturi se
realizează cu cablu ecranat,
cel mai bun fiind cablul coaxial,
folosit la antenele TV.

Antenă

Legăturile la masă se vor
realiza foarte ingrijit. Se va
evita formarea unui circuit Închis din legătura la masă, altfel
apare un zgomot de fond neplăcut. Dacă apare acest zgo-

de cBllleră

~~D uni~ersal~~
s.
In cele ce urmează este prezentată o antenă reglabilă
de cameră tip dipol.
Superioritatea antenei constă În faptul că, În condiţii
optime de construcţie şi adaptare, este capabilă să
recepţioneze emisiuni de polarizare orizontală şi verticală de la mare distanţă, precum şi recepţionarea emisiunilor cu modulatie de frecventă. O altă calitate este
şi aceea că poate fi ~tilizată cu bun'e rezultate şi În blocurile În a căror structură de rezistenţă intră elemente
metalice. Antena are un gabarit redus, este uşor de
constru it şi de reglat, nu are nevoie de orientare spre
postul emiţător şi poate fi amplasată pe televizor, radio
sau chiar aşezată pe perete.
Antena dipol universală, al cărei vibrator reglabil
este executat dintr-o bandă de otel de 2 m, eloxat sau
cuprat, permite recepţionarea e~isiunilor TV pentru
cele 12 canale şi acoperă În bune conditii recepţio
narea emisiunilor de radio În gama undelor lungi, medii
şi scurte cuprinse Între 40 şi 1 900 m.
Concepţia montajului are la bază două circuite de
amplificare identice, cu funcţionare simetrică. Realizarea lui se va face pe o placă de circuit imprimat prelucrată ca atare.
Amplificatorul antenei se va alimenta de la reţea
prin intermediul unui redresor care foloseşte un transformator de sonerie TR :le 220 V/S V
1
D7A.
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Tranzistoarele folosite sînt de tipul pnp, cu un coeficient de amplificare mare (oscilator şi amplificator
constant de Înaltă frecvenţă, P 401, P 402).
Transformatorul de simetrizare TR conţine 2 bobine
2
Li şi 2 bobine L2 realizate pe carcase Izolatoare de
q, 5 mm. Pe fiecare carcasă se înfăşoară o bobină L 1 de
15 spire, se Iasă un spaţiu de 5 mm şi se înfăşoară 25 de
spire ale bobinei L2 din sîrmă de Cu Em de 0,5 mm
diametru. Bobina de şuntare S se realizează pe o carcasă
de ebonit sau ceramică, avînd diametrul exterior de
5 mm, prin bobinarea unui număr de 120 de spire
Cu-Ettn cu diametrul de 0,1 mm. Legăturile Între vibra-

mot, se vor modifica traseele
conductoarelor de masă.
Executia mecanică rămîne
la dorinţa constructorului, aşe
zarea difuzorului nefiind critică, datorită sensibilitătii foarte mari. Se poate vorbi şi de la
3 metri de difuzor.
Alimentarea se poate face
de la baterii sau de la retea
printr-un redresor stabilizat şi
foarte bine fi Itrat.

I

RadioIieceptor
---tranzistorizat-----------A. DRĂGAN - YOl - 10050
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R26
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Radioreceptorul descris mai jos este
de tip superheterodină portabil, cu o
sensibilitate şi selectivitate foarte ridicate.
Tranzistorul T1 îndeplineşte funcţia
dublă de oscilator local şi mixer. Tranzistoarele T2, T3, T4 servesc etajului amplificator de med ie frecvenţă. Tranzistoarele T5, T6, T7, T8 servesc etajul amplificator de audiofrecvenţă.
Deoarece la intrarea amplificatorului
de medie frecvenţă se găseşte un circuit
cu o selectivitate ridicată, se impune necesitatea unei amplificări mai mari a
etajului amplificator de medie frecvenţă.
De aceea, în primul etaj al amplificat orului se întrebuintează două tranzistoare
cuplate capacitiv.' Deoarece amplificarea
etajului este foarte mare, controlului
automat al amplificării trebuie să i se dea
o importanţă deosebită (nu poate lipsi ca
la receptoarele mai simple). Experimental am găsit pentru R14 şi R15 valorile:
2,7 kQ, respectiv 5,6 kQ. De asemenea,
recomandăm ca, în cazul unei amplificări
prea mari a primului etaj (ceea ce poate
duce la blocarea tranzistorului T4), să
se introducă o diodă de amortizare (nu
este figurată pe desen) Între punctele A

şi

B, cu minusul spre punctul B.
Amplificatorul de audiofrecvenţă este
clasic, etajul final lucrînd în contratimp.
Difuzorul este de 3 VA. Transformatoarele de medie frecvenţă sînt de la receptorul S631 T, cu excepţia bobinei L4,
pe care trebuie să o construim. Pe un
miez oală, de la o bo bină de medie
frecvenţă de la receptoarele «Turist» sau
«Spidala», bobinăm un număr de 70 de
spire din conductor Cu-Em de 0,1 mm
diametru. Condensatorul C de 1 nF trebuie să fie de bună calitate, de preferinţă
ceramic; la feL condensatorul de 12 pF
trebuie să fie tot ceramic.
Cea mai importantă bobină, pe care
trebuie să o construim cu maximum de
atenţie, este bobina oscilatorului. Ea se
execută pe o carcasă de 7 mm diametru,
cu 3 şanţuri, în care poate culisa un miez
de ferită. L2 are 108 spire cu priză 18
spira a 5-a de la masă, iar L3 are 16 spin.:.
Bobinajul se execută astfel: considerînd
şanţul de la baza carcasei şanţul unu,
vom bobina în el 48 de spire, în şanţul
doi şi trei cîte 30 de spire. L3 se bobinează
în şanţurile doi şi trei, în fiecare CÎte 8
spire,. peste L2. Bobinajul se execută cu

conductor Cu-Em de 0,1 mm diametru.
Bobina L1 se execută pe o bară de
ferită de 8 mm diametru şi lungă de
170 mm (din cele folosite la recept<?arele
«Mamaia», «Albatros»). Ea are 64 spire,
cu priză la spira a 9-a.
Condensatoarele variabile sînt de la
receptoarele «Mamaia», «Albatros», ca
şi transformatorul de defazare şi de ieşire.
Alimentarea se face de la 4 baterii R 20

tor şi amplificator, Între amplificator şi transformatorul
de simetrizare TR şi de aici la televizor se vor face cu
2
cablu coaxial, de preferinţă cablu pentru microfon.
Reglarea lungimii vibratorului antenei se va face
de la butonul de reglare (1), banda de oţel cuprată
avînd posibilitatea să se ruleze sau să se deruleze pe
tamburul (2), putÎndu-se alege pe cadran (3) canalul
pe care are loc emisiunea. După ce antena a fost cuplată
la televizor prin intermediul mufei de cuplare (4), se

1
2

3
4
5
6
7
8-12

heterodină modulată.

LISTA DE MATERIALE
REZISTENTE: Rl=15 kQ, R2=5,6 kQ,
R3=820 Q, R4=150 Q, R5=47 kQ,
R6=470 Q, R7=1 kQ, R8=5,6 kQ,
R9= 12 kQ, RI0=470 Q, Rll = 12 kQ,
R12=3,3 kQ, R13 =560 Q, R14=2,7 kQ,
R15=5,6 kQ, R16=5,6 kQ, R17=12 kQ,
R18=820 Q, R19= 1,5 kQ, R20= 10 kQ,
R21 = 4,7 kQ, R22 = 270 Q, R23 = 120 Q
(termistor), R24= 120 Q, R25= 1 kQ,
R26 = 56 Q, R27 = 8,2 kQ, R28 = 2,2 n.
CONDENSATOARE:CVl+CV2=
500+500 pF, Cl=25 nF, C2=10 nF,
C3=C4=3-40 pF, C5=12 pF, C6=
10 flF, C7 = 25 nF, C8 = 50 nF, C9 =
25 nF, ClO=25 nF, Cll =25 nF, C12=

pune În funcţiune televizorul şi se procedează la reglarea clarităţii imaginii şi a sunetului (butoanele receptorului TV găsindu-se iniţial În poziţia medie de reglare).
Acţionîndu-se asupra butonului de reglare (1) al
antenei se stabileşte lungimea optimă a vibratorului
pentru canalul respectiv.
Se va avea În vedere ca vibratorul antenei (banda de
oţel) să nu facă atingere cu obiecte Înconjurătoare sau
cu peretele încăperii.

Canalul

legate în serie.
Montajul se poate realiza pe o placă
de circuit imprimat sau pe o placă de
material plastic de 55 x 150 mm, pe care
se cablează cu sîrmă izolată de 0,5 mm.
Carcasa receptorului se poate construi
din material plastic sau din placaj subţire.
Reglajul receptorului se face simplu,
după procedeele cunoscute, utilizînd o

Lungimea dipolului În mm

1000
900
700-800
700-600
600-500
500-400
400'7"300
300-200

25 nF, C13=30 flF, C14=50 flF, C15=
5 JIF, C16=1O nF,.C17=C18=10 nF,
C19= 100 flF.
""
TRANZISTOARE: TI = T2 = T3 = T 4 =
EFT 319; T5=T6=EFT 353;
T7 = T8 = EFT 323.
Trl =Transformator defazor de la receptorul M amaia.
Tr2 = Transformator ieşire de la receptorul M amaia.
MFl; MF2; MF3::;; Medii frecvenţe de
la receptorul S6331 T.
Dioda D este EFD 108 sau altă diodă
punctiformă.
Potenţiometrul

este de 5 kQ.

După
stabilită

oprirea televizorului, antena rămîne În poziţia
initial.
Cuplarea 'antenei cu receptorul radio se va face prin
cablu obişnuit pentru antenă~
La punerea În funcţiune ci receptorului nu este
necesară reglarea vibratorului şi nici orientarea antenei În direcţia postului emiţător. De asemenea, nu este
necesară decuplarea antenei radio În timpul recepţiei
emisiunilor TV.
Pentru ca amplificatorul şi antena să nu funcţioneze
decît atunci cînd este necesar, pe intrarea transformatorului de alimentare TR se va monta un Întrerupă
1
tor obisnuit.
Întreg montajul se va introduce Într-o cutie din
placaj sau din material plastic, servind totodată şi ca
suport pentru antenă. Vibratorul şi tamburul se vor
monta Într-o carcasă din material plastic sau din placaj,
construită anume. La nevoie se poate utiliza şi o carcasă din material plastic rotundă sau dreptunghiulară,
de la un ceasornic devenit inutilizabil.
Respectînd montajul prezentat şi printr-o construcţie
atentă, antena asigură recepţia emisiunilor radio şi
TV În bu ne cond iţii .
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LABORATOR DE
ELECTRONICA
""SI ELECTROTEHNICA
~

TERMISTDR CU CAPAC

PRDTECŢIE

K.IOSIF
Aparatul electronic a

cărui schemă

o

prezentăm În fig. 1 permite sesizarea
schimbărilor

de temperatură, rezultatul
numeric (digital).
Construcţia este extrem de simplă şi
satisface nevoile amatorilor electronisti.
Aparatele industriale au performa~ţe
superioare, Însă sînt de o complexitate
incomparabil mai mare şi inaccesibile
constructorilor amatori.
Montajul indicat În fig. 1 funcţionează
astfel: termistorul NTC (rezistenţă cu
coeficient negativ de temperatură) Îşi
micşorează rezistenţa la mărirea temperaturii ambiante.
La temperatura camerei, termistorul
indicat (3 TTS) are rezistenţa 5 k n.

fiind

afişat

~

rezistenta termistoruiui scade, tensiunea În p~nctul respectiv creşte. Din acest
punct se alimentează divizoarele diodărezistenţăD -P , D 3 -P3,D 2 -P2, D t 4 4
P~. Diodele vor fi cu siliciu (D226 sau
seria F de la i.P.R.S.), deci deschiderea
lor În conducţie se va produce decalat
din aproximativ 0,6 În 0,6 V. Totodată
mai există posibilitatea reglării tensiur;ii
cu ajutorul potenţiometrelor trimer. In
acest fel se poate regla trecerea decalată
În conducţie a tranzistoarelor T4 -T3-T 2 Ti' Decalarea se reglează În aşa fel ÎnCÎt
de la un tranzistor la altul diferenţa de
temperatură a mediului mă?urat să fie
din 2 în 2 grade Celsius. In acest fel
beculeţele L4-L3-L2-L~ comandate de

2
rînd, În raport cu temperatura, şi celelalte, pînă la L1 . Becurile rămîn aprinse
pînă la o nouă scădere de temperatură.
Numărul etajelor indicatoare se poate
mări şi În acest fel se extinde şi domeniul
de măsură.
Reglarea începutului de domeniu (temperatura minimă) se face cu ajutorul potenţiometrului P5 , iar valorile reperelor
se etalonează după un termometru ajustÎnd potenţiometrele semi reglabi le Pi -

P2 -P3 -P.q,'
Executarea

experimentarea montajului, piesele se fixează pe o placă. Legăturile vor
fi scurte şi rigide, îmbinate cu lipituri
sigure.
Placa se montează apoi Într-o cutie,
care se poate decora după gust. Tot În
această cutie se va amplasa şi alimentarea
stabilizată a montajului. Termistorul va
fi montat În exteriorul cutiei, fiind protejat (de o plasă sau tablă cu orificii) de
lovitu ri accidentale.
Afişajul se poate rezolva În mai multe
feluri. O variantă este reprezentată În
fig. 2. În acest caz, beculeţele montate
În compartimente izolate sînt amplasate
În cutia aparatului şi Îluminează geamurile mate, pe care s-au scris cifrele corespunzătoare temperaturii.
Geamurile pot fi colorate În diferite
nuanţe, de la albastru (frig) spre roşu
(cald).

______~~______~'-________~____~~__-o+GV

STAB

1

Întrucît termistorul este montat într-un
divizor de tensiune. Ia punctul de jonctiune indicat cu asterisc (Între termistor
şi Ps ) apare o tensiune faţă de masă, În
funcţie de temperatura ambiantă. Dacă

practică

După

tranzistoarele respective se vor aprinde
pe rînd.
Beculeţele se aşază pe verticală, sus
va fi Lpiar jos 1.. 4, La ridicarea temperatu rii se aprinde prima dată L4, apoi pe

BC10S

Bcras

Ing. 1. MIHAI

Calitatea reproducerii fidele a unor înregistrări
pe disc, bandă magnetică sau chiar a preluării
directe a programelor radiodifuzate impune specialistului constructor o respectare cu stricteţe
a anumitor norme specifice ale lanţului electric
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altă variantă

deosebit de spectacueste folosirea unui panou de afişaj
separat, pe care se ilum.inează permanent
cifrele şi gradaţiile corespunzătoare, iar
ind icaţia este asigu rată prin bucăţi de
geam, cristal sau plexiglas aşezate cu
muchia spre faţă şi iluminate pe muchia
din spate, În aşa fel Încît să fie simulat
mercu rul (sau alcoolu 1) un ui termometru clasic. Pentru a evita influentarea
luminoasă Între plăcuţe, muchiile 'adiacente trebuie vopsite cu un lac negru
opac. PIăcuţele (respectiv indicaţia) pot
fi amplasate În poziţie verticală sau
loasă

circulară.

Afişajul numeric care se apropie cel
mai mult de cel de la aparatele industriale se poate obţine comandÎnd În
colectoarele tranzistoarelor relee sau
tiristoare. Folosind combinaţia contactelor de la aceste relee, se poate realiza
destul de simplu~fişajul numeric bazat
pe sistemul 7 segmente, descris Într-un
număr anterior În revista noastră.
În acest caz se pot comanda şi becuri
de putere mai mare. De asemenea, În
afară de indicaţie, montajul poate fi folosit pentru menţinerea automată a unei
temperaturi prescrist:, contactele corespunzătoare cuplînd sau oprind aparatura
de Încălzire a mediului. Contactele mai
pot comanda de asemenea o avertizare
de alarmă În cazul depăşirii unei valori
determinate a temperaturii.

8C107

+51V

+

~BI<

250 V

t

1DmA ,
V1b
ECC81

t1C/R~UIT

CO~ANf)AT

N. TURTUREANU

Diversitatea posibilităţilor de folosire şi utilitatea
unor scheme electronice, care permit declanşarea automată a unui dispozitiv la un semnal acustic, ne-a Îndemnat să vă prezentăm cîteva realizări interesante
din acest domeniu. Amatorul constructor va putea
alege astfel varianta cea mai convenabilă scopului şi
posibilităţilor sale.
Dacă releul acustic este folosit la pornirea automată
a unui magnetofon (la înregistrare), trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. Viteza de răspuns cît mai

rapidă la pornire;
2. Temporizare la oprire, respectiv la terminarea semnalului de înregistrat, magnetofonul să fie oprit cu
întîrziere.
Schemele prezentate îndeplinesc aceste condiţii. AstfeL schema electronică şi anclanşarea releului au o
viteză de răspuns de aproximativ 50-100 ms. Mecanismul de pornire a benzii în poziţia de «oprire de
durată scurtă» (short stop) are o inerţie de aproximativ 0,2 - 0,3 secunde.
Oprirea magnetofon ului se realizează cu o întirziere
de 2 - 20 secunde, timp necesar ca la sfîrşitul înregistrării să fie o pauză. De asemenea, temporizarea este
necesară pentru ca pauzele scurte Între cuvinte sau efecte
muzicale să nu acţioneze oprirea înregistrării. Elementele care influenţează această temporizare sînt in-

RL
51<

cu un singur tub. Alimentarea montajului se poate
asigura din magnetofon (de exemplu, circuitul ochiului
magic), consumul fiind redus. Comanda se poate lua
tot din circuitul ochiului magic. La un semnal de audiofrecvenţă de la intrare, după amplificare şi redresare.
apare în acest circuit un semnal de c.c. de polaritate
negativă, proporţional cu semnalul de intrare. Polarizind astfel negativ grila tubului V 1 a, tubul se închide
mai mult sau mai puţin, în raport cu intensitatea semnalului şi în funcţie de divizorul de tensiune folosit la
intrare. La un semnal suficient de mare, tu bul cu neon
NE-2 se aprinde datorită tensiunii care creşte pe anoda
lui V 1 a în acest fel ajunge o tensiune pozitivă pe grila
lui V 1b, care conduce trecînd astfel prin tub un curent
suficient de mare pentru anclanşarea releului intercalat în circuitul catodic. Timpul de răspuns pentru
anclanşare este determinat de rezistenţa de 47 kQ de
la anoda lui V la şi de valoarea condensatorului C (1 ţtF).
Temporizarea pentru decuplarea releului se asigură
prin constanta de timp determinată de elementele RC
din grila tubului V 1 b. Dacă se alege C = 1 ţtF, pentru
obţinerea unei temporizări de 2 - 20 secunde, R =
10-68 Ma, ţinînd cont şi de rezistenţa de izolaţie a
condensatorului.
în vederea obţinerii unor parametri stabili, se recomandă folosirea unui condensator de calitate bună cu
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dicate la fiecare schemă. în raport cu scopul de utilizare urmărit (magnetofon, aparat de emisie, roboţi cu
comandă acustică, sistem de alarmă etc.), amatorul
constructor va putea regla timpul de răspuns şi temporizarea releului acustic confectionat.
Schema din fig. 1 reprezintă' un releu acustic realizat

şi reproducătorilor acustici.
Din lanţul electric, preamplificatorul este partea care influenţează cel mai pregnant raportul
semnal/zgomot, caracteristica de frecvenţă şi

din hîrtie sau plastic.
Becul cu neon s-a folosit pentru a asigura pornirea
!lumai la un semnal de o amplitudine bine determinată.
In acest fel, la anumite zgomote parazite perturbatoare,
releul nu se anclanşează.
Fig. 2 reprezintă un releu acustic Într-o variantă cu

tor de Înaltă fidelitate, apt să eYGite un amplificator de putere.
Circuitele de intrare sînt prevăzute cu filtre
de compensare RIAA pentru dozele de picup
Această compensare este acţionată şi prin
factorul de distorsiune.
În articolul de faţă prezentăm un preamplifica- sistemul de reacţie negativă. Schema electrică
(fig. 1) conţine patru tranzistoare npn şi un
cir~cuit corector al caracteristicii de frecvenţă.
I
In fig. 2 sînt prezentate curbele reglajuluÎ
I
H+~t
30
de ton, respectiv modificările ce se pot aduce
25
caracteristicii pentru frecvenţe joase sau Înalte .
-_.
J 1
·1
20
.
Preamplificatorul asigură o bandă de trecere
.. I
15
-t
10
cuprinsă
între 12 Hz şi 250 kHz, cu distorsiuni
,;
5
.........
armonice mai mici de 0,1% şi un raport semnal/
...v
-.
.,..
II
zgomot superior de 85 dB.
./
Realizarea practică se face pe circuit imprimat,
10
15
iar alimentarea trebuie asigurată dintr-un redrer~
20
I
I
sor bine filtrat şi stabilizat.
25
I
I
Cu acest preamplificator se obţine la ieşire
30
I
I
3S
o tensiune de 0,5-1 V şi se poate excita un
I
I
40
/(1
10
1rr'
HHz)
amplificator cu puterea de 25-35 W.
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tranzistoare. La intrare, semnalul de audiofrecvenţă
trebuie să fie de 500 mV. Condensatorul de 5 ţtF (electrolitic11egat în circuitul emitorului de la TI' se încarcă
şi comandă amplificatorul în c.c. format din T 2-T 3'
Cînd T, se închide, apare o tensiune negativă pe colector care prin Dl încarcă condensatorul CI (50 ţtF).
Cînd tensiunea trece de valoarea tensiunii de la emitorul lui T 4, acesta intră în conducţie şi reI eul din circuitul de colector se anclanşează.
Dacă la intrarea dispozitivului nu mai ajunge semnal
de audiofrecvenţă, T 3 conduce, iar Dl se închide.
Releul mai rămînt; anclanşat un timp, CI fiind încărcat.
Timpul de descărcare este influenţat de valoarea rezistenţei Rl de la baza tranzistorului T 4'
Dacă în locul lui R 1 se pune un potenţiometru de
aproximativ 250 kQ se va putea regla temporizarea
de cuplării releului. Tranzistoarele folosite vor avea
coeficientul f3 în jur de 50, iar !ceo va trebui să fie mai
mic de 150 ţtA.
Fig. 3. reprezintă un releu acustic prevăzut cu un
microfon cu cărbune. Calitatea de redare mediocră a
acestor microfoane nu are importanţă în acest montaj,
semnalul acustic fiind folosit aici numai pentru comandă.
Rezistenţa R 2 se alege între 200 - 560 a, în raport
cu microfonul folosit.
Temporizarea se reglează cu Rl' Principiul de funcţionare seamănă cu cel explicat la fig. 1; in acest caz
însă, semnalul redresat polarizează baza tranzistorului
T b care comandă pe T 2' respectiv anclanşarea releului.
Fig. 4 reprezintă un releu acustic foarte sensibil.
Potenţiometrul P 1 permite reglarea semnalului de intrare, care comandă baza tranzistorului T l' Tranzistoarele T l şi T 2 sînt legate în montaj Darlington. Semnalul de la colectorul lui T:i comandă baza lui T 3,
iar de la colectorul lui T 3 baza lui T 4' Dioda montată
în· circuitul bază-emitor al tranzistorului T4 suprimă
alternanţele pozitive. Dacă la intrare nu apare semnal,
T 4 nu conduce.
Temporizarea la oprirea semnalului de comandă se
obţine din suma constantelor de timp C 8 - R lO şi
C 7 -R l1 ·
Releul este montat în circuitul lui T 5, fiind comandat
de T 4 •
Dioda D3 montată în paralel pe releu protejează
tranzistoarele de impulsuri de supratensiune cauzate
de autoinductia bobinei releului.
Dacă la intrarea unui releu acustic se montează un
filtru trece bandă, dispozitivul se pune în funcţiune
numai la sesizarea frecvenţei determinată de acest
filtru. în acest feL numai persoana care posedă un generator de audiofrecvenţă acordat pe frecvenţa respectivă poate comanda anclanşarea releului.
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EFECTUAREA _"''''''AU ""
Îndoituri

caroseriei unei
scule nelrte,ctHJn,::He
efectuează la ate!iere
~.~..... "~,,
rie auto. Sînt Însă
tablei, Îndoituri, urme de
etc. care se pot
face de conducătorul auto însuşi.
sită

o

ABe
• Un portbagaj suplimentar, amplasat pe
unui autoturism, generează o creş
tere substanţială a consumului de benzină,
creştere proporţională cu pătratul vitezei de
deplasare a autovehiculului.
Montînd pe acoperiş un obiect cu dimensiunile suprafeţei frontale de 750 x 380 mm,
la o deplasare de 100 km/h, consumul de benzină s-a majorat de la 9,5 1 la 14 1 la 100 krn
acoperişul

parcurşi.

La viteza de 110 kmlh, consumul de bena crescut de la 10,5 1 la 16 1 pe 100 krn.

zină
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muncă

noi

îndoituri, ci Între
se merge din cenbătîndu-se uşor tabla
următoare este
netezi rea finală a tablei de micile adîncituri
rămase de la loviturile de îndreptare şi se face
prin împingerea uşoară a tablei pe dedesubt cu
vîrful mai ascutit al ciocanului sau prin frecarea
uşoară cu şpaclul la suprafaţă.
• Chituirea şi lipirea: Micile adîncituri care
n-au putut fi complet îndreptate, fără a se rupe
tabla, se chituiesc sau se umplu cu aliaj de lipit.
În prealabii se curăţă foarte bine suprafaţa şi În
cazul cositoririi se decapează locul. Aliajul
de lipit se încălzeşte pînă devine ca o pastă!
iar tabla se încălzeşte cu flacăra, la aceeaşI
temperatură. Aliajul se întinde cu o lopăţică de
lemn bine unsă.
Umplerea (încărcarea) se poate face şi cu
material plastic pe bază de poliester sau de
"""/ol",,·t<:>

Interesant este că
simplu
frecvent utilizat
de benzină cu 1 1 la 100 km.
• Un chit pentru r"~.·'.''''t''~,rp~
o bţine din cretă
Aceste două substanţe
amestecă pînă se
obţine o pastă consistentă. La această pastă
se adaugă oxid de
(alb de plumb)
astfel: 9 părţi pastă, ;~'~ilrte oxid de plumb.
După uscare, chitul
şlefuieşte pînă se
obţine

suprafaţa dorită.

• Prevenirea ruginir~i premature a caroseriei, datorită circulaţi ci pe timp de ia~ă,
se obţine prin spălarea cît mai frecventă. In
special după cursele f~cute pe drumuri pe
care a fost aruncată sare, spălarea cu jet puternic de apă este obligatorie.

răşină epoxidică.

In acest caz se foloseşte şpaclul. După umplere se pileşte şi se polizează cu hîrtie abrazivă.
• Finisarea: Înainte de vopsire, se curăţă
locul de vopseaua veche, cu hîrtie abrazivă.
Vopsitul se face cu pistolul În mai multe straturi.

2
1. Puteţi repara o
asemenea urmă de
lovitură uşoară, .
Şi această Îndoitură este posibil să
fie îndreptată.

2.

acest caz vă
cooperativei «Aufomecanica».

3.

1

In

adresaţi

4

4. Principalele scule: ciocanul, nicovala, şpaclul şi pila.,
Execuţia operaţiei În paralel cu ciocanul şi nicovala.

5.

3

•

5

IMPllflCIIOH
IDIO
Mulţi automobilişti utilizează În autoturismu!
lor radioreceptoare portabile neadecvate acestui
scop.
Un astfel de radioreceptor) cum ar fi Albatros,
Mamaia, Zefir etc., nu este prevăzut cu antenă
exterioară pe gama undelor medii şi lungi} iar cu
antena de ferită recepţia este nesatisfăcătoare,
datorită ecranului electromagnetic al caroseriei şi
În plus nivelul paraziţilor dat de sistemul de aprindere este foarte pronunţat.
Acest tip de radioreceptoare poate fi totuşi
folosit dacă se recurge la montarea unui amplificator suplimentar cu un singur etaj amplificator
ce se montează chiar În radioreceptor. Calităţile
radioreceptorului vor fi alterate. În schimb se
poate face conectarea unei antene exterioare.
Tranzistorul folosit poate fi EFT-317. AF-139,
P-401 cu factor de amplificare de cel puţin 40.
Antena exterioară A, prin intermediul unui cablu
ecranat se cuolează la baza tranzistorului printr-un
conden~ator 'de 4,7 n F.
Ieşirea etajului tot printr-un condensator se
cupleaz~l la bobina L,care are 25 de spire cu sîrmă
de 0,1 mm, înfăşurată pe unul din capetele barei
de ferită a antenei radioreceptorului.
Fără reglaje deosebite la prima conectareJaparatul În această situaţie va funcţiona ireproşabil.
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7

6. Micile adîncituri se pot îndrepta prin
lovituri uşoare cu ciocanul (cu capul
bine lustruit), tabla fiind În prealabil
unsă cu ulei.

7. Pilirea

după

umplere sau chituire

8. Polizarea marginilor cu disc abraziv.

8
9

9. Folosirea
ciocanului
cu şpaclu.

Iniţiind acest ciclu de mjnieseuri - «Firescul ambianţei şi... elementul de ingeniozitate» - nu ne-am propus nici
un moment să oferim cititorului o listă de... soluţii bune oricînd şi oriunde. Crearea unui «interior» agreabil, a unui «colţ»
intim şi cu atit mai mult realizarea unor ambianţe locative funcţionale... dar nu lipsite de personalitate, nu reprezintă
probleme cu rezolvare unică, fixă, de fiecare dată aceeaşi. De aici, odată cu refuzul oricăror teoretizări - preferinţa
noastră pentru sugestiile plastice,
fotografice - În stare să incite la justificate interogări: nu am putea, oare şi noi,
rearanjÎnd mobilierul ... acordÎnd mai multă atenţie decoraţiei interioare.... ingăduindu-ne un plus de fantezie ... ?
Fireşte, odată obişnuiţi cu o anume ambianţă - deşi o simţim demodată şi, ceea ce e mai grav, depăşită deseori
funcţional - parcă ne-ar veni, totuşi, greu săincercăm o dispunere nouă a mobilierului şi, infinit mai greu, să renunţăm
ferm la o piesă care, practic vorbind, ne şi incomodează. Să Îngăduim Însă obişnuinţei şi inerţiei să decidă Într-o problemă a cărei soluţionare este condiţionată În fapt de recunoaşterea unor exigenţe obiective ţinînd de contextul şi ritmul
(şi schimbările) proprii vieţii de azi, moderne?
Consecvenţi cu modalitatea enunţată - de a convinge vizual, prin imagine - vă propunem să căutaţi argumente
«pro» şi ({contra» noilor noastre sugestii. Vi se pare prea originală ideea de a «Înlocui» peretele fix, «oblon», care restrÎn-

1. o uriaşă fereastră, cît un
întreg perete, răspunzînd
spre exterior? Un perete de
sticlă, menit să ne apropie
parcul,
grădina?
Fireşte,
Înainte de orice, e nevoie de
o fotografie În stare să creeze
o astfel de sugestie... Pentru
Început, însă, încercaţi să
fixaţi pe perete o fotografie,
nu chiar cît un perete, ci de
dimensiunile unei ferestre
normale. Şi dacă o să vă
placă ...

Explicaţiile par de prisos: două paturi dispuse în unghi drept, dar puse În valoare prin desen şi culoare. Tapetul, mocheta, veiozele, vaza cu flori au însă aici un rol mult mai important decît s-ar bănui poate, la primo "edere ...

2.
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puţin mai originală,
Aşte~tăm scrisorile

o

3. o bibliotecă obisnuită din 4
sau 5 corpuri distincte, îndeajuns
de simple. De
însă, deschiderea
florilor, raftul
păpuşilor,
ceasul, piesele de
cristal, lumînările ... O bibliotecă
pusă În valoare doar de inspirata
sau mai puţin inspirata noastră
fantezie (si nu neapărat ticsită
«peste poate» cu cărţi).
4 şi 5 - Două garnituri de hol,
din categoria celor existente curent În comerţ. Ce le pune
valoare? Dispunerea mai puţin
convenţională a pieselor, cîteva
detalii suplimentare (globuri colorate, pernuţe fantezi, un tablou
etc). şi o senzatie În plul:!
neaglomerare ....
6. Atunci cînd spaţiul îngăduie, o
parte a bucătăriei poate rivaliza
1.- distinct compartimentată prin
mobilier si culoare - cu o veritabiă sufragerie. În cazul dat
un tapet în culori vii. înflprat,
două etajere cu piese decorative
şi o masăstilizatii r.u.stic.

A. VELI CU ... CăIăraşi
610

Ecranul de retroproiecţie pe
care îl prezentăm în m~teria
lui de faţă a fost conceput şi
realizat de cititorul nostru Velicu Alexandru din CăIăraşi.
Dispozitivul. ale cărui date
constructive smt precizate în
schiţele din fig. 1 (vedere laterală) şi fig. 2 (vedere frontală), este de un preţios sprijin în activitatea didactică, el
putînd fi utilizat la proiectarea
diafilmelor de la catedra sălii
de clasă, la lumina zilei. Se
foloseşte în acest scop un aparat de proiecţie de tip «DIAScol».
După cum se poate vedea
şi din fig. 1, retroproiecţia este
obţinută printr-o dublă reflexie a imagini~ cu ajutorul
a două oglinzi înclinate la 45°.
Materialele necesare construcţiei sînt:
1. Scîndură de brad 840 x
240 x 20 mm; 2 Placaj tei
2 000 x 1 250 mm (2 bucăţi);
3. Oglindă plană 190 x 200
qlia_~iim~.P~~~_:it:~ 'i5!ll_.~---L mm; 4. Oglindă plană 550x
600 mm; 5. Geam translucid
570
505 x 530 mm.

GO'l

Dintr-o sticlă spartă sau dintr-un pahar de
sticlă ştirbit la gură, putem îndepărta porţiunea
ciobită folosind procedeul de «tăiere» pe care
îl prezentăm mai jos.

Se umple sticla resp~ctivă cu ulei pînă la
la care dorim să fie tăiată. Se aşază
apoi sticla pe o suprafaţă orizontală şi se cufundă brusc- În ulei extremitatea unei vergele de
fier care a fost În prealabil înroşită În foc. Se va
auzi o pocnitură şi sticla va fi secţionată ras la
suprafaţa uleiului. Se obţine astfel un vas prezentabil, căruia îi putem găsi diverse utilizări.
Marginea pe care s-a produs tăierea poate fi
eventual şlefuită prin rotirea ei, apăsînd, pe o
bucată de glaspapir sau şmirghel.
Micşorînd treptat cantitatea de ulei introdusă,
putem obţine prin procedeul descris inele de
sticlă de diferite dimensiuni şi culori, În funcţie
de sticla utilizată.
Precizăm că metoda aceasta de tăiere se poate
aplica numai În cazul sticlelor obişnuite (ordinare), nu şi pentru cele de calitate (pirex, duran
etc.),deoarece acestea suportă variaţiile de temperatură bruşte fără a se dilata apreciabil.
Înăltimea

Dezlegarea jocului

apărut

În nr. 2

ASTRONAUTICA
REVISTA socrETĂ ŢII TEHNICO- STlINTlFICE A ElEVILOR DE LA
liCEUL .. GRIGOIIE ALEXANDRESCU" DIN TiRGOVISTE

DICŢIONAR

DE

ASTRONAUTICĂ

De un binemeritat prestigiu pe plan naţio
nal şi internaţional se bucură şi .activitate~
societătii «Astronautica» de la Llce~1 «Gngore Aiexandrescu» din TÎrgovişt~. In afara
prezentei competiţionale În dome~I~1 ~ache
to-modelismului, pregătirea teoretica ŞI practică a elevilor În vastul domeniu al cosmonautic ii rămîne o caracteristică aplaudabilă a
harnicului si entuziastului colectiv de la
societatea sus-amintită.
Palmaresul succeselor a fost îmbogăţit
de curînd cu o premieră naţională, prin
elaborarea (editarea) unui dicţionar de astronautică.

Nr. 2 ~EVlSTA

3
1974
TRIMESTRIAL!

Seria a II-a
Hr, 18 -19

11111111111

A-L

Fără pretenţia unui tratat ştiinţific, ermetic
sau inaccesibil masei mari de cititori, dicţionarul de astronautică, elaborat de un
colectiv de elevi, sub coordonarea prof.
I.N. Radu, rămîne o lucrare valoroasă şi răs
punde cu suficientă competenţă unor deziderate actuale În acest domeniu.
Redacţia felicită tinărul colectiv de realizatori şi recomandă cu căldură cititorilor
revistei «Tehnium» interesantul dicţionar de
astronautică.

Polizor ' - Dinam - Rotor - Freză - Şasiu - Avion - Motor";::" Roata - Bielă.- {A-B: Intensitate)

Manşă
Cuţit

Printre primele emisiuni poştale ce vor apărea În
cursul acestui an este şi prezentarea a 6 reproduceri
din lucrările cele mai reprezentative ale marelui
pIctor Ion Andreescu şi păstrate in colecţiile muzeelor noastre.
Seria este formată din 6 valori (20; 40; 55 bani;
1,75; 2,75 şi 3,60 lei) pe un format 42-54 mm. Tipar
În policromie pe hirtie cromo.

REPRODUCERI DE ARTA
Ion Andreescu

ACTUAlII.TU
OI". ing. FLORIN
Specialiştii americani dezvoltă În prezent
aparatură adecvată pentru dirijarea auto-

•
o

mată a robotilor martieni care
În acest deceniu, pe suprafaţa

vor ateriza lin.
planetei Marte.
În acest scop au fost modelate principalele
forme de relief ale acestui membru al sistemului solar. Astfp.1 IFI Centrul NASA de cercetări Langley din Virginia, un dispozitiv cu
cameră de luat vederi înregistrează la simulatorul suprafeţei marţiene zonele cu contrast
redus, care permit evidenţierea denivelărilor
de relief ivezi foto). Instalaţia poate fi programată să confrunte datele locurilor selectate
iniţial pentru amortizarea roboţilor «Viking»
cu informaţiile pe care ea le va furniza din
urmărirea reliefului simulat. Deoarece semnalelor radio provenite de la statia-robot le
sînt necesare cca 20 ,de minute pentru a
ajunge pe Pămînt, comenzile de aterizare
trebuie neapărat asigurate automat de la
bordul statiei.
• Cercetările de astronomie şi astrofiz,că
de pe platforme extraterestre (sateliţi artificiali) începute Încă din anul 1968 prin lansarea
satelitului «Explorer»-38, care a Înregistrat
emisiunile radio de frecvenţe joase din spaţiu,
vor continua şi În perioada 1975-1985. Conform planurilor NASA, În 1975 va fi lansat
satelitul SAS-C, a cărui aparatură,în greutate
de cca 200 kq, va 'urmări sursele de raze X În
domeniul .;,2-80 keV, le va localiza cu o
pr~cizle pînă la 10 secunde de arc şi va
«inspecta» diferite regiuni ale cerului. După
lansarea În 1976 a satelitului IUE (International
Ultraviolet Explorer)tdesti nat cercetării obiec-

d ioda si rezistenta variabi Iă se vor monta
pe o . plăcuţă de textolit sau plastic
(fig. 5-3). Ea va avea două. gău ri de 6 mm.
care vor intra În cele două bare laterale ale ceasului. Barele care fixau Înainte mecanismul motor se vor fileta cu
M 6. Placa se va fixa pe aceste bare cu
piuliţe de alamă de o parte şi de alta,
dînd posibilitatea de translaţie În plan
orizontal. Pentru alte tipuri de ceas se
va ţine cont de necesitatea ca distanţa
bobinei faţă de magnet să poată fi reglată În plan orizontal şi vertical, urmă
rind condiţia impusă ca axa transversală
a magnetului să fie coliniară cu axa babinei. Distanţa dintre magnet şi bobină
va fi de 3-5 mm. Sursa de alimentare se
va fixa În partea superioară, cu ajutorul
unui resort.
Reglarea ceasului
Primul lucru pe care trebuie să-I verificăm este dacă la mişcarea laterală a
pendulului, tranzistorul se deschide. Pentru aceasta se foloseşte un miliampermetru Înseriat Între sursa de alimentare şi colector. Acesta va arăta o deviaţie a acului de cca. 50-100}lA la fiecare tr~cere a magnetului prin faţa bobinei. In lipsa miliampermetrului, aceIaşi punct poate fi conectat la bornele
PU ale unui aparat de radio. La mişcarea
manuală a magnetului prin faţa bobinei
se va auzi În difuzor un impuls sonor.
Se recomandă ca partea electronică să
fie Încercată fără clichetul de impuls.
Dacă tranzistorul se deschide, dar oseilaţiile se amortizează. se va proceda fie
la schimbarea capetelor înfăşurărilor

X si

FXT-A (1983) şi

In

(1985), cu
Iare. inclusiv înregistrarea surselor
unde.
• Anul acesta, conform indicaţiÎior prevă
zute În graficul de realizare a programului
{{Viking» (care nominalizează lansarea staţiilor destinate a explora planeta Marte), au
fost omologate înregistratoarele de date obţi
nute de aparatura montată pe aceste vehicule
spaţiale. Construite de tlrma Lockheed Electronics, aceste aparate pot stoca informaţii
de valoare a peste 500 de milioane biţi (inclusiv date fotografice) şi să le retransmită În
patru etape distincte.
• În prima jumMate a acestui an va avea
loc cea de a doua Întîlnire de analiză a stadiului de reali7are a programului comun
NASA. ESRO şi subcontractorii ERNOjVEWFokker, angrenaŢi In realizarea iaboratorului
spaţial locuit 0uropean
SPACELAB. Se
menţionează că, după ultimele verificări din
1978, la jumătatea anului 1979 trebuie livrat
prototipul, care va fi Încercat În condiţiile
spaţiului in 1980.
• Aparatura aestlnata a fi montată pe satelitii de astronomie de tip HEAO este testată în
conditiile functionării la altitudini de peste
30 km' cu ajutorul unor baloane de tip stratostat.

fie la rotirea magnetului cu 180 grade.
Dacă se respectă indicaţiile constructive
date, va fi suficient să scoatem magnetul
puţin din poziţia de echilibru şi vom
vedea cum oscilaţiile Îşi amplifică amplitudinea tot mai mult. Dacă pendulul
oscilează prea puternic, se va mări distanţa dintre magnet şi bobină. Pentru
acelaşi scop se poate inseria În circuitul
de colector o rezistenţă variabilă de
100-500 .n. Principial, cu cît magnetul
este mai aproape de bobină. cu atît oscilaţiile vor fi mai puternice.
La fiecare mişcare a pendulului. clichetul de impuls trebuie să avanseze
roata dinţată cu un singur dinte. Dacă
o avansează cu mai multi dinti, Înseamnă
că distanta dintre a~ cli~hetului de
impuls şi 'roata dinţată este prea mare.
Ea se va micşora prin slăbirea şurubului
M 2 de pe suportul portclichetului de
avans şi deplasarea spre dreapta a pÎrghiei portdichet de impuls. Se va urmări uniformizarea amplitudinii oscilaţiilor cu' ajutorul rezistenţei variabile.
Se va ţine cont. Ia reglare, de numărul de
bătăi pe minut pe care îl avea ceasul
Înainte de transformare. La tipul de
ceas descris, se reglează brut la 110
bătăi pe minut, apoi din şurubul de
reglaj f(ri.. se reglează diferenţele de
secunde. Arătătoarele se vor construi
din aluminiu si se vor echilibra. La fixarea pe per~te a ceasului, se va nota
poziţia În care axa transversală a magnetului este coliniară cu axa bobinei şi
această poziţie va servi drept punct de
reper pentru reglările ulterioare. Construit cu acurateţe. ceasul vă va da satisfactie. avînd o eroare de + 1 --3 m Înute 'Ia lună.
-

• {(Fereastra astrj:lOmică» favorabîlă pentru lan sări spre planeta
Marte, cu o deschdere de 45 de zile În decursul verii anului acesta,
va fi utilizată de grupul care pregăteşte lansările de staţii «Viking»
spre «planeta roşie»: la 11 august se va da startul staţiei «Viking»-A,
iar după zece zile, robotului «Viking»-B; fiecare din cele două
staţii, lansate cu rachete de tip «Titan-Centaun>, includ un aparat
orbital şi cîte un modul de aterizare (identic la ambele staţii).
• Aparatura şi programul de testări În zbor a sistemelor de
combustibil pentru cele trei motoare rachetă cu propergoli criogeniei de pe aparatul orbital al navetei spaţiale fac obiectul unui
contract de un milion de dolari, care se va finaliza În anul acesta.

Considerînd circuitul electric din fig. 1, să se calculeze căderile de tensiune
R4 , Rs şi R6 (adică tensiunile între punctele A-D. B-E şi C-F).
Răspuns: VA.
= 22,3 V, VRE = 9,6 V, V CE = 6,4 V.
• Două plâc-Pdin tablă de CUpru de formă -pătrată, avînd aceeaşi grosime d şi
c""'''ULU'' 1 respectiv L (l < L) sînt intercalate într-un circuit electric (fig. 2). Care din
cele două plăci prezintă o rezistenţă electrică mai mare?
Răspuns: Rezistenţele sînt egale.
• Care din cele patru rezistenţe ale circuitului din fig. 3 va degaja mai multă
căldură la trecerea curentului electric?
Răspuns: Rezistenţa R4 •
•

pe

rezistenţele

1. ; ]

l:

.1

Brăila. Transformatorul Tr1 este conpe un miez cu secţiunea de 2,5 cm2 la care
sîrma din
are secţiunea 0,1 mm, iar În secundar
mm.

Onea Nicolae fecţionat

la care vă referiti.
I...e'nsrzrn:a. Spaţiul revistei' îl rezervăm
toate domeniile tehnicii
deci nu putem Înfiinţa o rubrică de mică publicitate.
Perieteanu G. - Rîmnicu Sărat.
echivalenta
fabrica .

tele
măsură

din ianuarie

ecranul televizorului prin
nu este cazul. Televizorul
se
remediază din butoanele de
Mazilu lonschimba 43 LK
cu AW
fiind dificile şi faptul că
dimensionate pentru noul tub, nu vă sfătuim
această schimbare.
La montarea unui tub cu
de deflexie de 90 0
trebuie aduse unele modificări
etajul final linii, ceea
ce depăşeşte cunoştinţele şi posibilităţile practice ale
dv. Cel mai bine este să montaţi un tub original.
CosÎmbrescu Mihai - Bucureşti. Brumul' poate apare
in lipsa unei legături de masă sau defectarea unui condensator electrolitic. Puteţi cupla un microfon la borna
de picup.
lvI.e.linte roader...,.... Botoşani. Nu deţinem amănunte
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şi
toleranţelor

universal acceptate

utilizate.
pieselor
instrumentul construit
se
În
de precizie.
Verificati cu exactitate curentul si rezistenta intern-ăa
instrumen'tului indicater;
ci pe scală ~crie 1 mA
nu dă o informaţie
instrument a putut
funcţiona Într-o
Care avea şi rezistenţe
adiţionale sau
de etalonare a instrumentelor de
- dar cel mai 'comod
I"n'TH,,, .. ,,ti... cu un instrument verifimetrologie.
cat de un
Cicină Gheorghe Mangalia. Construcţia, experimentarea sau folosirea unui emiţător radio, indiferent pe ce
putere emite sau in care frecvenţă, se pot face numai
În baza unei autorizaţii ~mise de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. Informaţii cum se obţine
autorizaţia puteţi obţine de la Radioclubul judeţean,

riorării

sau verti<:ala.
are
mult moditlica1te
cînd o bobină este
întreruptă, ea
triunghiulară. Remedierea se obtine prin înlocuirea bobinelor
de deflexie. .
Dacă nu se
luminozitatea tu.:
bului cinescop,
de polarizare fiind
cele normale, defectul provine chiar din tub.
Ecranul va avea o strălucire maximă, fără
imagine, iar butonul de
va fi ineficace.
De cele mai multe . c.oi"i,
contactului
de grilă (in interior) produce acest neplăcut
fenomen. Se remediază prin Înlocuirea tubului cinescop.

Destinat a fi momat pe au.~oturisme, radioreceptorul P~EDEAL p(')ate recepţiona gama undelor lungi
(150 - 260 kHz), undelor medn (525 1 605' kHz) şi a undelor scurte (5,9 - 6,2 MHz).
Alimentarea se face din acumulatorul de 12 V cu minusul conectat la masă.
Fără semnal la intrare consumul din baterie este de 300 mA, iar la puterea nominală este de 600 mA.
Schema electrică conţine un etaj amplificator de radiofrecvenţ\. pentru a mări sensibilitatea radiore- i
ceptorului care în unde scurte atinge 100 j.lV.
'.
Radioreceptorul ~"te construit pentru un difuzor de 2 W cu impedanţa de 6 n.
în schema electrică, în afara valorilor pieselor componente şi a tipului de tranzistor folosit, sînt indicate
şi valorile tensiuni~oţ: depoJarţ~<!tţcşL~leJ.e.!lsiunilor de semnal.

