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Generatorul de semnal TV (cu semnal complex) este
un aparat cu consum redus (de cca 3 W), putînd să livreze o tensiune de înaltă frecvenţă de minimum 100 mV
pe o sarcină de 75.il (legătura Între generator şi receptor cu o impedanţă de 75.rr) destinată reglării blocurilor de sincronizare ale televizoarelor.
Fiind dotat cu cinci forme de semnal (bare orizontale
şi verticale, şah cu trei nivele de negru, caroiaj şi pă
trate negre pe fond alb), aparatul descris În paginile
revistei permite nu numai o depanare rapidă, ci şi o
apreciere a calităţilor unui televizor În stare de funcţio
nare (Iinearitatea imaginii, plaja de sincronizare! eficaci-

tatea reglajelor de contrast şi luminozitate, sensibilitatea etc ... ).
Fii nd realizat cu piese profesionale, generatorul de
semnale TV este un aparat stabil, cu performanţe similare celor industriale şi poate fi realizat atît de către
amatorii de construcţii electronice, cît şi de specialiştii
În depanarea televizoarelor.
/
Acestora din urmă aparatul propus le oferă o soluţie
optimă pentru depanări rapide, fiind cunoscute diversele deranjamente după forma imaginilor ce apar pe
ecran.

«Întreaga concepţie de organizare urmăreşte o integrare strinsă a invăţămÎn
tului cu cercetarea şi producţia, crearea condiţiilor ca absolvenţii de diferite trepte
ale Învăţămîntului să se poată integra Într-o perioadă cit mai scurtă in producţie,
să-şi poată aduce contribuţia la dezvoltarea generală a societăţii noastre.»

NICOLAE

Scoala s-a afirmat dintotdeauna ca
un" nesecat izvor de inteligenţă ştiin
ţifică,. tehnică şi artistică. Este firesc,
deci, ca. pornind de la acest adevăr, În
şcoală să se asigure toate condiţiile
pentru a se obţine, În perioada cît
durează procesul instructiv-educativ
organizat, maximum de rezultate.
Obiectivul prioritar al concepţiei ce
fundamentează astăzi Învăţămîntul de
toate gradele rămîne formarea elevilor pentru muncă, pentru viaţă. Pe baza
măsmilor de perfecţionare a Învăţămîn
tulUI, elaborate şi aplicate constant de
conducerea superioară de partid şi
de stat. cercetarea şi producţia Împlinesc procesul educaţional pentru formarea multilaterală a elevilor, viitorii
creatori de bunuri materiale şi spirituale. care incep să producă Încă din
perioada formării şcolare. Succesele
invătămintului românesc concretizate
in asigurarea forţei de muncă, În colaborarea unităţilor şcolare cu unităţile
economice, in procesul intens de autodotare atestă o bogată activitate de
creaţie. In reportajul nostru prezentăm
citeva rezultate deosebite obţinute de
elevi ai unor licee din judeţele TeleorrYl.an, Ilfov şi Galaţi.

tor realizat de un colectiv de elevi
din clasa 13-a A, Îndrumat de pro
fesorul maistru Petre Stoica. Aparatul este utilizat În laboratorul de
măsurători şi automatizări pentru
instruirea elevilor. Ca urmare a punerii la punct a prototipului, in
prezent acesta se foloseşte şi În
atelierul de reparat aparate pentru
măsurarea temperaturii la Combinatul de Îngrăşăminte chimice.
De curînd a fost solicitat de Comisia centrală de omologare dispozitivul pentru studiul desenului tehnic, realizat de un grup de elevi din
clasa a XI-a, conduşi de inginerul
Puiu Stănculescu. Acest aparat are
următoarele avantaje: este de 10 ori
mai ieftin decît cel folosit În prezent În atelierele de proiectare,
realizează legătura dintre şcoală şi
producţie, formînd priceperi şi deD

prinderi in condiţiile specifice activităţii de proiectare.
Dar ansamblul ateiierelor-şcoaIă,
divers profilate (Iăcătuşărie, sudură, maşini-aşchietoare,
electric),
precum şi laboratoarele liceului
(chimie, fizică, electrotehnici) constituie o bază materială corespunzătoare pentru o producţie axată
atît pe autodotare, cit şi pe indeplinireaconlractelor cu diverşi beneficiari, in special cu Combinatul
de îngrăşăminte chimice din locaI itate. Astfel, pentru autodoiarea
şcolii, implicit pentru perfecţiona
rea procesului instructiv-educativ,
s-au realizat diferite circuite
panouri pentru diverse lucrări
tro1:ehnice, pentru demonstrarea ea
fectului termic şi fotoelectric, balanţe dozatoare, stand de incercări
ale aparatelor
măsurarea
presiunilor şi de!bit1elo!r, disploziitilJ'e
electromecanice
lucrări de
beneficiari, pf4l)d!uC:'ia
duse chimice
cupru şi fier) şi piese
(duze, eclise), mobilier didaclic.
In colaborare cu
de
ia C.tC.-Turm,
in şcoală

CEAUŞESCU
elevii îndrumaţi de cadrele didactice vor realiza în curînd un dispozitiv pentru ambalarea îngrăşăminte.;
lor chimice, fapt care va permite
ca Liceul de chimie să devină un
important furnizor pentru loturile
agricole şcolare din judeţul Teleorman şi din alte judeţe.
in viitorul an de Învăţămînt, liceul va
beneficia de o bază materială sporită:
incăun laborator de chimie-fizică, unul
de electricitate, un atelier de sudură
in argon şi plumb, o sală de gimnastică
şi un nou laborator tehnologic.
In laboratoarele şcolii cu grad ridicat de funcţionalitate se află microinstalaţii ce reproduc r,::acţii şi fenomene din uriaşele retorte ale combinatului, fapt cu deosebite implicatii în
buna pregătire a elevilor. Dealtfel, o
mărturie elocventă a calităţii integră
rii Învăţămîntului cu productia o constituie şi faptul că peste 60 la sută din
J1Hmcitorii şi maiştrii Combinatului de
îngrăşăminte chimice Turnu Măgurele
sînt absolvenţi ai şcolii.

AUTODOT AREA UN OBIECTiV PRINCIPAL
Liceul industrial nr. 2 din GiurgiU
are, numai de la inceputul aC~.::>i.ui an

ACTIVITATEA
PRODUCTIV Ă
RACORDATĂ LA EXIGENTELE
UNITĂTILOR ECONOMICE
industrial de chimie
Mi!i,nll!l'olo au fost prezenţi
cX~)Ozlţla nalionlală de creaţie ştiin
cu două exponate,
concepute. proiectate şi
rea!Uz.ate În atelierele proprii, avînd un
rol
În tehnologia didactică
industrie. l-am solicitat
peto"ară.şlul profesor Constantin Modirectorul liceului, să prezinte
activitatea productivă a elevilor
cele mai importante realizări.
- Am participat la expoziţie cu
cuptor eJectric cu termoregula-

in
de fizică aBe
hai industrial nr. :2
din Giurgiu o mare
parte din instalaţiile
didactice au fost
realizate În cadrul
activităţii producticătre elevi.

ve de

În atelierele de sudură ale Grupului
şcolar de chimie din
Turnu
Măgurele

elevii realizează diverse lucrări pentru
autodotare.

şcolar, Înscrise În profilul pregătirii
elevilor mecanica şi electrotehnica,
Cu toate acestea, un plan de producţie
de 650000 lei revine atelierelor-şcoaIă,
unde elevii muncesc Învăţînd pentru
a deveni sudori, strungari, frezorl,
lăcătuş; mecanici, electricieni Întretinere şi reparaţii. De la un singur atelier de Iăcătuşărie cu 6 bancuri de
lucru, prin autodotare s-au creat) În
scurt timp, Încă 5 ateliere profilate
corespunzător viitoarelor sarcini productive ale liceului, care prevăd În
1985 realizarea unor valori de 4 milioane lei. Aici uteciştii liceului au confecţionat de la începutul anului bancuri
de lucru moderne, dulapuripe l1 tru
cabinete şi laboratoare, mese'd~c1esen
reglabile.
«Dar, aşa cum ne declaril.şit()y~~~.:
şul inginer Florin Dumitrescu, director
adjunct al liceului, producţia noastră
nu se rezumă la autod~
fiind Încă la Început~~::~
ceasta era pe primul plan;~·pl'.
părilor noastre. Deoarece am reuşit

să acoperim

principalele cerinţe
pentru bunul mers al atelierelorşcoală, producţia noastră s-a diversificat, În prezent elevii lucrînd la
realizarea unor produse pentru beneficiari ca Intreprinderea «Tractorul» -Braşov, I.S.C.I.P.-Giurgiu,
Intreprinderea «Dunăreana», aife
Întreprinderi din judeţul Ilfov. Printre realizările elevilor destinate
onorării
contractelor cu aceste
Întreprinderi se numără: uşi pentru
cabine de tracior, piese de schimb
pentru maşini de ţesut, aerolerme
electrice, lucrări de bobinaj pentru
motoare electrice»,
Pentru autodotare, programa de
practică a elevilor a inclus realizarea
unor panouri didactice, dispozitive
pentru Îndoit ţevi, generatoare cu oscilaţii electrice, suporţi filiere, stabilizatoare etc.
Absolvenţii liceului industrial nr.."2din Giurgiu se pregătesc de pe acum
În atelierele-şcoală pentru a se califica
în meseriile solicitate din plin de noile
obiective economice ale judeţului, În
special pentru Intreprinderea de construcţii maşini şi utilaje grele din localitate. Extinderea actualelor spaţii ale
şcolii, realizarea, În viitor, a unui nou
local, care va răspunde tuturor exigenţelor dezvoltării unităţii de Învăţămînt
subordonate Ministerului Industriei
Construcţiilor de Maşini, sînt etape
necesare perfecţionării procesului instructiv educativ al celor care se vor
incadra la absolvirea cursurilor În unităţile de producţie. Încă de pe acum,
profilul producţiei actuale permite să
se întrevadă posibilităţile creatoare
ale elevilor de aici.
«De asemenea, după cum ne măr
turisea şi tovarăşul profesor Viorel
Vemescu, existenţa unui raport
strins intre producţia şcolară şi
pregătirea teoretică a elevilor permite nu numai optimizarea formării
viiiorilor absolvenţi, dar şi familiarizarea mai rapidă cu solicitările
locurilor de muncă din industria
judetului. Tematica proiectelor de
diplomă ale absolvenţilor va fi din
ce În ce mai mult racordată la profilul tehnic al pregătirii, astfel ca,
după absolvirea cursurilor, fiecare
elev să poată lăsa colegilor din viitoarele generaţii cîte o lucrare utiIizabilă În cabinete şi laboratoare
sau chiar o instalaţie sau un aparat

Strungul nu mai
are secrete pentru
elevele Liceului nr.
2 din Giurgiu. in aielierul de prelucrări
mecanice se reaUzează o serie de
lucrări atît pentru
autodotare, cit şi
pentru diverşi beneficiari din localitate.

Printre

lucrăril,e

aflate in p.lanurile
de producţie ate
atelierelor..şcoalăse
numără şi rebobina-

rea motoarelorpentru diferite unităţi
economice giurgiuvene.

să imbunătăţească dotarea
atelierelor-şcoală..»
Pasiunea pentru electronică şi elec-

menit

trotehnică,

rezultatele bune obţinute
la olimpiade, realizările deosebite pentru autodotare (interfon, osciloscop
didactic, panouri didactice funcţio
nale) atestă dorinta utecistilor din
liceu de a se afirma În procesul integrării învăţămîntului cu producţia.

CALITATEA - ATRIBUT
PRINCIPAL AL MUNCII
ELEVILOR

În atelierul-şcoa
lă cu profil electric
diq cadrul Liceului
industrial nr. 2 din
Giurgiu se confruntă cunoştinţele teoretice din domeniul
fizicii cu aptitudinile şi deprinderile
practice necesare În
producţie.

La Galaţi, Grupul şcolar «Alexandru
Ioan Cuza» este o unitate şcolară cu
tradiţii puţin obişnuite: peste 105 ani
de activitate, mii de ~solvenţi încadraţi Într-o ramură extrem de importantă a construcţiilor de maşini construcţia de nave - , rezultate deosebite obţinute În procesul instructiveducativ.
De aceea şi producţia obţinută În
cadrul atelierelor-şcoală se deosebeşte aici, faţă de alte unităţi de învă
ţămînt, nu numai prin volumul ei, dar
şi printr-o diversitate mai mare.
Tovarăşul profesor maistru Dima
Traian, secretarul comitetului de partid, ne oferă citeva amănunte: «Elevii
noştri realizează Încă de pe băncile
şcolii lucrări pe care le vor executa
la viitoarele 40curi de muncă din
Şantierul naval Galaţi. Documentaţia tehnică este pregătită de specialişti şi maiştri, iar calitatea pro,:,
ducţiei atelierelor-şcoală este cel
puţin echivalentă cu cea a unită·
ţilor economice specializate. Pentru şantierul naval se execută ti·

ranţr cu diferite capacităţi şi tipodimensiuni, cutii de conexiuni,apa.rate de măsură şi control etc. O
bună parte a producţiei atelierelor
şcolare este profilată pentru necesităţile autodotări~ pentru mode'mizarea şi Îmbogăţirea materialului
didactic destinat laboratoarelor .şi
cabinetelor de specialitate. Lucră
rile de an şi proiectele de diplomă
realizate de elevii din ultimii doi
ani de studii se concreti.zează Ja
rÎndui lor În ap.arate, instalaţii şi
utilaje care Îmbogăţesc mereu zestrea didactică a Grupului şcolar.
Printre acestea se numără redu\ctoare, cuptoareelecirice, aparate
şi utilaje pentru instalaţiite de saivare,standuri pentru verificarea tensiunii şi compresiunii metalelor,
panouri didactice pentru cabinetele şi laboratoarele de specialitate.})
Intreaga activitatea elevilor in ateI ierele-şcoală se mai traduce valoric
printr-un
plan de producţie de
1 450 000 lei, realizat pînă în prezent
la toti indicatorii.
Autentică pepinieră de cadre calificate pentru Şantierul naval din Ga~aţi,
unde se realizează nave mineraliere.,
petroliere, cargouri, portcontainere,
Grupul şcolar «Alexandru Ioan C.UZ,â}}
facilitează viitorilor absolvenţi ca încă
de pe băncile şcolii să se famiHarizeze
cu universul nobil al muncii.
Pagjmrea~izate
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(URMARE DIN NR. TRECUT)
Pentru a urmări functionarea montajului de redresare În 'punte, să reluăm schema de principiu (fig. 10).
Tensiunea alternativă U pe care vrem
s-o redresăm se aplică pe diagonala
1-3, "iar rezistenţa de sarcină (consumatorul de curent continuu), R , se
conectează pe diagonala 2-4.
s
Să presupunem că prima alternanţă
a tensiunii U este pozitivă faţă de nodul 1. Ea va deschide dioda D1' debitind prin rezistenţa de sarcină un curent li (săgeata 1), care se intoarce la
infăşurarea transformatorului prin dioda D3' de asemenea deschisă. Fată
de semnul acestei alternante, diodeie
D2 şi D4 sînt montate invers, deci ele
rămin blocate intreaga semiperioadă.
Alternanţa următoare va fi negativă
faţă de nodul 1, deci pozitivă faţă de
nodul 3. Ea va deschide diodele D4
şi D2' debitÎnd prin sarcină un curent 12
(săgeata 2). In acest caz, diodele D1
şi D3 sînt blocate. După o perioadă
completă, ciclul se repetă În mod
analog.
Se observă (urmărind săgeţile) că,
prin rezistenţa de sarcină, curentul
păstrează tot timpul acelaşi sens de
parcurs. Prin nodul 4 al punţii «iese»
plusul tensiunii redresate, iar prin nodul 2 «iese» minusul. Curentul total
prin consumator va fi suma curenţi
lor Il şi 12 : I = Il + 12,
Referitor la montajul de redresare
În punte, facem În continuare cîteva
precizări de ordin practic. In primul
rind, redresarea este bialternanţă (avantaj}, necesitînd transformator cu
Înfăşurare secundară unică (avantaj).
Puntea necesită patru diode identice
sau cu parametri cît mai apropiaţi
(dezavantaj), pentru a nu se produce
o desimetrizare a tensiunii redresate
obtinute.
În comparaţie cu montajul de redresare bialternanţă cu priză mediană
(fig. 7), diodele din punte trebuie să
suporte tensiuni de lucru pe jumătate
(avantaj). Mai precis, diodele din punte se aleg cu V RRM mai mare sau
egală cu valoarea maximă a tensiunii
alternative pe care vrem să o redresăm.

O altă particularitate a redresării
În punte este faptul că in serie cu rezistenţa de sarcină se află in perma-

nenţă două diode, deci căderea de
tensiune pe joncţiunile acestora va fi
dublă faţă de montajul din fig. 7 (dezavantaj).
Redresarea in punte este foarte larg
răspîndită În construcţiile amatoriceşti,
ca şi În aparatele industriale. La ora
actuală se găsesc În comerţ numeroase tipuri de punţi redresoare monolitice, pentru diferite tensiuni sau curenţi. Menţionăm, de exemplu, produsele I,P.R.S.-Băneasa din seria
1 PM, care admit un curent maxim
de 1,2 A (1 PM05 - 30 V, 1PM1 00 V, 1PM2 -120 V, 1PM4 -240 V,
1PM6 - 300 V etc.) şi cele din seria
3 PM, de 3,2 A (3PM05-30 V, 3PM1 ~
00 V, 3PM2 - 120 V, 3PM4 - 240 V,
3PM6 - 360 V etc.).
O problemă practică ÎntÎmpinată de
constructorul amator Ia'realizarea punţilor redresoare este montarea diodelor pe radiatoare. Dacă toate cele patru diode au anodul la capsulă (sau
toate catodul la capsulă), numărul
minim de radiatoare necesare este
de trei, două diode putindu-se monta
pe radiator comun. Dacă insă se
procură diodele două cu anodul la
capsulă (D 2, D3) şi două cu catodul
la capsulă (D 1, D4 ), numărul radiatoarelor se reduce la două (D 1 şi D+
pe un radiator, D2 şi D3 pe celălalt).

REDRESARE CU DUBLARE
DE TENSIUNE
Un montaj special de redresare este
cel prezentat În fig. 11, cunoscut şi
sub numele de dublor de tensiune.
Fără a avea transformator cu Înfăsu
rare secundară dublă, schema perrnite redresarea ambelor alternanţe şi
totodată dublează valoarea tensiunii
redresate, utilizînd doar două diode
şi două condensatoare. După cum se
vede din figură, dublorul se obtine
din puntea redresoare Înlocuind diodeJe D3 şi D4 cu douăcondensatoare.
In prima semiperioadă a tensiunii
alternative U (pozitivă in nodul 1),
dioda Dl conduce, iar D2 este blocată.
Condensatorul CI se Încarcă prin Dl
pînă la valoarea de vîrf a tensiunii U.
Simultan, dioda Dt conduce un curent 11 prin rezistenta de sarcină RS .
In semiperioada următoare (negativă
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În nodul 1), dioda Dt este blocată şi
D2 conduce. Condensatorul C2 se Încarcă prin D2 pînă la valoarea de vîrf
a tensiunii. Condensatoarele Ct şi C2
sînt legate În serie, deci tensiunea la
bornele 2-4 (unde este conectată sar.Jll
cina) va fi aproximativ egală cu dublul
tensiunii maxime de alimentare.
Simultan cu Încărcarea condensatoarelor Ct şi C2 prin Dlt respectiv D2 •
ele se descarcă (parţial) pe rezistenţa
de sarcină R .
s
Din această cauză, tensiunea la bornele grupului serie C l -C2 (bornele 2-4)
nu va fi În realitate chiar dublul valorii maxime a tensiunii alternative de
intrare. Cu cît este mai mică rezistenţa de sarcină (deci mai mare curentul) şi cu cît sînt mai mici capacităţile lui CI şi C2, cu atit condensatoarele se vor descărca mai repede şi,
prin urmare, tensiunea la bornele lor
va fi mai mică. De exemplu, pentru
valori ale lui CI şi C2 de peste 10 y.F
şi pentru curenţi de sarcină mai mici
de 100 mA, tensiunea la ieşire poate
atinge valori de 1,7-1,9 ori valoarea de
vîrf a tensiunii alternative de intrare.
Redresarea cu dublare de tensiune
se foloseşte În cazul curenţilor mici
(pină la zeci sau sute de miliamperi)
şi atunci cînd dorim să creştem tensiunea unei surse date (de exemplu,
la detecţia unor semnale slabe pentru polarizarea bazei unui tranzistor etc.).
O altă variantă de redresare cu dublare de tensiune este prezentată În
fig. 12. Circuitul nu este echivalent cu
acela din fig. 11, dar funcţionarea lui
se analizează În mod similar. Cititorul va recunoaşte acest dublor În numeroase montaje electronice.
Pri~ redesenare echivalentă, montajul poate fi pus sub forma din fig. 13,
formă care permite identificarea unei
celule din redresorul descris in continuare.

REDRESARE
CU CUADRUPLARE
DE TENSIUNE
Folosind principiul redresorului dublor, se pot concepe scheme de redresare care să multiplice de un număr dorit de ori valoarea maximă a
tensiunii aplicate. Pentru exemplificare să considerăm montajul cuadruplor prezentat în fig. 14, conţinînd
patru diode şi patru condensatoare.
Vom analiza funcţionarea lui În g91
(cu rezistenţă de sarcină infinită). In
semiperioadele de ordin impar (care
corespund cu polaritatea aleasă la
bornele secundarulu i), condensatorul CI se Încarcă prin dioda D1 la va-

loarea de Virf Um a tensiunii din secundar. Dioda D2 este blocată. Odată
Încărcat, condensatorul CI devine sursă de tensiune, înmagazinÎnd energie
electrică În semiperioadele impare. În
semiperioadele pare, tensiunea secundară capătă polaritate opusă; condensatorul C2 se Încarcă prin D2 (OI
este blocată) pînă la valoarea 2. Um,
aceasta reprezentînd tensiunea maximă la bornele circuitului serie format
din secundar şi CI (încărcat).
Continuînd analiza, observăm că În
semiperioadele impare condensatorul C3 se Încarcă prin D3 pînă la valoarea maximă 2. Um. Această valoare reprezintă maximul rezultantei
la bornele circuitului serie format din
secundar, CI şi C2 , ştiut fiind că tensiunile pe CI şi C2 sînt de semne
opuse (rezultanta este Um + 2 . Um - Um = 2. Um).
În mod analog, condensatorul Coţ
se va încărca prin D4 la tensiunea
maximă 2. Um (rezultanta circuitului
serie C3, CI' secundar, C2 - ţinînd
cont de polarităţi).
Desigur, condensatoarele se vor încărca la tensiunile indicate numai după
un anumit număr de semiperioade de
la conectarea circuitului. In final, la
bornele grupului serie C2-C4 vom găsi
tensiunea 4 . Urn, iar la bornele gruput 3
luiConectind
C -C tensiunea
3. urn'",I:l',.'::;"."
În continuarea
circuitu- ':
lui noi celule C-D, după aceeaşi schemă, la bornele grupului serie CI' C3, il
C s,... vom găsi multipli impari ai tensiunii Um, iar la bornele grupului C2,
4, ~ ... multipli pari de Um.
Atunci cînd se introduce În circuit
o rezistenţă de sarcină, condensatoarele nu se mai Încarcă pînă la valorile indicate de tensiune (simultan cu
încărcarea lor are loc şi o descărcare
parţială pe sarcină). Multiplicarea de
tensiune este cu atit mai apropiată de
rezultatele a'rătate mai sus, cu cît
rezistenţa de sarcină este mai mare.
Practic se pot obţine multiplicări efective numai pentru curenţi ce nu depăşesc 10-20 mA. Desigur, putem ridica aceste limite mărind mult capacităţile condensatoarelor, dar soluţia
devine inconvenabilă.
Avantajul major al redresoarelor cu
multiplicare îl constituie posibilitatea
de a se obţine cu ele ten~iuni mari
sau foarte mari, fără a fi necesare
transformatoare ridicătoare. Un alt
avantaj constă În faptul că ele utilizează condensatoare cu tensiuni de
lucru mai mici (indiferent de ordinul
de multiplicare, fiecare condensator
lucrează la tensiunea maximă 2. Um).

(CONTINUARE ÎN NUMARUL VIITOR)
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Ca aplicaţie la considerentele teoretice privind redresarea curentului alternativ, prezentăm alăturat citeva montaje
practice frecvent Întâlnite şi utilizate de consbucforii amatori.
În fig. 1 se dă schema unui redresor monoalternanţă destinat alimentării de la reţea a radioreceptoarelor
cu consum mic de curent (sub 50 mA).
Montajul conţine un cordon de ra'Cordare la reţea (cu ştecher), un Întrerupător I (orice tip), un transformator de sonerie sau similar (cu tensiuni alternative intre 3-8 V în secundar), o diodă D, de orice tip care
suportă curenţi de minimum 100 mA
(D 7), F107, F 207, F307, F 407, 1 N 40011 N 4007 etc.), două condensatoare de
cel puţin 100 jJF, cu tensiunea de
lucru de 12 V sau mai mare şi o rezistenţă R de 50-7512. , cu o putere
disipată de cei puţin 1 W.

220Vrv 1

(REŢEA)

liciu (rezistenţe inverse de ordinul
zecilor de megaohmi sau al megaohmilor). Diodele se aleg În funcţie
de consumul de curent În fiecare circuit. Redresarea fiind monoalternanţă, nu se recomandă folosirea montajului la curenţi mari din cauza condensatoarelor de filtraj, care ar necesita valori foarte mari. Practic, cu
diode de tipul F 307, F 407, 1 N 4007
şi cu condensatoare de minimum
2000 jlF/35 V se pot redresa foarte
bine tensiuni de pînă la 24-30 V, la
un consum de curent sub 0,5 A În
fiecare sursă.
Menţionăm că secundarul transformatorului se dimensionează pentru a
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MASĂ

cedent, redresarea este monoalternanţă, cele două surse opuse lucrînd
În opoziţie (pe alternanţe succesive).
Sursele nu mai sînt separate (cu masa
comună), motiv pentru care s-a putut
renunţa la două diode.
Acest redresor diferenţial se utilizează frecvent la alimentarea montajelor cu circuite integrate, consumul
de curent fiind de regulă mic (zeci
pînă la sute de miliamperi). Schema
se completează cu stabilizare pe fiecare braţ.
Tensiunea din secundarul transformatorului se alege după necesitate
(6,9, 12, 15 V etc.) .. Se pot folosi diode
din seriile F (F 307, F 407) sau 1 N
(1 N 4001-1 N 4007). Pentru curenţi ce
nu depăşesc 0,3 A, valorile capacită
ţilor se aleg de cca 1 500 jlF.

ieşire.

Priza la secundarul transformatorului se ia În funcţie de tensiunea dorită. Tensiunea de ieşire nu va fi riguros constantă (depinde de consumul de curent, cu atit mai mutt cu
cit R este mai mare). Montajul nu
este stabilizat, dar dă rezultate satisfăcătoare pentru consumuri mici.
In fig. 2 este prezentat un redresor
dublu lucrînd pe transformator comun. Montajul realizează două surse
de tensiune continuă (A-B şi C-D),
complet separate Între ele şi egale
ca valoare. Ambele redresoare sînt
monoalternanţă, dar ele funcţionează
În contratimp (unul lucrează pe semiperioadele pozitive, altul pe cele negative). Pentru o foarte bună separaţie galvanică a celor două surse, se
recomandă folosirea diodelor cu si,.

suporta suma curenţilor clln cele două
ramuri.
Dacă se adaugă la fiecare sursă
cîte o celulă de stabilizare, montajul
descris poate fi utilizat pentru alimentarea amplificatoarelor stereofonice,
a circuitelor integrate care necesită
surse diferenţiale etc. Construcţia se
justifică atunci cînd aparatele de alimentat solicită două surse (egale)
complet separate. Montajul mai poate însă fi folosit: ca sursă unică (oricare dintre cele două ieşiri); ca sursă
dublă cu plusul comun (se uneşte A
cu C) sau cu minusul comun (se
uneşte B cu D); ca dublor de tensiune, prin legarea celor două ieşiri În
serie (se uneşte B cu C). In ultimul
caz, diodele D2 şi D3 pot fi eliminate
din schemă (se unesc punctele E,
B şi C), obţinindu-se astfel schema
clasică a dublorului de tensiune.
Montajul din fig. 3 reprezintă un redresor pentru tensiuni diferenţiale
(+U şi -U faţă de masa comună),
funcţionînd pe aceeaşi infăşurare secundară. Ca şi in cazul circuitului pre-

tehniEij

pentru
eleui

FilTRE DE IETEZIRE
După cum s-a arătat În articolele
precedente, tensiunea la ieşirea unui
redresor are caracter pulsatoriu. adică
este alcătuită dintr-o componentă continuă şi mai multe componente alternative. Redresoarele se folosesc pentru alimentarea în curent continuu a diferitelor aparate electrice. Or, pentru
majoritatea acestor consumatori, componentele alternative sînt nedorite sau
chiar foarte dăunătoare, motiv pentru
care trebuie luate măsuri ca acestea
să nu ajungă la rezistorul de sarcină.
Există şi situaţii, mai puţine la număr,
în care consumatorul de curent continuu nu este afectat de caracterul pulsatoriu al tensiunii (de exemplu, la 1ncăr
carea acumulatoarelof, la electroliză etc.) sau chiar reclamă un caracter
pulsatoriu, deci cu trecerea prin zero
a tensiunii şi a curentului (de exemplu,
montajele cu tiristoare În curent continuu, prevăzute cu oprire temporizată).
Pulsaţiile de la ieşirea unui redresor
nu sînt sinusoidale, dar sînt periodice,
deci ele «conţin» un număr mai mare
sau mai mic de armonice, avînd ca frecvenţe multiplii întregi ai frecvenţei de
bază şi amplitudinile din ce În ce mai
mici. Cea mai mare amplitudine (valoare instantanee maximă) o are armonica fundamentală, a cărei frecvenţă
coJncide cu frecvenţa pulsaţiilor.
In cazul redresării monoalternanţă
(fig. 1), componenta continuă a pulsaţiilor, notată U=
reprezintă numai aproximativ 32 la sută din valoarea maximă, pe cînd amplitudinea armonicii fundamentale Um I este de cca 50 la sută
din U
' Frecvenţa pulsaţiilor este
max
aceeaşi cu frecvenţa tensiunii alternative care se aplică la intrarea redresorului (de regulă, 50 Hz, frecvenţa reţelei
industriale).
În cazul redresării bialternanţă, raportul dintre componente se schimbă.
ponderea părţii continue devenind mai
mare: u== 0,64.Umax Umt
0,42.
Umax Acesta este, de fapt, ŞI avantajUl major al redresării bialternanţă faţă
de redresarea monoalternanţă. Frecvenţa pulsaţiilor este de două ori mai
mare dec1t cea a tensiunii alternative
de la intrare (deci 100 Hz, cînd se folo-

=

Dacă se ia condensatorul C1 mai
mare (200-500 jlF), se poate renunţa
la C2 • Rezistenţa R îmbunătăţeşte filtrarea şi totodată limitează curentul
maxim, oferind protecţie În cazul unui
scurtcircuit accidental la bornele de
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seşte reţeaua).
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Înlăturarea componentelor alternative
din tensiunea redresată se face cu ajutorul filtrelor de netezire, care se montează intre redresor şi consumator
(fig. 2). După cum vom vedea mai departe, functionarea filtrelor se bazează

u
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REDRESOR

~CONSJ-~AŢOR

pe incărcarea şi descărcarea unor COIIdensatoare. De fapt, cea mai simplă
metodă de filtrare constă În conectarea
unui condensator În paralel pe ieşirea
redresorului (deci pe sarcină), respectîndu-se polaritatea (fig. 3). Pentru ca
acest «filtru» simplu să fie eficient, capacitatea condensatorului trebuie să
fie mare (mai mare decît În cazul fiItrelor propriu-zise). Apariţia şi răspîn
direa largă a condensatoarelor electrolitice de valori foarte mari - mii si
zeci de mii de microfarazi - cu un gabarit redus au făcut ca amatorii să folosească cu preferinţă filtrarea simplă,
atunci cînd montajele de alimentat nu
sînt prea pretenţioase, Valoarea capacităţii necesare depinde de curentul
continuu consumat, de tensiunea de
ieşire şi de tipul de redresare. În tabelul alăturat sînt date valorile aproximative ale capacităţii de filtrare În milifarazi (1 mF = 1 000.r+F). Se subinţe
lege că tensiunea de lucru a condensatorului trebuie să fie mai mare sau
cel puţin egală cu tensiunea continuă
ce se filtrează.
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tensiunea primită, cele două tranzistoare
se deschid mai mult sau mal puţin şi
la masă o
de
radiofrecvenţă.
sistem RAA este
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cu acest radiore-

de bune în traficul

în concursuri.

reprezinta schema
a unui ohmmetru electropunte care utilizează un tranzismărirea
Tranmai are totodată rolul
rezistentă variabilă, functie ce se realizează
pri~ modificarea t~nsiunii de polarizare a bazei. Puntea se alimentează
pe o diagonală cu tensiune continuă
de 9 V, consumul fiind de cca 5 mA.
Particularitatea montajului constă În
faptul că rezistenţa necunoscută Rx
(de măsurat) nu este conectată direct
Într-un braţ al punţii; ea este intercalată

8B139

Toate elementele amplificatoare poserezistente interne - una de intrare şi una de i~şire. în cazul tuburilor
electronice sau al tranzistoarelor cu efect
de cîmp se poate considera rezist~nţa. de
intrare ca fiind foarte mare - Infimtă.
Dar există cazuri cînd se constată că
acest infinit nu este chiar aşa mare cum
îl considerăm teoretic, urmînd a fi determinat cu exactitate. Rezistenţa de ieşire calculată a unui element nu ţine
totdeauna cont de toate situaţiile practice, impunîndu-se şi pentru aceasta determinări experimentale.
dă două
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Rezistenta care se vede la bornele de
intrare ale ~nui element amplificator este
dată de raportul r
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în cazul tuburilor electronice şi al
tranzistoarelor cu efect de cîmp, acest
calcul nu este utilizabil, fiindcă la aceste
elemente cîştigul în curent este foarte
mic. Cataloagele indică totuşi pentru rezistenta de intrare ordinul de mărime în
gigaohmi sau teraohmi (109 .sa~ 1012 ).
100 Mai frecvent în cataloage este mdlcat cuK.o. rentul rezidual al elementului de comandă, curent ce este în anumită măsură independent de tensiunea poartă-sursă.
Măsurarea rezistenţei de intrare la un
tranzistor FET se poate face cu montajul
din fig. 1. Cînd contactul K este închis,
se poate trasa o curbă 12 = f(V 1)' ca în
fig. 2.
Fixăm apoi potenţiometrul P ca V1
să fie - 2 V. Deschidem contactul K şi
citim valoarea lui 12 (să zicem 8 mA).
Comparăm această valoare cu determinarea din curba din fig. 2: La prima mă
surătoare 12 = 8 mA se obţinuse cu
V 1 = - 1,5 V. Variaţia de tensiune .es~e
deci de 0,5 V. Raportînd această vanaţle
de tensiune la rezistenţa montată în
poartă (100 MQ), determinăm curentul
rezidual al porţii: 0,5/100' 106 = 5 nA,
Valoarea statică a rezistenţei de intrare va fi dată de raportul V1/11 în
condiţiile în care V 1 a avut valoarea
măsurătorii lui Iz, deci:

+

OPRIT

În circuitul secundar de polarizare a
bazei, adică În serie cu bateria 8 2 de
1,5 V, baterie montată În opoziţie fată
de B1 • Atunci cind bornele Rx sînt
deschise (valoare infinită), tensiunea

100

fi

I\Q

0...101<.0

0...11<.0

PORNiT

560

de

B1
9V

rn

O...100kO

opoziţie

este maximă. Puntea este
deci curentul în diagonala
este nul şi instrumentul
(inceputul scalei).
Atunci cind bornele Rx sînt scurt-

echilibrată,
de măsură
indică zero

circuitate (rezistenţă zero), tensiunea
de opoziţie este nulă şi baza tranzistorului se va polarîza numai de la bateria B 1• Indicaţia instrumentului va fi
la cap de scală, punct care reprezintă
reperul O 0..
Trebuie remarcat că scala ohmmetrului nu va fi liniară; diviziunile Rx
se vor trasa prin etalonare.
Schema de realizare practică se dă
În fig. 2. Comutatorul K 1 este de pornire-oprire, iar comutatoarele K ,K şi
K 4 introduc În circuit rezistoar~le ~1'

R2' R3' pentru extensia domeniului de
măsurare (pînă la 100 kQ). Se recomandă utilizarea unui comutator de
game, de tip claviatură. Rezistoarele
pot fi de 0,5 W. Potenţiometrele P1
şi P? sînt liniare. Oiodele 01 şi D 2
(din ~seriile D, F, BA Y etc.) protejează
instrumentul În cazul unor supratensiuni accidentale.
Pentru echilibrarea punţii se procedează astfel:
- se trece K 1 În poziţia «pornit»
(alimentare);'
- se Închide K4' adică se selectează
domeniul 0-100 kD.;
- cu bornele Rx libere, se aduce
acul instrumentului la zero din
potenţiometrul P1 ;
- se scurtcircuitează bornele Rx
şi se reglează capul de scală
(indicaţia maximă) din potenţio
metrul P?
Înainte de utilizare se va etalona
scala instrumentului folosind În acest
scop rezistenţe cunoscute (+ 1~~). La
mijlocul scalei vom avea reperele 10,
100, respectiv 1 000 n.
Dacă etalona rea făcută nu se păs
trează (citirile nu sînt reproductibile),
se va curăţa comutatorul şi se va controla instrumentul (poate să aibă frecări). Periodic se va verifica starea
bateriilor.
La măsurarea rezistentelor necunoscute se apasă În ordine k z, K3 sau K 4 .

..
la catod, se găseşte compensat de curentul pozitiv de ionizare al vidului imperfect din tubul de sticlă.
Din cauza influenţei temperaturii asupra tranzistoarelor bipolare, metoda mă
surătorilor succesive nu este aplicabilă,
utilizîndu-se direct măsurătoarea în regim dinamic. ca în fig. 3.
în acest montaj, P serveşte la ajustarea curentului Iz, la valoarea pentru care
dorim să măsurăm rezistenţa de intrare r.
Cunoscînd pe e şi v l' putem scrie:
vl R
r=e-v
1·

RIZISTllTlll IITIRII
AllllllllTlllR
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Ing. 1. MIHAESGU-Y03CO

1,5 V/5 nA

=

300 MO.

Pentru măsurarea dinamică a
tenţei de intrare este suficient să
determinări cu două valori V l' să

Aplicînd la un tub electronic montajul
din fig. 1, se constată că există o valoare
V l' de aproximativ 1 V, pentru care
I 1 = O. La această tensiune, curentul de
grilă negativ, al electronilor proveniţi de

rezisfacem
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Măsurătoarea este valabilă pentru un
curent alternativ ce trece prin R l' mai
mic decît curentul de polarizare. în practică se urmăreşte ca atunci cînd este aplicată tensiunea alternativă e, curentul Iz
să rămînă la valoarea pe care a avut-o
cînd e = O.
Relaţia r = f3/s este perfect aplicabilă
şi verifica bilă.
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Se poate trasa o familie de curbe ce
permite a estima valoarea rezistenţei de
intrare (fig. 4) pentru diverse tranzistoare.
De aici se observă că rezistenta de intrare este independentă de ten;iunea de
colector şi variază puţin cu temperatura.
în cataloage, valoarea rezistenţei de
intrare este foarte rar indicată, în schimb
se indică parametrul hlle.
REZISTENŢA

DE

IEŞIRE

La orice element amplificator poate fi
adaptat un sistem de notaţie, respectiv
un simbol cu trei electroz.i: un electrod
de comandă (grilă, poartă, bază); un
electrod de ieşire (anod, drenă, colector)
şi electrodul comun (catod, sursă, emitor).
Această notaţie simbolică este asociată
cu schema din fig. 5.
Valoarea curentului de ieşire Iz este
functie de valorile semnalelor de la inţrar~, respectiv V 1 şi 11' dar Iz nu poate
fi mărit oricît, valoarea sa maximă fiind
determinată de relaţia: IzRs = VA.
Deci Iz depinde şi de valorile lui VA
si Rs.
. în cazul limită de saturaţie, cînd IzR s==
= VA, se constată. că la o mărime constantă a semnalului de la intrare curentul Iz depmde numai de valoarea tensiunii de la ieşire V 2
Cînd un tranzistor este la saturaţie,
rezistenţa sa internă este de cîţiva ohmi.
Tranzistoarele cu germaniu au rezistenţă
internă ~e ieşire şi mai mică (1 Q), fiind
utilizate în comuta tie.
O măsurătoare di~amică a rezistentei
interne de ieşire se poate face cu mC:ntajul din fig. 6, unde curentul şi tensiunea de intrare sînt constante.
în primul caz, contactul K este deschis
şi admitem că Rl este suficient de mare
ca 11 să nu depăşească o valoare admisă.
închizînd contactul K, condensatorul
C prezintă un scurtcircuit pentru frecvenţa de măsură şi putem considera că
V1 este o mărime constantă. în cele două
cazuri, rezistenţa internă este dată de
raportul v z/i z.
Cataloagele de tranzistoare notează
valoarea h 22e pentru conductanţa de
ieşire (pentru intrarea în gol) care corespunde l/hzze rezistenţei de ieşire.
Cu aceste notaţu şi aprecieri calitati ve, radio amatorii vor putea calcula şi
stabili modul de conectare Între etaje
şi în special de conectare a etajelor de
putere RF la sarcină.

RIGUIATIR
I TIISIUII
Ing. SIMION MANEA

autoturismelor sînt echide tensiune de
Reglarea tensiunii dede acesta se face cu ajutorul
unui releu electromagnetic (fig. 1) care
acţionează asupra tensiunii de excitaţie a alternatofului În funcţie de tensiunea baterie! şi de numărul de consumatori conectati la un moment dat.
În decursul funcţi'onării, acesta se dereglează repede, sau una din piesele
componente (in special R,J se arde.
În fig. 2 este prezentată schema
unui releu electronic asupra căruia
nu se mai fac reglaje; el foloseşte
componente de wattaj mic şi nu are
piese În mişcare.
Schema reprezintă, de fapt, un stabilizator de tensiune autoprotejat, care

la o anumită valoare a tensiunii de
intrare nu mai furnizează tensiune la

1\.I1.",.""\nt:::.'t,,,,,,

ieşire.

Pentru regulatorul de tensiune s-a
folosit tranzistorul 2 N 3055 care admite temperatură mare pe joncţiune, suportă curentul de excitaţie al alternatorului şi se poate adapta uşor scopu~
lui propus.
Rolul comutatorului electromecanic
este indeplinit de tranzistorul T 1 • Cind
tensiunea de la intrarea regulatorului
depăşeşte 14,1 V, pe rezistenţa R2
apare o tensiune de aproximativ 0,6 V,
care deschide tranzistorul
Se blochează astfel T2 şi implicit
la ieşirea regulatorului tensiunea
nulă.
Reglarea tensiunii de blocare se
face din rezistenţele Rl şi R2 • suma

lor fiind mereu 400n ; prin micşorarea
R2 se măreşte tensiunea
de blocare, iar prin mărirea sa se micşorează tensiunea de blocare. Cum
baza tranzistorului TI este legată potenţiometric faţă de Rl' R2 • acestea
se pot Înlocui cu un potenţiometru
al cărui cursor se va bloca foarte
bine şi care poate servi pentru eventuale reglaje.
Respectindu-se schema din fig. 2,
releul funcţionează fără alte reglaje
pînă la 14,1 V, cînd «decuplează» tensiunea de excitaţie de la alternator şi
reintră in funcţiune la 13,9 V.
Din punct de vedere constructiv,
am folosit vechiul suport (1) al releului electromecanic de pe care s-au Îndepărtat rezistenţele şi releul şi s-a
montat plăcuţa (2) cu piese prin intermediul a cinci şuruburi M 3 x 20 (3),
vechile izolatoare (4), piesele metalice
DF şi + (5), şaibele izolante recuperate (6), o placă izolantă (7) şi patru
distanţiere filetate M 3 (8) - sau cîte
două piuliţe M 3 pentru fiecare şurub.
Asamblarea pieselor este prezentată
În fig. 3.
Tranzistorul T3 s-a montat pe un
rezistenţei

+
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radiator din tablă de aluminiu de 2
(fig. 4şi 5), dispus peste capacul
bachelită.
Rezistenţa

de protecţie la scurtcircuit (R6 În fig, 2, reperul 10 În fig. 3)
se confecţionează din patru fire din
kantal (cu r = 9,8.0. Im) avînd o lungime de aproximativ 2 cm. Ea este
prinsă În doi papuci.
Montarea şurubului de masă (9,
3) se face izolat faţă de bara plus
prin intermediul unui papuc (11) se
cositoreşte de circuitul imprimat.
Circuitul imprimat şi dispunerea pieselor sînt prezentate În fia. 6 şi 7, iar
placa izolantă (7 din fig. 3) este prezentată În fig. ~.
La montare este obligatorie folosirea şaibelor elastice, iar peste fiecare piuliţă se va «picura» lac incolor sau vopsea nitro, aceasta deoarece releul este supus la
puternice În
Proiectarea
imprimat s-a
făcut pentru rezistenţe cu peliculă
metalică; rezistentele' chimice se vor
monta «În picioar'e»,
A vantajele acestui tip de releu sînt
date de lipsa unui contact În mişcare,
precizia mare la decuplare, protecţia
la scurtcircuit; În plus, el nu necesită
reglaje.

+
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Concursul de idei tehnico-ştiinţifice organizat de
revistele «Ştiinţă şi tehnică»
şi «Tehnium» in anul 1977
s-a bucurat de o largă pariicipare, demonstrind interesul deosebit al celor mai
diferite categorii de cititori
pentru astfel de intreceri ale
inteligenţei şi creativităţii, ale
pasiunii şi ingeniozităţii.
Aceasta ne-a determinat
ca În fiecare an să organizăm o nouă ediţie a concursului de idei, dînd astfel
posibilitatea maselor largi
de oameni ai muncii să contribuie şi pe această cale la
afirmarea plenară a revoluţiei tehnico-ştiinţifice În toate ramurile economice.
Aşadar, În perioada 1 iulie - 31 octombrie 1978 se
v.ildesfăşuracea de-a doua
ediţie a concursului nostru
de. idei. tehnico-ştiinţifice.
Ca şi În ediţia precedentă,
tematica concursului este
nelimitată,ea putÎndu-se in-

TIINICD-STIINTlfICI
, ,
spira din sarcinile actuale
puse de partid in faţa tuturor oamenilor muncii. Pariicipanţii la concurs pot trimite lucrări care să contribuie la descoperirea de noi
resurse energetice şi de materii prime, la economisirea
de materiale, de combustibili şi de energie, la elaborarea unor noi substanţe şi
Înlocuitori de materiale, la
rezolvarea unor probleme
tehnologice din Întreprinderea sau unitatea economică unde lucrează, la t:reş
terea producţiei şi· productivităţii muncii din industrie
şi agricultură, la infăptuirea
unei noi calităţi În toate

domeniile de activitate. lucrările pot conţine idei tehnico-ştiinţifice prin aplicarea cărora să contribuie la
combaterea poluării mediului ambiant, la Îmbunătăţi
rea condiţiilor de viaţă, la
valorificarea superioară a
bogăţiilor naturale, la organizarea mai bună a folosirii
mijloacelor pe care societatea noastră socialistă le
pune la dispoziţia populaţi
ei. Practic, la concurs poate fi abordat orice domeniu
tematic, inclusiv cel care
priveşte starea ~e sănătate
şi condiţia de viaţă a omului.
La concurs pot participa

oamenii muncii, indiferent de specialitate, tineri
muncitori şi maiştri, ingineri şi tehnicieni din unitătile economice, elevi, studenţi şi cadre didactice din
invăţămint, cercetători şi
alţi specialişti din institutele de cercetare şi inginerie tehnologică, tineri specialişti

din

agricultură

etc.

Lucrările, dactilografiate
in două exemplare, insoţite
de eventualele schiţe şi de-

sene sau alt material prin
care se demonstrează posibilitatea de Înfăptuire şi apUcare a ideii tehnico-ştiin
ţifice, se trimit pe adresa redacţiei noastre Într-un plic
Închis cu menţiunea: «Pentru concursul de idei». Rugăm participanţii la concurs
ca, În afara adresei de pe
plic, În finalul lucrării, să-şi
scrie numele şi prenumele,
adresa exactă, inclusiv codul (eventual şi telefonul),
profesia şi instituţia unde
lucrează sau studiază.

IIIPOZITIVIII TIITARI
I CIRCUITElOR lOGICI
La verificarea funcţionării montajelor cu circuite integrate (manipulatoare
electronice, divizoare de frecvenţă, registre de deplasare, sisteme de afişaj etc.) este necesară sesizarea stă
rilor logice În diferite puncte ale circuitelor. Pentru aceasta se pot utiliza
teste re, realizate sub formă de «creioane de control».
Montalul prezentat În fig. 1 conţine
un tranzistor şi două circuite basculante bistabile de tip R-S, realizate cu
porţile NAND (P1 , P şi (P 3 , Pt ) din
circuitul integrat CDts 400 sau CII 30

J

(I.P.R.S.-Băneasa).

La cuplarea alimentării montajului
din fig. 1, intrarea (1) atinge nivelul
«1 », deci ieşirea (3) va avea nivelul
logic «O» şi lampa Li se aprinde.
Orice tensiune s-ar aplica ia intrarea (5), starea circuitului nu se schimbă. Se apasă scurt comutatorul K.
Dacă tensiunea la intrare este mai
mică de 0,7 V, lampa Li continuă să
rămînă aprinsă. Dacă tensiunea de intrare este mai mare, circuitul basculant îşi schimbă starea şi lampa L1 se
stinge. Dacă tensiunea de intrare nu
depăşeşte cca 2,8 V, tranzistorul T1
este blocat, deci la intrarea (9) a porţii P4 se află nivelul logic «1 ». Dacă

SONDA
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tensiunea de intrare depăşeşte această valoare, tranzistorul Ti se deschide,
circuitul basculant îşi schimbă starea,
ieşirea (11), trecînd la nivelul logic «O»,
aprinde lampa L2 •
Modul de lucru este următorul. Se
atinge cu capul de probă punctul de
măsurat. Se poate aprinde lampa Li
sau Li şi Lz. Se apasă comutatorul K.
Dacă L1 rămîne aprinsă, În punctul
verificat avem nivelul logic «O». Dacă
rămîne aprinsă doar Lz, starea este
«1 ». Dacă ambele lămpi se sting, tensiunea este cuprinsă intre 0,7 şi 2,8 V.
Lămpile sînt de tip «baionetă», folosite la semnalizări În telefonie (consum
45 mA la 6 V).
În fig. 2 se prezintă un alt montaj,
în care porţile Pj şi Pz se folosesc
drept circuite inversoare. Dacă tensiunea la intrare este mai mică de
1,5 V, se aprinde lampa l; (nivel «O»
la intrare), iar dacă tensiunea este mai
mare de 1,5 V, se aprinde lampa L2
(nivel «1» la intrare).
Porţile P3 şi P4: formează un circuit
basculant bistabJI de tip R-S. Dacă la
intrare se află nivelul logic «O», pe
bornele (3) şi (13) se va găsi nivelul
«1», iar pe borna (6) nivelul «O». Acest
nivel aplicat la intrarea (9) aduce ie-

şirea (8) În starea «1 », stare care deschide tranzistorul Ti' ceea ce duce la
aprinderea lămpii Li'
Dacă tensiunea la intrare este mai
mare de 1,5 V (nivel logic «1 »), stările
În punctele amintite se schimbă şi se
aprinde lampa Lz.
Alimentate cu 5 V, montajele consumă cca 50 mA.
Componentele se pot monta pe o
plăcuţă îngustă de circuit imprimat
care se introduce Într-un tub de masă

plastică sau un corp de pix cu diametrul interior mai mare de 15 mm. Circuitul integrat CDB 400 are picioruşul (14) legat la +5 V,iar picioruşul (7)
la masă. Printr-un cablu cu «crocodil»,
masa montajelor se va uni cu borna
de masă a circuitelor studiate. Cele
două beculeţe se pot vopsi diferit
pentru o urmărire mai uşoară. Nivelurile tensiunilor amintite s-au măsurat
experimental şi depind de componentele utilizate.

TRUIIITOARI-ECHIVAIENTE
_

. . . .

li

(după catalogul
I.P.R.S.-Băneasa, 1977)

A 344
A 345
A 346
A 1380
A 1392
AC 76
AC 105
AC 107
AC 108
AC 109
AC 110
AC 113
AC 114
AC 115
AC 116
AC 117
AC 118
AC 119
AC 120.
AC 121
AC 122
AC 123
AC 124
AC 125

BC 108
SC 108
BC 108
BC 109
ASZ 16
EFT 343
AC 180
BC 179
EFT 343
EFT 333
EFT 343
EFT 333
AC 180
AC 180
AC 180.
AC 180 K
AC 180
AC 180
AC 180
AC 180
EFT 343
EFT 343
AC 180 K
EFT 333

AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC

126
127
127/01
128
128 K
128/01
128/A
130
131
132
134
135
136
137
138
139
141
141 K
142
142 K
150
151
152
153

EFT 343
AC 181
AC 181 K
AC 180
AC 180 K
AC 180 K
AC 180
AC 181
EFT 333
EFT 333
EFT 343
EFT 333
AC 180
EFT 343
AC 180
AC 180
AC 180
AC 180 K
AC 180
AC 180 K
EFT 333
EFT 333
EFT 333
AC 180.
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descris
se pot reg la rerD.r't,...,~raIO de televiziune ce
de sincronizare care
mod
necesită

aparatură

specială

de laborator.
Functie de forma
pe ecranul
semnalului livrat de

ce apare
la aplicarea
N",~'""'..,~,,, deparapid cauza şi
del'eC1:lUrlll Generatorul propus se poate
Începînd
cu blocul schîmbătorului de canale
şi terminînd cu ieşirea etajului final
video, existînd şi posibilitatea injectării semnalului complex de sincronizare În oricare punct al acestui lanţ.
Aparatul a fost realizat cu circuite
integrate şi tranzistoare cu siliciu,
avînd avantajul unei bune siguranţe
În funcţionare, precum şi un gabarit
redus.
Pentru comoditate şi uşurinţa unei
eventuale depanări s-a folosit acelaşi
tip de circuit integrat, şi anume

OSCllATOR
FRECV. LINII

64

ps

OSCILATOR
FRECV. CADRE
20 ms

semnalul complex de sincronizare
de
de
'''''TIn;;.",,, complex de sincronizare,
comandă oscilatorul
şi, respectiv, Orizontale,
circuitul de selectare a imaginilor se realizează una din formele menţionate mai sus, funcţie de
mUltatoarell:)r de selectie
circuitul de iesire 'se
nalul complex de 'sincronizare peste
care este suprapus unul din semnalele de modu!aţie alese.
La ieşirea acestui
se pot obţine
fie impulsuri cu
negative, fie
cu fronturi pozitive; cele negative atacă
baza modulatorului realizat cu tranzistorul BC 172, care are rolul de a
modula în amplitudine purtătoarea de
imagine a canalului pe care este reglat oscilatorul realizat cu un BF 173.
Menţionăm că partea finală (BF 173
plus BC 108) este replica «in discrete.» a integratului CA 3028 (cunoscut

CIRCUIT
FORMATOR

LINII
5-8 ps

CIRCUIT
FORMATOR
CADRE

,200-300 pl

destul de bine de radioamatori) şi
deci poate fi folosit ca atare,
Impulsurile vor modula deci o purtătoare de Înaltă frecvenţă, care poate
fi o M,F. sau un canal TV.
a realiza purtătoarea video
de
recomandăm un oscilator care
să lucreze pe jumătatea valorii frecvenţei video a canalului V,
fundamentala să cadă direct
frecventa
spire CuEm;f
,
de oscilator aleasă
excelentă stabilitate şi poate
limite
de largi cu
bobinei din
Această
este
de imagine mopri ntr-un afen uator ce
cu intraa
TV de testat.
Alimentarea
clasică, trebuind
15 V şi 5 V ±O,1 V pentru
T.T.L.
Reglarea este cît se poate de simplă: întîi, fără nici un comutator de
selectare a imaginii conectat, reglăm
rastrul cu semireglabilii aferenţi oscÎlatoarelor de frecvenţă linii şi frecvenţă
cadrE' (este bine să fie de foarte bună
calitate, fiind de preferat semireglabili cu 10 ture, gen helypot), direct pe
calea video a unui receptor bun de TV
(ieşirea A).
Apoi cu ajutorul celorlalţi doi semireglabili se alege numărul dorit de

OSC"lATOR
BARE VERTICALE
4-6 pl

OSCILATOR
BARE ORIZONTA~E
1-2 ms

bare şi apoi de linii; această operaţie
se face cu comutatorul de bare, reslinii conectate
rînd.
continuare se
modulatia
etajului de emisie şi se reglează
de
cu ajutorul
ţiometrului de
gata de lucru.
Imprimat este
una fiind
partea de emiSie, Iar
pe cealaltă circuitele integrate, adică
oscilatoarele de frecventă linii si cadre
circuitele de formare si' cel de selec~
tare a imaginilo'r.
'

ni-

DESENELE CABlAJUlUi IMPRI·
MAT SiNT PREZENTATE IN PAG.
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CIRCUIT IEŞIRE
VIDEO

OSCllATOR
fM/2

-U-

e
e

ETAJ
IEŞIRE

CIRCUIT
SINCRONIZARE

o.B.o.
COS 400 (patru NANO-uri cu două intri:!ri pe capsulă).
In fig. 1 este dată schema funcţio
nală a gener.atorului pentru obţinerea
semnalului complex TV cu 0jutorul
căruia se pot obţine pe ecran bare
verticale, orizontale, reţea (combinarea primelor două), şah şi pătrate
negre pe fond alb. Schema electrică
este dată În fig. 2. Menţionăm că există
posibilitatea depistării unor defecte
existente in blocul de intrare şi lanţul
de F.1. prin aplicarea unui semnal
nemodulat.
Ieşirile oscilatoarelor avind frecvenţa liniilor (al) şi, respectiva cadrelor (aC), intră În circuitul de formare
(CFC şi CFl), obţinîndu-se astfel, la
ieşirile lor, impulsurile de sincronizare linii şi, respectiv, cadre.
In circuitul de amestec se obţine

,...........-1--..-..... +15V

x

n

RECIPTIR II TRAfiC
(URMARE DIN NR. TRECUT)

o înfăşurare se foloseşte ca primar.
Celelalte două se Înseriază (începutul
uneia se leagă cu sfîrşitul celeilalte),
rezultînd priza mediană. Capetele ră
mase libere se conectează la puntea cu
diode.
în acelaşi mod se bobinează şi celălalt
transformator, numai că secundarul are
o înfăşurare.
Bobina oscilatorului se realizează pe
un miez tip oală. înfăşurarea 1 - 3 are
o inductanţă de 17 ,uR Priza se ia la
1/10 dinspre masă. înfăşurarea 4 - 5 are
un număr dublu de spire faţă. de înfăprarea 1-2.
...
între 6 şi 8 numărul de spire este eJal
cu cel al înfăşurării 4 - 5, dar se prevede
o priză mediană.
Capacităţile se calculează la fel ca la
amplificatorul de RF.
AMPLIFICATORUL DE FI
Condiţiile care se impun blocului sînt·
a) să aibă o bandă de trecere îngustă,
eventual reglabilă în trepte pentru recepţia în condiţii bune a semnalelor
AM, SSB, telegrafie;
b) să permită o amplificare maximă
peste 60 dB, reglabilă prin sistem RAA,
fără să-şi modifice caracteristica de transfer;
c) să aibă un zgomot propriu mic;
d) să amplifice liniar semnale pînă la
1 m V aplicate la intrare;

220

e)

nu autooscileze.
în continuare felul în care
s-a ajuns la schema analizată.
Pentru a obţine o bandă de 3 kHz
cu o creştere a atenuării de 35 -40
dB/1kHz se impuhe folosirea unui filtru
mecanic sau cu cuarţ. Deoarece nu toti
constructorii amatori pot procura as~
menea piese, am ales o solutie mai accesibilă. Proiectarea unui filt;u bloc care
foloseşte un număr de nouă bobine a
permis rezolvarea cerinţ.elor de mai sus.
. în fi~ura 4 se dă schema generală a
fIltrulm, compusă din două părţi. Între
terminale B-B' şi 2-2' se poate urmări
un filtru Cebişev format din 7 circuite
acordate.
Partea din faţă reprezintă un filtru
trece~bandă,. a căruj configuraţie a rezult~t dm motIve ce vor fi expuse în contmuare.
Calculul riguros al unui asemenea
filtru pleacă de la impunerea unei neIiniarităţi in bandă. Dar panta filtrului
va rezulta mai mică pentru acelaşi număr
iie bobme. l),e asemenea, valorile induct~nţ~lor şi capacităţilor ar rezulta foarte
dIferIte una faţă de alta, încît constmctia
~ltrult? . arA deve~ ..grea sau aproape
ImpOSIbIlă m condlţu amatoriceşti.

De aceea se fac cîteva aproximări,
după cum se va vedea în cele ce urmează.
Se pleacă de la. nec~sitatea unei pante
abrupte, ceea ce ImplIcă o bandă îngustă.
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Acest lucru este posibil· dacă factorul
de calitate al bobinelor este maxim la
frecvenţa aleasă (230 kHz).
Toate bobinele vor avea aceeaşi inductanţă cu miezul introdus pe jumătate.
Se calculează apoi capacitatea necesară
lIa acordul bobinelor).
1
C
(Inductanţa se alege din catalogul de
jJobine, urmărindu-se factorul de calitate
maxim la frecvenţa de 230 kHz~
Pentru a vedea modul în care sînt
dispuse frecvenţele de acord ale circuitelor, s-a făcut un calcul riguros pe baza
parametrilor imagine. Acest lucru ne
serveşte la obţinerea unei caracteristici
simetrice a filtrului. Circuitele deriva tie
L 3 C 3, L 6 C 6 şi L 9 C 9 se acordează pe
frecvenţa centrală a filtrului (230 kHz
sau în jurul acestei frecvenţe). Circuitul
L 4 C 4 se acordează pe 239, 455 kHz,
LsC s pe 220, 910 kHz, L 7 C 7 pe 236, 146
kHz, iar LaC8 pe 224,013 kHz. Banda
impusă este de 6 kHz la 3 dB.
Datorită aproximărilor făcute, frecvenţele vor fi altele (la reglarea filtrului),
dar situate în jurul acestora. în orice
caz, modul de alternare a lor în jurul
frecvenţei centrale este foarte important.
Aparatele necesare sînt generator, decibelmetru şi vobuJoscop cu remanentă
şi baleiaj lent (o vobulare la două s~
cunde sau manuală). Pentru prima parte,
toate aparatele vor avea impedanţe mari.
AstfeL generatorul se conectează la bornel~ B-B' şi va avea impedanţa de ieşire
maI mare de 600 n. Decibelmetrul şi
vobuloscopul se conectează la bornele
2-2' şi vor avea impedante la intrare
mai mari de 5 kn. Se încea;că obtinerea
unei caracteristici asemănătoare relei din
fig. 5 (linia plină). în cazul de faţă s-au
folosit bobine cu un factor de calitate
peste 250. Frecvenţa centrală s-a modificat la 228 kHz din cauza capacităţilor
de acord mai mari cu cîteva zeci de pF
decît valoarea calculată. Avînd un număr impar de zerouri (3), se obţin trei
maxime în bandă. Neliniaritatea rezultă
mare din cauza aproximărilor făcute. în
schimb, atenuarea creşte cu 40 dB/2kHz
la frecvenţa inferioară a benzii.
.
Configuraţia din fig. 4a rezultă din
necesitatea obţinerii unei neliniarităti
mici în bandă. Circuitul va trebui să
realizeze o caracteristică cu un maximum de atenuare în mijlocul benzii,
exact unde cade minimul de atenuare al
filtrului Cebîşev (fig. 5, linia întreruptă).
Această parte a filtrului bloc se alimentează de la un generator cu impedanta
de ieşire zero. Decibelmetrul şi vobul~
scopul se cuplează la ieşirea C-A, avînd
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impedanţele de intrare ca în primul ~az
(mai mari de 5 kn).
După aceea se realizează ştrapurile din
fig. 4 şi se ajustează eventualele neadaptări între cele două părţi. Acordul circuitelor se face din miezurile bobinelor
şi numai unde este necesar se schimbă
valoarea condensatorului. Cu această
configuraţie şi folosind bobine cu un
factor de calitate peste 250, s-a obţinut
un filtru cu o caracteristică similară
celei din fig. 6. Neliniaritatea este în jur
de 2 dB. Banda filtrului poate fi micşo
rată, dar caracteristica se strică în exterior. Bobinele folosite au un factor de
calitate maxim la o valoare a inductantei
de 164 ,uH. Valoarea capacităţii de aco~d
este de 2 600 pF. Toate condensatoarele
sînt cu stiroflex. Pentru tipurile obiş
nuite de miezuri oală folosite în radioreceptoare se recomandă capacităţi de
1 000 pF. Inductanţa va avea o valoare
de 470 ,uH cu miezul introdus pe jumă
tate.
Odată cu realizarea filtrului se poate
trece la conectarea lui Într-o schemă de
amplificator de F I.
O condiţie esenţială este alimentarea
filtrului de la un generator cu impedanţa
de ieşire mult mai mică decît impedanţa
de rezonanţă a circuitului serie L I C 1
(fig. 4). Aceasta poate să ajungă la ordinul
miliohmilor. Se foloseşte montajul repetor pe emitor.
Impedanţa de ieşire a acestui etaj este
apropiată de zero dacă şi etajul precedent are o impedanţă de ieşire mică.
Această condiţie o îndeplineşte bine o
poartă NANJ.) din capsula CDB 400 E.
In caz contrar, caracteristica globală va
fi departe de ceea ce vrem să obtinem.
Pentru a nu introduce în acest ~mpli
ficator dinaintea filtrului toate componentele de mixaj care ar putea să fie
radiate prin bobinele filtrului sau cele
mai puternice să-I satureze, s-a introdus
un circuit de prefiltrare. Acesta are în
componenţa sa două circuite cuplate
în cascadă şi acordate decalat (fig. 3).
în acest fel, amplificatorul şi repetorul
dinaintea filtrului vor prelua mai puţine
produse de mixare nedorite.
Inductanţele şi capacităţile de acord
vor fi aceleaşi ca la filtru. Priza s-a luat
la 1/7 din numărul de spire, începînd
de la masă. Capacităţile de cuplaj ale
bobinelor cu etaje1e de amplificare trebuie să asigure o impedanţă minimă de
600 n, la frecvenţa intermediară de
230 kHz. Circuitele amplifică cu 10... 15 dB
semnalul cules de la etajul anterior:
Folosind impedanţă joasă la intrare şi
ieşire (s-a analizat şi la amplificatorul
de RF), se elimină în mare parte zgomotele parazite şi influenţa Între etaje.
De asemenea, pericolul autooscilatiei
este micşorat.
'
.L~ ieşirea filtrului bloc impedanţa
mlfllmă de 5 kn (necesară adaptării
filtrului) se obţine printr-un repetor pe
emitor, realizat cu tranzistorul T 9 (fig. 7).
Urmează partea care ajută la selectarea
unei benzi variabile. Deoarece nu s-a
introdus reglaj automat de amplificare
în partea cu selectivitate ridicată, pentru
amplificare s-au folosit tot porţi logice.
Acestea asigură un zgomot mic, o adaptare optimă şi nesaturarea la semnale
mari.
Pentru a se evita autooscilaţia etajului,
comutarea capacităţilor se face electronic. Selecţia se face în aşa fel încît
frecvenţa "de rezonanţă a unui circuit
scade, iar a celuilalt creşte. Valorile
capacităţilor se aleg experimental. Comutarea se face de la distanţă, dar în
curent continuu (înalta frecvenţă parcurge un drum scurt pînă la masă).
Această metodă permite obţinerea unei
benzi variabile sub banda filtrului bloc.
în repaus, <toate diodele sînt blocate din
cauza tensiunii aplicate ( + 12 V pe anod
şi + 24 V pe catod). Dacă se trece pe
poziţia nr. 2 a comutatorului, curentul
ce trece prin rezistenţa de 3,3 kn va fi
mai mare deCÎt cel prin rezistenţa de
470 kQ. Caracteristica generală a amplificatorului de FI împreună cu filtrul
bloc se dă în fig. 8 (comutatorul pe
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Pentru cititorii noştri, care cunosc tipul anterior
VIVAT DELTA
(<<Tehnium» nr. 1 şi 2/1978), prezentăm un nou tip de deltaplan -«Excelsior». Acesta este un deltaplan de performanţă din categoria
Standard-Rogallo, a cărui fineţe este de 1: 6 şi
viteza de coborire mai mică de 1,5 m/s. Construcţia
voalurii este lăsată liberă, la centru-faţă peste tubul
central, ea profilîndu-se după fileurile de aer, În
funcţie de viteză. Voalura este conturată cu ajutorul
unei mineci care Îmbracă tubul central. Pentru
păstrarea formei proiectate, deltaplanul «Excelsioo>
este întărit pe tuburile laterale cu un cablu «deflexor» susţinut de un montant din dural if> 12x 1 x
300 mm, inclinat În jos la 45 grade. Croiala voal urii
după o nouă formă geometrică îi măreşte alungirea
(J\.) şi prin aceasta fineţea.
Suprafaţa portantă, mai mare ca la deltaplanul
VIVAT DELTA, permite ca «Excelsiof» să poată
urca pe verticală imediat după decolarea de pe vîrful pantei, CÎnd vintul are viteza de 7-8 m/s.
Tehnologia construcţiei este simplă, dacă se lucrează cu elemente nedemontabile pe segmente,
fiind asemănătoare cu VIVAT DELTA. Lateul este
făcut din tub PVC turtit la cald.

AIPllfICA',' I1EIEB
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Folosind două circuite integrate TBA
810 AS, ampIificatorul din fig. 1 realizează o putere de ieşire de 2 x 5 W de
la o tensiune de intrare de 150-650 mV,
banda de trecere fiind în gama 40 Hz20 kHz, cu distorsiuni mai mici de 2 la
sută, alimentîndu-se de la o tensiune de
14,5 V.
Din schema de montaj se observă că
potenţiometrul P 1 serveşte pentru reglarea amplificării, P2 pentru balans, iar
cu ajutorul potenţiometrului P 3 pot fi
tăiate frecvenţele Înalte. Semireglabilii
Rll şi R 21 servesc la simetrizarea benzilor de trecere pe cele două canale.
Grupul
C;8,
limitează
iesire.
Corecţia de frecvenţă este asigurată de
grupul
C 25,
Reacţia
este
de
C13 , R 13 , respectiv
rezlstc)arele
fixînd valoarea am.plIhdtrii.
şi

evită

«bootstrap» sînt

_

C 16, respectiv C 26' iar condensatoarele
C 19' respectiv C Z9' cuplează sarcina (difuzoarele).
Conectarea difuzoarelor se realizează
prin jack-ur~ care în lipsa difuzorului
cuplează la ieşirea amplificatoarelor rezistoarele R 16, respectiv R Z6 ' evitînd astfel funcţionarea in gol.
în fig. 3 se dă schema de cablaj pe
placa imprimată, iar in fig. 2 se precizează terminalele circuitului integrat.
Circuitele integrate se montează pe
radiatoare de aluminiu sau bronz laminat de forma din fig. 4, cu şuruburi M 2,5,
ariOloarele integratelor fiind unse cu vasiliconică (extrasă dintr-un tranzistor de putere defect). Radiatorul se

Ing. EKART IMRE-Turda

un condensator de filtraj de mare capacitate, iar secundarul a fost supradimen- ~_ _..I\
sionat. Schema de cablaj pe circuit imprimat pentru alimentare se dă în fig. 7.
Amplificatorul descris poate fi folosit
la înlocuirea etajelor finale ale radiocasetofoanelor, casetofoanelor, magnetofoanelor sau combinelor stereofonice. în peliculare; R16'
33
W
cazul sonorizării trebuie cuplat de un bobinate; R
kQ/O,5
±
preampIificator stereofonic alimentat de pelicular; condensatoare: CII'
la o tensiune stabilizată cu o diodă 50 nF/50 V, ceramice; C 12 ,
25 V; C 13, C 23 - 470 ,uF/16
electrolizener.

100 ,uF/25 V, electrolitice;
C 15 , C 25 - 2,7 nF/50 V, ceramice; C 16 ,
C 26 100 ,uF/25 V, electrolitice; C 17 ,
C 27 - 470 pF/50 V, ceramice;
C 28
150 nF/50 V, ceramice C 19 ,

tice; C 14, C 24

1 000 ,uF/25 V,
C 10'
200 ,uF125 V, electrolitice;
- 1
25 V, electrolitic; C - 4
eJectrolitic;
diode:D 1,D 2 ,D 3 ,D 4 -Fo
SYIOOetc:,
bec semnalizare
cu neon,
LSD 32:
slguran\a fuzibilă
transformator
alimentare: 220
17; 18 V
40 VA.

fixează

M
de
mensllunile date
fig. 5.
Alimentarea se face de la reţea
tr-un transformator cu infăşurare
separaţie legată la pămînt
6), pentru a
evita
ridicate
spre
integrate.
nu
necesită stabilizare, deoarece se foloseşte
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Intensitatea curentului(A)

DIABID811CAREA

Ing. D. VAITEANIJ

D'iagnosticarea generatorului de curent continuu se Întemeiază pe valorile măsurate ale unor mărimi caracteristice şi parametri ai acestuia. Aparatura folosită: tahometru, voltmetru,
ampermetru, reostat de sarcină. La
un test simplificat sînt suficiente numai un tahometru şi un voltampermetru. Preliminar Încercării se montează
tahometrul, care permite determinarea turaţiei generatorului, cunosCÎnd
şi raportul de transmitere dintre arborele cotit şi arborele generatorului.
Se instalează şi voltampermetruf În
circuitul de Încărcare (fig. 1), conductoarele fiind conectate direct la
bornele generatorului. Se deconectează (şuntează) regulatorul de tensiune.
Prima mărime ce trebuie măsurată
este puterea~electrică nominală a generatorului. In acest scop se aduce
Întîi generatorul la turaţia sa nominală, cunoscută din datele tehnice ale
automobilului, prin creşterea~ turaţiei
arborelui cotit al motorului. Incărca
rea generatorului la această turaţie
nominală se poate realiza, pentru un
timp scurt, prin legarea sa, printr-un
conductor corespunzător, la înfăşu
rarea de excitaţie a generatorului cu
polul care permite obţinerea saturaţiei magnetice. Se notează valoarea
tensiunii instantanee. Valoarea acesteia poate fi mare, deoarece regulatorul de tensiune a fost deconectat.
Creşte, prin urmare, şi curentul de Încărcare. La creşterea tensiunii cu CÎteva procente, valoarea curentului devine maximă. Dacă intensitatea cu-

paraţiilor,

Conectind voltampermetrul după
schemă, se citeşte valoarea tensiunii
care, în mulţită cu valoarea intensită
tii curentului aflată mai inainte, de-

Consumatori

termină mărimea puterii electrice no-

minale a generatorului a cărei cunoaş
tere se urmărea.
Dacă se foloseşte un reostat de
sarcină, regulatorul~ de tensiune nu
mai trebuie şuntat. In acest caz, sarcina generatorului este variată cu ajutorul reostatului pînă la realizarea, la
turaţia nominală, a valorii nominale
a tensiunii. Apoi se citeşte intensitatea curentului. Prin urmare, la folosirea reostatului, ordinea operaţiilor de
măsurare este modificată conform
celor arătate mai sus.

Al TERNATORUl

Se conectează la instalaţia electrică
a automobilului după schema prezentată În fig. 2. Alternatorul se poate
regla prin modificarea valorii cîmpului creat, deci prin varierea curentului
creat, deci prin varierea curentului ce
trtlce prin Înfăşurarea indusului.
In principiu, reglarea alternatorului
este similară reglării dinamului, fie
că se folosesc regulatoare cu vibraţii,
fie că se apelează la regulatoare cu
semiconductoare, ca În fig. 3. Regula-

APRllDIRlllICTRlllCÂ
PIITRU IOTORITA
"MOBRI 50"
V. MACARENCO, T. GRECEANU
Montajul (fig. 1) este compus dintr-un
transformator' care În primar" primeşte
curent alternativ de la generatorul motorului şi îl transformă În curent de înaltă
tensiune, pe care îl introduce Într-o punte
de 4 diode (D l , D 2 , D3 şi D 4 ) pentru redresare. Pe de altă parte, direct din primar
se preia joasa tensiune a generatorului,
printr-o rezistenţă de ştergere a vîrfurilor,
se redresează prin Ds şi D6 ambele
alternanţe, se filtrează prin C 3 şi se aplică
pe armătura din dreapta a eondensatorului C 2 , unde este legată şi platina plus a
ruptorului. Armătura din stînga a lui C 2
este legată prin D 7 la poarta ţiristorului Th.
Pentru limitarea şi stabilizarea curentului
de Întoarcere sînt montate în paralel R 4
şi Dz. Între plusul de înaltă tensiune al
punţii redresoare şi primarul bobinei de
inducţie se montează un condensator C l
de 1 ,uF la 600 V, a cărui armătură din
stînga este legată şi la intrarea tiristorul ui.
În paralel cu armăturile lui C l este montată o rezistenţă de frÎnare şi de protecţie a
tiristorului contra autoinducţiei din primarul bobinei de inducţie B.1.

REGUlATOR

rentului are o valoare mai mare decît
aceea care, la tensiunea stabilită, produce puterea electrică nominală, atunci generatorul se găseşte În stare
bună. Numai În caz contrar, generatorul trebuie demontat şi supus re-

Funcţionare.

Tiristorul fiind blocat şi
platinele închise, CI se Î'1carcă prin puntea
redresoare cu 200 - 400 V. Joasa tensiune
redresată încarcă prin R3 pe C 2 • Cînd se
deschid platineJe, C 2 se descarcă prin D 7
pe poarta tiristorului pe care îl deblo,
chează şi astfel face posibilă descărcare a
lui C 1 În primarul B.I. Bobina funcţio
nează acum ca un transformator în impulsuri şi generează o foarte înaltă tensiune
În secundarul ei, care se transmite la bujie,
dînd o puternică scînteie. Platinele se
închid, CI se încarcă, tiristorul este blocat
şi ciclul se repetă.
De remarcat că, deşi tensiunea în primarul B.I. este mult mai mare decît la aprinderea clasică, aceasta nu are nimic de
suferit, deoarece tensiunea apare sub formă
de impulsuri, în ritmul turaţiei motorului
şi nu curent neîntrerupt. ,Ea primeşte curent în primar doar o mică fracţiune din
timpul cît platinele sînt deschise (cca 4-5 0
dintr-un tur). La aprinderea clasică primarul bobinei primeşte curent în tot timpul
cîtplatinele sînt deschise (30 - 45° din tur).
In fig. 2 se indică modificările care tre-

I

.,

I

L._. _. _______
buie făcute la aprinderea clasică, pentru a
putea aplica aprinderea electronică.
Se desfiinţează legăturile a şi b (punctate) şi se leagă a prinderea electronică la
bornele numerotate 1, 2, 3 (fig. 1 şi 2).
Condensat6rul C nu mai are nici o funcţi une, d.ar el rămîne pentru a se putea
trece pe clasic la nevoie, printr-o simplă
legătură. Într-adevăr, se vede uşor că dacă
desfacem bornele aprinderii electronice
1, 2, 3, fig. 1 - (borna 4 poate rămîne) şi
facem un scurt Între bornele 1, 2 şi 3
(fig. 2), motorul trece imediat pe aprindere
clasică. Iată de ce, de la bornele 1, 2, 3
(fig. 2) firele se vor trage pînă la locul unde
s-a hotărît amplasarea aprinderii electronice, iar legăturile cu 1, 2, 3 (fig. 1) se vor
face cu bucşe şi banane sau cu şuruburi şi
papuci.
Transformatorul Tr poate fi executat În
două variante. Prima şi cea mai bună este
bobinarea pe un miez toroidai de ferită

o

_.

_ _ _ .:_
_

..!.J

(sau permaloy) cu secţiunea radială de
1,5 pînă la 2 cm 2 . Se bobinează Întîi secundarul pe miezul bine izolat (cu sterling
şi lac), 3 500 de spire CuEm 0 0,15 mm.
Bobinarea se face regulat şi strîns, cu
ajutorul unei navete pe care s-a pus întreaga cantitate de sîrmă necesară. Se .scot
capete rezistente din liţă izolată, se im/pregnează secundarul cu nitrolac, se izolează bine cu sterling şi lac şi deasupra se
bobinează primarul1e 300 de spire CuEm
'l' 0,2 mm, bobinate în acelaşi sens cu
secundarul şi cu capete la fel de robuste.
Se acoperă totul cu o bună protecţie de
sterIing lăcuit gros.
Transformatorul mai poate fi executat
şi pe tole clasice E + 1 (ferosiliciu de bună
calitate), cu secţiunea miezului de 4 cm 2,

m
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torul modifică curentul În infăşura
rea de excitaţie şi deci cîmpul magnetic al generatoruluÎ, În funcţie de
valoarea tensiunii sau a
curentului de la bornele acestuia
urmă sau În funcţie de intensitatea
curentului de Încărcare. Deosebirea
faţă de generatorul de curent continuu este că înfăşurarea
excitaţie
ia alternator se roteste odată
dusul, pe cînd ia dinam se găsea pe
stator,
Diodele,
matorilor
toare, fac

necesare.

La

măsurarea

tătii

maxime a
care se execută ca şi
dinam, trebuie
vedere
că regulatorul
se conectează
tensiunea la bornele
bateriei este foarte scăz ută.
Operaţiiie de măsurare trebuie să
acorde diodelor o atenţie deosebită
din cauza fragilităţii acestora la
Încărcări care provoacă defectarea
Pentru a evita deteriorarea diodelor,
trebuie să se cunoască bine operaţiile care conduc la defectare, şi anume: punerea la masă a conductoarelor alternatorului În funcţionare, punerea la masă sau legarea intre ele
a conductoarelor infăşurărij excitaţiei (în cazul folosirii regulatorului
tranzistorizat şi acesta se deteriorează); modificarea poziţiei conductoarelor regulatorului; deconectarea regulatorului de tensiune (tensiunea
Înaltă ce rezultă-distruge diodele).
În general, la efectuarea măsură
rilor, toate contactele trebuie controlate si mentinute În stare corectă
pentru a evita deteriorarea alternatoruluL De asemenea, toate bornele folosite trebuie să fie de tipu" cu izolaţie şi echipamentele de măsură trebuie să fie perfect izolate.
Reglarea regulatorului cu vibrator
se realizează prin modificarea caracteristicii arcului, iar a regulatorului
tranzistorizat prin intermediul potenţiometrului. Acesta determină, de fapt,
valoarea tensiunii de conectare, care
Însă, la rîndui său, stabileşte mărimea
tensiunii la bornele bateriei de acumulatoare. În cazul în care regulatorul limitează şi valoarea intensităţii
curentului, trebuie să se introducă

2

un

potenţiometru

special.

RELEUL REGULATOR
tensiunii din instaiatÎa
.
a automobilului are
strucţle complexă şi oarecum
impusă de modul său de
la care trebuie susale se
ajuto-

baza sistemulUi
ele.
de sarei n.ă,
dependente. Primele au
de
afara celei de tensiune,
Ca urmare, tensiunea reglata depinde
de valoarea mtensitătil Instantanee a
curentului. Astfel. Ia
sartensiunea scade
datorită
infăşurării de curent a regulatoruiui.,
natură Imlară,
este
Încît pentru trasarea caractensticii regulatorului se indică de către
constructorul acestuia valorile celor
două tensiuni: În gol Tg ŞI o tensiune
la o intensitate dată a curentului.
La regulatoarele cu caracteristica
independentă de sarcină, care nu au
Înfăsurarea de curent, determinarea
unei' singure valori a tensiunii corespunZătoare unei sarcini date este suficientă pentru cunoaşterea caracteristicii regulatorului.
Protecţia generatorului este asigurată de un !imitator de curent a cărui
interventie este mai cu seamă cerută
cînd bateria este descărcată şi curentul de Încărcare foarte excesiv,
deteriorÎnd generatorul. În general,
generatorul poate debita în circuitul
bateriei numai cînd tensiunea produsă de el este superioară tensiunii bateriei, iar În caz invers, generatorul
trebuie decuplat. Operaţiile de verificări şi măsurări necesare diagnosticării regulatorului de tensiune sînt:
măsurarea şi reglarea tensiunii de
conectare a generatorului şi a tensiunii Tg la care se conectează regulatorul de tensiune,- măsurarea tensiunii
Ts, verificarea şi reglarea limitatorului de curent, măsurarea «curentului
invers» care apare atunci CÎnd tensiunea generatorului devine inferioară
celei a bateriei şi măsurarea tensiunii
În conductoarele curentului de Încăr
care.
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sînt foarte
de o parte, să fie CÎt mai
pe de altă parte, să vadă
bine
sau strada
Cele două
prezentate
sus sînt dictate nu
numai de normele de circulaţie, dar
şi de regulile conducerii preventive.
S-ar
spune că in lunile de
vară,
zilele sînt mai lungi şi mai
luminoase, problema luminilor ÎŞI pierde din importanţă. Lucrurile nu stau
deloc aşa, deoarece În această perioadă
explozivă a intensitătii
rutier, CÎnd nu rareori
se' circulă «bară la bară», pretinde o
iluminare CÎt mai bună a tuturor vehiculelor care circulă pe arterele rutiere.
Motoristul si motociclistul trebuie
să se facă mai bine văzuţi prin iluminarea perfectă a autovehiculelor respective, avind În vedere farul, lampa
de frînă şi cea de poziţie, catadioptrii,
precum şi luminile de semnalizare a
direcţiei. Aplicarea pe aripa din spate
a motocicletei ori motoretei a unor elemente reflectorizante de culoare roşie
sau portocalie nu este contraindicată,
ci,dimpotrivă,acestea contribuie efectiv la sporirea vizibilităţii În mers ori
în staţionare a vehiculului respectiv.
Greşeala care o comit unii motociclişti şi motorişti de a nu pune În
funcţiune după lăsarea intunericului
sistemul de iluminare a constituit nu
o dată cauza unor accidente grave,
cînd imprudenţii respectivi, circulînd
În «orb»,sau au nimerit peste obstacole care nu le-au putut observa din

totdeauna cel mai
avut cei care

au
cu

două roţi.

Şi
conducătorii de motociclete sau motorete, regulile din
circulatiei referitoare !a folosirea
de drum şi de intilnire a farurîlor sînt
valabile. Utilizînd defectuos
şi piloţii autovehiculelor cu
două roţi pot
«orbirea» altora, asa cum
cjindu-i, ii pot orbi pe ei
ventă de ignorare nu numai a
lor de circulaţie şi a celor de
ţie rutieră, dar În ultimă instanţă şi a
celor de bun simţ).
Sînt cunoscute din practică numeroase cazuri cînd bolovanii care au
servit drept «frîne» pentru autovehiculele rămase În pană şi din neglijenta
şoferilor au rămas pe carosabilul şo
selelor s-au dovedit obstacole fatale
pentru pilolii autovehicuielor cu două
roţi ce nu au urmărit cu precauţie suprafaţa drumului. Un motiv În plus
pentru ei să circule noaptea cu asemenea viteză care să permită luarea
tuturor măsurilor de prevenire a unor
asemenea evenimente neplăcute. Să
nu uităm totuşi că farurile nu furnizează decît o lumină de 4000 ori mai
slabă decît lumina diurnă.
În sfîrşit, o ultimă recomandare:
Urmăriţi cu atenţie deplasarea pietonilor care, în multe cazuri, datorită
îmbrăcămintei de culoare Închisă, pot
fi cu greu observaţi şi care nu întotdeauna circulă corect pe poteci ori
trotuare În afara părţii carosabile!

CIITRll ACUITIC
Circulaţia rutieră modernă impune
folosirea frecventă a semnalizatoarelor
de direcţie, fiindcă atenţia conducă
torului auto este concentrată asupra
depăşirilor, evenimentelpr rutiere şi
semnelor de circulaţie. In această situaţie, din cauza neatenţiei, uneori conducătorul auto nu sesizează becul de
control care avertizează vizual funcţio
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narea semnalizatorului.
Această neatenţie poate cauza accidente grave.
Prezentăm un montaj electronic simplu, care printr-o avertizare sonoră indică functionarea semnalizatoareioL
Montajul se compune dintr-un multivibrator astabil nesi metric.
Sunetul avertizor este generat de un
difuzor sau cască conectată în circuitul de colector al tranzistorului T z.
Dacă impedanţa căştii sau difuzoruluI
nu corespunde cu cea cerută de montaj, se va folosi un transformator de
adaptare a impedanţei. Capsulele receptoarelor telefonice au impedanţa indicată În schemă. Prin rebobinare şi
căştile de impedanţă mare devin utilizabile.
Dispozitivul este alimentat din circuitul de semnalizare. Schema este proiectată pentru autoturisme cu polaritatea minus la şasiu. Montajul se poate
adapta şi la maşini de tip vechi cu
plusul la şasiu, folosind în acest
caz tranzistoare pnp. -respectiv ec 177.
Tonul generat se poate modifica cu
ajutorul potenţiometrului semireglClbil P 1.

Mentionăm că

montajul are întrebuinţări multiple. Acesta se poate conecta
la circuitul uşilor, portbagajului, frîna
de mînă, avertizor pentru apa de răcire,
presiune ulei, încărcarea acumulatorului etc. Reglînd P 1, se vor obţine un
ton strident la generatorul folosit pentru avertizare de avarie şi un ton plăcut
pentru generatorul folosit la controlul
semnalizării de direcţie. Diodele montate în circuitul de alimentare evită influenţarea reciprocă a circuitelor controlate. În acest fel se obţine posibilitatea cuplării unui număr de circuite
la un singur avertizor, iar oricare dintre
ele poate declanşa generarea sunetului. Confectionînd două dispozitive
identice, se pot asigura toate cerinţele
de avertizare.
2x F107~ Stînga
680.0.

(+6 ... 12V)
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Baia ni se va părea mai încăpătoare
dacă În locul dulapurilor suspendate
pe pereţi vom folosi spaţiul de sub
cadă (desigur, acolo unde este posibil) şi de sub chiuvetă, pentru a păstra
felurite obiecte de strictă necesitate
(periuţa şi pasta de dinţi, flacoane diferite etcJ, iar pe perete vom fixa doar
o poliţă sub oglindă.
In situaţia CÎnd cada nu este Închisă in exterior cu un perete compact din plăci de faianţă, vă recomandăm să construiţi, aşa cum se arată
În fig. 1, un perete alcătuit din două
uşi glisante care se deplasează pe o
ramă de lemn.
Elementul principal al unui aseme-

nea perete îl constituie rama (B) condin lemn de brad. Pentru
reaiizarea ei aveti nevoie de două
stinghii cu secţiunea de 30x 50 mm,
avînd lungimea egală cu lungimea că
zii şi două şipci verticale cu secţiunea
de 30 x 30 mm şi lungimea egală cu
distanţa de la baza căzii la suprafaţa
marginii superioare a căzii, minus
grosimea de 60 mm a celor două stinghii. În stinghii se Încastrează o poliţă
cu lăţimea de 130-150 mm. Ea este
fixată de stinghia superioară cu ajutorul unei plăci din placaj sau din
lemn. Poliţa poate fi obţinută şi din
două scînduri cu Iătimea de 65-75 mm
şi grosimea de 18-20 mm.
Stinghiile, care vor fi date la rindea, se prind Între ele prin cepuri rotunde străpunse sau cu ajutorul unor
cuie cu lungimea de 70 mm. Înainte
ca rama să fie fixată În peretele căzii,
cele două stinghii orizontale se prevăd cu cîte o canelură mai Iată cu
4 mm decît grosimea uşilor glisante
(ambele uşi se deplasează pe cîte o
canelură); În stinghia inferioară, canelura are o adîncime de 4 mm, iar În
cea superioară, de 11 mm. Şipcile verticqle (de susţinere) se fixează la
180-200 mm distanţă de capetele stinghiilor orizontale şi la 3-5 mm depăr
tare de caneturi pentru a nu împiedica glisarea uşilor.
Uşile glisante se confecţionează din
placaj, lemn sau masă plastică. lungimea fiecărei uşi este cu 10-15 mm
mai mare decit jumătatea lungimii stin-

Fotografia şi schiţa alăturată vă suo construcţie pentru sezonul
de vară: o masă mai puţin obişnuită,
concepută pentru întrebuinţare În aer
liber. Ea este prevăzută cu patru scaune fixe pentru copii, spaţiile dintre ele
permiţind aşezarea a Încă patru scaune obişnuite.
Construcţia este funcţională, confortabilă şi cu aspect plăcut. Îmbinarea făcîndu-se prin şuruburi, ea este
uşor demontabilă pentru depozitare.
Pentru elementele din suport se va

utiliza de preferinţă lemn de brad.
Placa mesei şi cele patru plăci ale
scaunelor fixe pot fi din placaj gros
sau PFl melaminat. Dacă este posibil, se vor folosi numai şuruburi din
alamă pentru a nu rugini (eventual se
pot nichela şuruburi sau buloane din
fier).
Dimensiunile reperelor au fost lă
sate la latitudinea constructorului.
Menţionăm doar că placa mesei va
avea orientativ 120 cm x 120 cm, iar
plăcile scaunelor cca 35 cm x 35 cm.
Nu se vor face Îmbinări prin Încleiere (decît eventual la suporţii picioarelor). Construcţia se şlefuieşte cu
glaspapir fin şi se acoperă cu lac incolor.

fectionată

... ÎI BAIE

gerează

ghiilor orizontale, iar lăţimea cu 6 mm
mai mică decit distanţa dintre adînciturile celor două caneluri. De usi se
fixează cu şuruburi şi clei mînere din
lemn cu secţiunea de 12-16 mm (A).
Odată terminate, uşile se montează
În caneluri.
În figura 2 se prezintă o variantă de
perete cu plintă adin cită, În care caz
construirea şi montarea poliţei În peretele căzU sînt imposibile.
În apartamentele obişnuite, cu grup
sanitar separat, chiuveta este amplasată Între perete şi cadă, fapt ce creează posibilitatea unor amenajări. Astfel, spaţiul de sub chiuvetă se va inchide cu o uşă (A), prevăzută În interior cu rafturi de formă ovală, mai late
spre pardoseala băii şi mai înguste
spre baza chiuvete;. Ea face parte din
masca chiuvete;. Golul dintre cadă şi
chiuvetă se Închide cu o placă fixată

I
I
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BAl1Ej PIIElMA11cA
Salteaua se poate confecţiona din
perne pneumatice care se vînd În comerţ şi o ţesătură de postav pentru
huse. Husa pentru perne se obţine
cosind, aşa cum se vede În desen, un
sac din postavul ales. Nu operăm În
material orificii În dreptul locului unde
perna se umflă cu aer, ci scoatem tuburile pernelor prin cusătură.
Cusăturile transversale le facem

după

ce introducem În husă două
perne puţin umflate; insemnăm apoi
orificiile pentru umplerea lor cu aer
şi umflăm bine pernele. Insemnind
cusătura, golim pernele de aer, după
care coasem husa in semnele trasate.
În mod analog se procedează cu toate
pernele. TuburJJe de la orificiile necesare umplerii cu aer se Îmbracă În
postav.

Între chiuvetă oşi marginea căzii.
Deasupra chiuvetei, sub oglindă,
poate fi montată o poliţă suspendată
(B), acoperită cu email În culoarea
pereţilor căzii.

• RECUPERAREA ARGINTULUI DIN SOLUTULE EPUIZATE DE FIXATOR
la fiecare litru de soluţie uzade fixator se adauQă 10-15 g
bicarbonat de amoniu (pentru
neutralizare) şi 10-15 g hiposulfit de sodiu. Argintul se depune În citeva zile sub forma
unuÎ praf negru. Soluţia limpede se decantează şi se aruncă.
După ce s-a adunat o cantitate
suficientă de pulbere de argint,
aceasta se separă prin filtrare,
se spală cu apă şi se dizolvă În
acid azotic (atenţie, corosivl),
cînd se obtine azotatul de argint,
sau se topeşte în creuzete de
fier, În prezenţa cărbunelui de
lemn si a carbonatului de amoniu (pentru a împiedica oxidarea
argintului) .
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Desfacerea lipiturilor efectuate cu ghips se face cel mai uşor
dacă obiectele respective sînt
scufundate timp de 24 de ore
într-o solutie de tiosulfat de
sodiu (fixator foto) 20-25 la
sută. În aceste condiţii, ghipsul
este parţial dizolvat, iar restul
se desprinde de pe obiect extrem
de uşor.
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CABLAJUL IMPRIMAT
GECU SEMNAL
COMPLEX
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cu acelaşi număr de spire şi acelaşl dIametru ca la soluţia precedentă, dar ~se bobinează secundarul peste primar. In cazul
transformatorului toroidal, ac~sta se montează pe placă cu un şurub central; între
garnituri de cauciuc de cameră.
Tiristorul poate fi de orice tip care
admite o tensiune directă mai mare de
600 V şi un curent de minimum 6 -8 A,
iar impulsul de deblocare pe poartă Între
4 şi 10 V cu 0,2 A.
Condensatorul C l trebuie să fie de
foarte bună calitate, de 1 ţtF la 600 V
(sau două în paralel. de cîte 0,47 ţtF la
600 V). Diodele D l , P2' D3 şi D 4 sînt de
tipul F 407. Diodele Ds, D6' D 7 pot fi
EFR 136, DR 370; F 057 sau BY 127.
Dz = DZ 308.
Rezistorul R3 trebuie să fie d~ wattaj
mare (10 -15 W), iar valoarea sa depinde
de tensiunea dată de generator. De pildă,
pentru «Mobra-50» s-au obţinuţ rezultate
foarte bune cu 100 a la 16 W. /Condensatorul electrolitic C 3 este de .100 ţtF la
25 V, iar C 2 de 0,1 ţtF la 160.V. Rl este o
rezistentă bobinată de mină de cca 3 a
la 1Q/W' (nichelină de reşou). R 2 = 1 Mal
0,5,\v, R 4 = 16 kn/2 W.
În fig. 3 se dă, la sc.ara 1: 1, placa de
sablaj imprimat, văzută din partea metalizată, cu amplasarea t;uturor pieselor. BineÎnteles că ea poate fi făcută mai mare sau
m;U mică, după dimensiunea pieselor procurate. Am ales. soluţia cea mai comodă
pentru amatorI, de separare a circuitelor
prin zgîriere Ji scoatere de benzi drepte şi
ortogonale. ,'Este bine ca toate legăturile
din afara plăcii să fie făcute cu liţă izolată
flexibilă, de diferite culori. După terminarea construcţiei, după experimentare
şi după un prim drum făcut, este de dorit,
dacă totul a functionat normal, să se
acopere întregul montaj, inclusiv placa de
cablaj imprimat pe ambele feţe, cu o
peliculă de nitrolac, pentru a u proteja de
ploaie sau umezeală, care ar putea aduce
grave inconveniente. Aprinderea electronică trebuie să primească aer pentru
ventilaţie.
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1). în fig. 9 se dă caracteristica
de atenuare selectată la o bandă de
3,2 kHz, la -10 dB.
Amplificarea totală a etajelor de frecvenţă intermediară descrise pînă acum
este în jur de 35.. :40 dB. Pentru a obţine
un semnal suficient, s-a introdus un
amplificator cu un cîştig de 60... 65 dB.
Amplificatorul este prevăzut cu un sistem RAA cu o eficientă de 55 dB. Tranzistoarele T 1o şi T 11' amplifică şi T 12
repetă semnalul. Repetorul are intrarea
în conexiune boot-strap. în repaus, cînd
semnalul RAA lipseşte, tranzistorul T 13
este blocat, iar diodele D35 şi D36 nu
conduc. Reacţia negativă este minimă
şi amplificarea este maximă. Cînd semnalul depăşeşte limita aleasă prin sistemul RAA, apare un semnal în baza
tranzistorului T 13' care începe să conducă. Diodele D35 şi D36 se deschid,
iar semnalul de la ieşirea amplificatorului
ajunge la intrare prin condensatoarele
C 77 , C 79, Cso·

MIXERUL M2, OSCILATORUL BFO,
AMPLIFICATORUL DE J F SI
ETAJUL RAA
'
Pentru al doilea mixer rămîn valabile
impuse pentru Ml. Trebuie
avut în vedere ca semnalul de intrare
în modulator să nu fie mai mare de
25 ... 30 mV pentru a nu avea distorsiuni.
Altfel toate performanţele receptorului
sînt puse în umbră dacă semnalul audio
este neinteligibil.
Se utilizează aceeaşi metodă de obţi
nere a purtătorului dreptunghiular.
Varierea frecvenţei oscilatorului BFO
se face prin schimbarea capacităţii rezultante a două diode cu siliciu polarizate invers. Potenţiometrul R S7 se scoate
pe panoul frontaI.
Bobina Lll are între punctele 1 şi 3
un număr de spire identic cu cel al bobinelor de frecventă intermediară.
Priza 2 se ia 'la 1/7 din numărul de
spire, începînd de la capătul nr. 1. între
4 şi 5 se află 1/5 din numărul de spire al
condiţiile

înfăşurării 1 - 3.
Secţiunea 6-8

cuprinde un număr
de spire egal cu cel din secţiunea 1- 2.
Priza 7 se ia la mijlocul înfăşurării.
Valoarea condensatorului C 122 se determină experimental. Orientativ, capacitatea lui este mai mică cu 200... 300 pF
decît C49 sau Cso '
Semnalul SSB este preluat de un etaj
preamplificator de audiofrecvenţă (T 17'
T 18)' De la ieşirea acestuia, semnalul se
trimite etajului detector şi amplificatorului RAA (T 19' T 20' T 21)' Semnalul este
redresat şi filtrat prin diodele D 46 şi D47
şi grupul RC, după care ajunge la un
etaj diferenţia!.
Trecerea de la semnal SSB la AM se
face cu ajutorul comutatorului K 2 • Semnalul detectat cu dioda D 46 se transmite
preamplificatorului de AF.
Din potenţiometrul Rlll se reglează
pragul RAA. Pentru ascultare într-un
difuzor se culege semnalul de la ieşirea
tranzistorului T 18 şi se amplifică printr-un
montaj obişnuit.
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ULTIMA NOUTATE

A INDUSTRIEI NOASTRE
ELECTRONICE

TElEVIZDIRE
CU CIRCUITE
IITEIIRATI

Iată

cîteva dintre avantajele de
exploatare pe care le oferă noile tipuri
de televizoare:

ÎN TOATE MAGAZINELE ŞI" RAIOANELE SPECIALIZATE ALE COMERTULUI DE STAT, TELEVIZOARELE CU CIRCUITE INTEGRATE SE POT CUMPĂRA
ŞI CU PLATA ÎN MAXIMUM 24 DE RATE
LUNARE, CU UN ACONTO DE 15%
(ÎNTRE 438--600 LEI).

durata de folosinţă Îndelungată,
faptului că sÎnt complet tranzistorizate;
-, reducerea consumului de energie
electrică cu cea 33%, prin Îmbunătăţi
rile constructive şi funcţionale;
- funcţionarea normală, ch iar şi la
variaţii mai mari ale tensiunii de pe
reţea, datorită Încorporării unui stabilizator În aparat;
- simplificarea operaţiunilor de de..
panare, prin folosirea În construcţia
televizoarelor a modulelor funcţionale,
module care se pot Înlocui cu opera..
tivitate.
Garanţia pentru buna funcţionare a
televizoarelor cu circuite integrate
este de 12 luni.
-

datorită

diagonala
ecranului

Denumirea televizorului

OLT
S{tAGOV
SIRIUS
SIRIUS
DIAMANT
LUX
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1"

44
47
50
50
61
65

"
"
"

"
"
"

preţ

lei

2920
2920
3050
3100
3600
4000

aconto
15%

438
438
457
465
540
600

rate
lunare

103
103
108
110
128
142

, ., , 10 ,
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comerţului de stat,
În
specializate cu profil e!ectrotehnic se găsesc două noi aparate
casnice, menite să uşureze munca
gospodinelor, să faciliteze realizarea
diverselor produse culinare. Avînd
preţuri accesibile, prăjitorul universal
«Super Grill» şi grătarul electric «Practic Gri!!» nu trebuie să lipsească din
nici o gospodărie.
Prăjitorul universal tip «Super Grill»
este un aparat destinat preparării diverselor produse alÎmentare ca: pîine,

II

foi de biscuiţi, cîrnaţi, ficat, peşte,
carne de pasăre, carne de porc etc.
Aparatul este alimentat cu energie
electrică printr-un cordon detaşabil
cu fişă şi priză cu contact lateral de
protecţie. Legarea la nulul de protecţie a instalaţiei oferă securitate deplină celui care-I manevrează. Consumul
redus de energie electrică asigură rentabilitatea utilizării aparatului. Termoregulatorul cu 10 poziţii şi indicatorul
de timp permit o manevrabilitate uşoa
ră a prăjitorului universal «Super Grill».

CARACTERISTICI TEHNICE:
Tensiunea nominală: 220 V
Puterea nominală: 1 800 W (1000 + 800)
Suprafaţa utilă de prăjire: 140x280 mm.
preţul unui prăjitor universal «Super Grill» este de 260 de lei.

-

IllClICI
"PIAC1IC Sllll"
«Practic Grill» este un grătar cu Încălzire electrică utilizat la prepararea
fripturilor şi garniturilor specifice, a
sandvişurilor şi a piinii prăjite, precum.
şi a altor preparate care reclamă o pre-

gătire similară.

Alimentarea cu energie electrică se
face prin intermediul unui cordon trifii ar, detaşabil, cu priză tip şuco şi cu
priză de contact lateral de protecţie.

CARACTERISTICI TEHNICE:
Tensiunea nominală: 220 V
Puterea nominală: 800 W
Elementul Încălzitor În tub metalic.
Preţul grătarului electric «Practic Grill» este de 300 de lei.

-

«SUPER GRILl» ŞI «PRACTIC GRILL» - DOUĂ
APARATE CARE NU TREBUIE SĂ LIPSEAScA DIN
NICIO BUCĂTĂRIE MODERNĂ.
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blitzului, C2 -spaţiu intermediar disC3 - fanta În care se pot introduce 2-4 plăci de sticlă translucidă
sau alb-Iăptoasă, necesare pentru atenuarea intensităţii luminii fulgerului
electronic, şi C4 - fanta în care glisează masca de retinere a filmului. Pe
peretele din faţa lui C3 se fixează condensorul, iar pe placa frontală, obiectivul.
În lipsa sticle; translucide se pot
utiliza, cu acelaşi efect, folii de calc
(cîte sînt necesare, prin experimentare) Între două plăci de sticlă aibă
(geam).
Peretele posterior al cutiei este prevăzut cu o fereastră de acces la clapeta de declanşare a blitzului.
Alte două liniare alăturate, fixate
dedesubtul cutiei, au rolul de sanie.
Cutia de alimentare este dimensionată atit pentru a cuprinde sistemul
de iluminare (un bec de 9 V şi două
baterii de lanternă de 4,5 V), cît şi
pentru a avea acces la locaşul lateral
ai aparatului. Ea serveşte numai la
controlul imaginii proiectate pe panoul fronta!.
Obiectivul utilizat poate fi cel al aparatului cu care s-a executat fotografierea (soluţie recomandată), montindu-se la nevoie şi inele intermediare.
La construcţie, o atenţie deosebită
se va acorda axei optice a aparatului, pe linia căreia trebuie să se gă
sească riguros plasate sistemul de
iluminare, condensorul şi obiectivul.
tanţier,

ION PETRAN,

Cluj-Napoca

Aparatul de mărit clasic din dotarea laboratorului fotoamaforului este
o piesă relativ costisitoare, caracterizată printr-un gabarit mare, ocupind
o suprafaţă apreciabilă pe masa de lucru.
Pentru Înlăturarea acestor neajunsuri, vă propunem construirea unui
aparat de mărit extrem de simplu, de mic gabarit (I-am numi chiar portabil),
alimentat de la un blitz. Avantajele unui asemenea aparat sînt evidente
dacă avem În vedere, printre altele,
că el poate fi utilizat (cu bUhul
conectat la sursă proprie) fi În locuri
nu există reţea de curent electric.
Fotografia şi desenele de constructoate detaliile, unele dintre
ele depinzînd de tipul şi dimensiunea
blitzului utilizat. Aparatul dă posibilitatea măririlorde pînă la 9 x 14, scară
ce poate fi sporită prin dimensionarea
corespunzătoare a panou lui fronta!.
Aparatul este compus din următoa
rele elemente distincte: suport-bază,
aparatul de mărit propriu-zis şi cutia
ţie oferă

LOCAŞUL CUTiEi DE
ALiMENTARE o.UMÎNĂ
şi BLÎTZ)

de alimentare.
Pe suportul-bază sînt fixate două
glisiere (Iiniare de lemn sau din material plastic), iar in faţă, montat riguros la 90°, panoul frontal prevăzut cu
fante pentru introducerea mă ştii cu
hirtia fotografică.
Aparatul de mărit este împărţit În
patru compartimente: C1 - În care se
află locaşul cutiei de alimentare şi al

folo
tehni[ă

mască, după scoaterea celei de control al imaginii.
• Se introduce blitzul in locaş, declanşindu-se fulgerul electronic.
Operaţiile de mai sus se execută la
lumină lnactinică pentru hîrtia fotografică. In continuare se lucrează obiş
nuit, conform procesului pozitiv binecunoscut.
Printre avantajele utilizării la un asemenea aparat a fulgerului electronic
drept sursă de lumină pentru impresionarea hîrtiei fotografice, subliniem
posibilitatea obţinerii aşa-numitului
«efect SCHWARTZSCHILO». Explidndu-I, ne vom aminti că densitatea
părţilor foarte Întunecate ale negativului corespund fluxului de lumină
MODUL DE LUCRU
primit pe peliculă numai la timpi de
.. expunere mijlocii sau chiar mai mici.
Cînd Însă timpul de expunere este
• Într-una din măştile pentru hîrtia
foto introducem o hirtie aibă avînd
lung şi intensitatea luminoasă foarte
grosimea viitoarei fotografii (vom dismică, duritatea părţilor negre este
pune de măşti avînd mărimi diferite).
proporţional mai mică, spre deosebire
de cazul unei iluminări scurte şi foarte
• Introducem În locaş cutia de alimentare, aprindem lumina şi deterintense, cînd se realizează o înnegrire
minăm incadrarea-mănrea negativumai evidentă. Cu alte cuvinte, cu exact
lui, prin culisarea cutiei. Punerea fină
aceleaşi cantităţi de iluminare se obţi
la punct se execută cu ajutorul obiecne o densitate mai mare la o exputivului.
nere scurtă, dar intensă, decit utilizînd o sursă slabă şi expunere mai
• Obiectivul se diafragmează total.
Se montează În fanta C3 sticlelelungă. În final, strălucirea fotografiilor
filtru de atenuare.
astfel obţinute va fi mult sporită, ca
dealtfel şi efectul artistic.
• Se aşază hirtia foto virgină În

e

Iluminarea făcută prin spirala transparentă a dozei de developat se poate
dovedi insuficientă. De aceea este prp.ferabil ca filmul să fie expus in aer
liber sau şi mai bine Într-un vas cu
apă. Dacă reintroducerea filmului pe
spirala dozei este dificilă, se va incerca să se expună totuşi filmul fără

DEVElOPAREA
PEllGllElDR COli

Ing. V. CALINESCU

Tabelul următor prezintă sintetic bă
ile~necesare pentru materialele ORWO.
In continuare să analizăm fiecare

Firma ORWO produce pentru fotopeliculă color negativă cu
NC 19 MASK şi o gamă mai
de materiale reversibile, UT18.
UK20, UK17 din seria ORWO.,... lin,......
UK 18 din seria ORWOCOPentru uzul cineamatorilor se Iişi peliculele reversibile UT13,
UK14, UD1, din seria ORWOpelicula negativă NC 16 şi
pozitivă PC 7 din aceeaşi secineamatorilor li se oferă
""",for;."I"" din seria ORWOCHROM
corespund cu cele destinate fotomateriale notificate in procede
cînd este cazul. PelicuUD sint destinate copierii. Fabriindică un mers de lucru pentru
develooare care conţine ordinea opereţetelor, timpii şi temnecesare.

.
proces În parte.
PROCESUL 9165
Procesul se face la temperatura nominală de 25°C. Se observă că doar
revelările se fac in conditii stricte de
temperatură. Temperatura'apei de spă
lare poate fi şi mai mare.
Curgerea apei de spălare va fi intensă. Timpii de spălare se reduc cu
30-00 la sută pentru temperaturi mai
mari de 20°C.
Iluminarea se face cu un bec nitraphot de 500 W la minimum 75 cm distanţă. Şi mai bine iluminarea se face
Într-un vas alb cu apă În care se cufundă filmul, 'distanţa pînă la bec putînd fi mai mică În acest caz.
Temperatura apei va fi de 15-18°C.

UT 18
UT21
UK20
UK 11

UT
UT
UK
UK
UD

13 Ne 16'
16 NC 19 M
14
18
1

PC1

a fi scos, dar introdus cu totul Într-un
vas alb cu apă, timpul de expunere
Wnd de 5----§ minute.
Substanţele pentru developarea peiiculelor ORWOCHROM, respectiv procesul 9165, se gă-sesc sub formă de
seturi pentru 0,4 1, 0,5 I şi 1 I soluţie.
Prepararea lor ridică problema procurării de d ieti I-p-fen ilend lam ină-su Ifat,
caracteristică revelatorului
revelatorului C 13 nu
C 17.
este
avind 1n componenţă o
altă

pentru procesul 9165
sint În majoritatea seturilor sub formă
de pulbere. Se livrează Însă şi un set
cu
concentrate a căror compoziţie
de reţetarul normal.
Ca
urmare, intervin unele modificări in
ceea ce priveşte durata revelărilor
funcţie de tipul filmului şi o reducere a
timpului de iluminare la 2 minute. Se
vor respecta, ca regulă generală, in-

ce insoţesc setul de chimicale, chiar dacă sint deosebiri faţă
de procesul tip cunoscut. Tot ca regulă
generală este de reţinut că timpii de
revelare se prelungesc de la al doilea
film prelucrat cu cîte 10 la sută, iar
valorile date presupun o mişcare intermitentă a spiralei dozei.
Peliculele reversibile din seria ORWOCOLOR se prelucrează conform
procesului 9 160.
Filmul UD1 poate fi developat moale
dacă se menţine in revelatorul C09
timp de 15-20 de minute şi in cel color
C13 aproximativ 5 minute. Fixarea se
poate face şi În soluţia C71.
Peliculele negative ORWOCOLOR
se developează după procesul 5166
potrivit filmelor cu mască. Filmele fără
mască se pot developa de asemenea,
pentru ele existind şi procesul 5160
care utilizează băile C13, C57, C71.
Filmul actual de largă răspîndire
este Ne 19 MASK, film cu care se
obţin bune rezultate, el fiind o perfecţionare prin· mărirea sensibilităţii
tipului mai vechi NC 17 MASK.
Pentru peliculele pozitive, ca de
exemplu PC7, se aplică procesuI7160,
proces valabil pentru prelucrări de uz
necinematografic.
(CONTINUARE ÎN NUMĂRUL VIITOR)

PROCESUL 9160
--._-~.--._~--~--------_.--._~-----------

Timp
(min.)

Codul

Operaţia

băii

Temperatura
(eC)

C09

1-----,-_._---------_._.--1------ -------- -----12-15
25
1----..,---.---------------.--1-----5
-_._---------4.

5.
6-

1.
8.

Revelare color

---------------------Albire
------------

C 57

Spălare

------------- -----Întărire·fixare

C 75

-----

Spălare

(detergent)

*
10.

C 13

Spălare

9.

*

strucţiunile

----------Uscare

*

Operaţiile

1

şi

F905
(1:200)

-----

10

18±0,5

25

12-15

5

16-18

10

12--15

-------- --------1
5

17--19

---~:---l-------j!
------- ----max.20

2 se fac la intuneric.

PROCESUL 5166
._------_._~~--

Timp
(min.)

Tfitmp.ratura
(0C)

--+---~~--~------~-~-------7-8
15

12-15

5

--------------5
12-15
5.

Fixare

6-

Spălare

(detergent)
Clătire

7.

5

---------

15

F905

--------Uscare

12-15

(1)

(1:200)
max.30

C 31

Baie stop

PROCESUL 7160
f.,---:'7~-:-:-~~.,..--:~

~.~-_~

6.

Revelare color

C 17

10

25

+

7.

Spălare

8.

Albire

20

C

57

5
(6)

0,25
0,5

12 -15
22,5-25
(20 -22,5)

F 905

15
(1)

22,5-25
(20 -22,5)
12 -15

Spălare

3.

Stop·fixare-tanare

4.

6.
7.
8.

1-4 se fac la Întuneric.

----------

------------------Albire

------------------Fixare
----------

9.

(trii~~)<

12-14
(8-10)

C 35

Spălare

2O±0,25

0,5

12-15

5-8

20±1

15

12-15

C 57

5

20±1

C 71

5

20±1

15

12-15

Spălare

Spălare

(detergent)
30

Operaţiile

~i'nlP

.~~~~~-~~J-~~~.~~~,~~

2.

5.
5
(6)

__

..~~~_:_~~·-,."·~:'~':"::'~·~,,.."T'------

---------Uscare

F 90S
(1:200)

(1)

------- ------.:....4-----.-.;--------1

---------21
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Aiimenmrea aparaturii cu tuburi
electronice se face djn reteaua de
curent alternativ. direct sau' prin intermediul
transformator.
ce tensiunea a fost adusă la
urmează procesui de redresare.
elemente de circuit sint folosite diodele
slruite
de
RA elc. afam
penfe(lresam"e mai sînt construite punti
seria PM.
.
Astfe~
fig.
este prezentat un
redresor
ce redresează () singură attlemanl:ă.

Pentru obtinE~rea

120 V.

se!:un,daru~

de 4-5 cm2 cu sîrmă

CuEm (J 0,2. Se
se umple carcasa.
transformator se
redresa ambele ... It,,,,,.... ,,,,n,h,,
bobinează pină
De la acelaşi

În acest caz sînt
4
F 407 sau o punte 1 PM4. Resful elementelor rămîn neschimbate.
Emiţătoarele

echipate În
GU 29 sau
În
etaje cu tensiuni de 300
in etajul fina! cu tensiuni de 500-

000 V.
Tensiunea de 300
cu
din fig.
ob!Servă
se redlrel:.ea:ză
~ernanţe ale reţelei.

obţine

electronice este datăin fig. 4. Astfel,
reţeaua este intii redresa1ă simplu de
dioda 01 şi la ieşirea şocului se obtine +280-+300 V.
.
Cu diodele D; şi D3 este construit
un redresor dublor de tensiune şi
astfel se obţine şi tensiunea de 600 V.
Toate condensatoarele din această
schemă au capacitafea cuprinsă intre
50 şi 100
la o tensiune de lucru
de cel
V. Rezistorul de la intrare
15 W se confectionează
din sîrmă de nichelină, iar rezfstoarele
montate in
pe condensatoarele de
al tensiunii de 600 V au

00

Sig

4xF407

EODsultatii
t.

S

~~~~. .~--~+

2xl00JlF
450V

300V

Din tensiunea de 300 V cu ajutorul
unui tub stabilovolt VR 150 sau cu o
diodă zener 4 DZ 150 se obtine o tensiune stabilizată la valoarea de 150 V
pentru alimentarea etajului oscilator.

foîodioda de

,II
TI

Instalaţiiile

tir electronic sint construite in principal cu elemente fotosensibile.
la emisie es1e folosit un bec care,
in momentul
emite un
are monta1ă o
hJminos.
fot:odioolă
recepţionind impulsul
mCldit'ică starea unui triger,
evidentă

această

situaţie

semnal acustic sau optic.
'1 este dat montajul ce se
afB amiplalsat in armă. În stare de
repaus,
bateria de 9 V, prin rezistorul de 100.Q./Q2S W, se alimentează
condensatorul de 1 POD p. Declanşarea comută condensatoruJ pe becul
de
V.
inmagazina1ă in
cond1emmt,or IIJlrQ4:!uc)e prin intermediul
becului un impuls luminos foarte
ternic şi de scuriă durată.
Receptorul (fig. 2) conţine la intrare

este blocat.
Cinc/fotoc/ioda este I;::A',-Iu:na, starea
logică a tranzistoarelor se
producindu-se şi comutarea stării releului.
Tranzistoarele T tr T 2 şi Ti' sint
EFT 353, tranzistorul T 3 este AC 180
sau indiferent ce
care permite trecerea curentului
anclanşare a releului.
Releul trebuie să se anclanşeze
la 9 V.
Starea de comutaţie a receptorului
se reglează din cele două potenţio
metre montate În baza primului tranzistor.
~

m

pUi-

M
'f:'DF

F

Tl

+9V

9TQOojJf
12V

1

AIPllflCATOR TV

După montarea amplificatorului,.
Îmbunătăţirea raportului semnall
zgomot se poate face montind am- acesta se cuplează la antenă,
p!ificatorul de antenă in imediata vizor şi alimentare (2 baterii
apropiere a antenei de recepţie, 4,5 V).
Televizorul se comută pe can
respectiv la circa 15-m cm.
in continuare legătura pînă la te- 11 şi se reglează cele două con
satoare trimer pentru semnal o
levizor se face cu un cablu coaxial
În timpul acordului, cutia
cu impedanţa de 75 n.
ficatorului va fi închisă, În ca
Pentru canalul 11 vă indicăm o
ei fiind două găuri pentru i
antenă Vagi şi un amplificator de
cerea şurubelniţei.
antenă cu tranzistorul BF 200 sau
2 N 918.
Antena se face din bare sau teavă de aluminiu cu diametrul' de
12 mm. Dimensiunile sînt date În
fig. 1.
Construcţia amplificatorului se
face într-o cutie din tablă sau din
plăci de circuit imprimat. Între circuitele de intrare şi cele de ieşire
se fixează un perete despărţitor,
~
tot din tablă.
------------,
Bobinele se fac din sîrmă de
I
I
CuErn " 0,6 fără carcasă, diametrul
I
2 12pF
I L3
L4
I
interior fiind 6 mm. Înfăşurarea. L 2
I
1 . . 1 . 7r.
are 3,5 spire, cu pas de 1 mm şi
I
25 I
..el
priza la spira 2. Peste L 2 se bobi_
K.o. I
I
nează LI! care are 2 spire şi mijlo- 3001
cui pus la masă. Bobina L3 este .fi I
identică cu L 2 • Peste L3 se bobinează L ... care are tot 2 spire.
La bobina LI se cuplează antena
printr-un cablu ,bifilar de 300 fi .
Ieşirea amplificatorului se cuplează
.,g
la cablul coaxial.
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La ora actuală se găsesc in comerţ
numeroase tipuri de motoraşe electrice de tensiune joasă (sau chiar la
reţea) care se pretează ca putere
şi gabarit la acţionarea unor maşini electrice de găurit. Principalul
impediment in realizarea unei bormaşini fixe il reprezintă confecţionarea
suportului, care trebuie să posede o
placă de bază, un ax vertical pe care
să gliseze braţul de susţinere al motorului şi un dispozitiv de fixare, respectiv de ridicare şi coborîre a motorului.
Fotografia alăturată sugerează o soluţie simplă pentru cei care posedă un
aparat de mărit fotografii. Singura
adaptare necesară este confecţiona
rea unor blocuri din lemn, prevăzute
cu şuruburi c.u piuliţe-fluture, pentru

prinderea motoraşului. Blocurile vor
fi decupate in interior după forma şi
dimensiunile carcasei motorului, astfel Încit să permită o stringere bună,
fără joc.

Minerul unui cuţit de excursii poate
deveni un adăpost ideal pentru obiecte mici' de strictă necesitate În situaţii
speciale (chibrituri, cîrlige de pescuit,
bucăţele de spirt solid etc.). Se subinţelege că incin1a minerului trebuie
închisă cu un dop (capac) care să fie
etanş şi sigur, de preferinţă cu filet
şi garnitură de cauciuc. In plus, se
poate avea În vedere plutirea cuţitu
lui pe apă, situaţie care impune ca
greutatea to1a1ă a cuţitului (inclusiv
obiectele depozitate), in grame, să
fie mai mică decit volumul total dislocuit, În centimetri cubi.
lipi o etichetă in care se me.ntione~
pe scurt conţinutul (şurubur.. burghme.
filiere etc.).

•

•

Cind se execută filet
interior la găuri de diametru mic, se pot spori
siguranţa operaţiei şi calitatea filetării
prinderea tarozilor
mandrina unei maşini fixe
de găurit, Tarodul este
acţionat manual prin rotirea mandrinei sau cu
ajutorul unei chei adecvate. Piesa de filetat este
prinsă
in menghină,
avînd gaura in poziţie
verticală.

ORIZONTAL: 1. Inventator al primu5. Nume masculin - Pnrii, ....o
lui tub electronic cu vid-dioda (1904)
- Chemare pe fir sau În eter. 2. inrent... - Afluent al
renţă de
7.
ventia lui Marconi - Fizician sovietic
(; ;03--1 S42), cu cercetări În domeniul
produs de
fizicii cristalelor şi al radio recepţiei.
pat cu 14 tranzistoare,
emisiunile radiodifuzate
3. Primul din istoria radioamatorismului era compus dintr-un condensator,
Conjugat la emisiunea «NoaDte
copii», de pildă. 8. A
o bobină şi un eclator - Pe faţă. 4.
-La
Etaj -Chimist şi fizician (1864~941),
catod ..., dar şi la anod - Persoană.
al cărui nume este dat unei punţi fo9. Alexandru
- CaRA,
APOLLO,
ALFA ... 10.
losite la măsurarea condensatoarelor
cu pierderi mari În dielectric. 5. Curent
Tuburi electronice folosite
ficatoare de Înaltă frp.>C\li'!nfi'il_
de drenă (presc.) - Diminutiv feminir. - Fizician (1787-4854) al cărui
catoare de
nume a fost atribuit unitătii de măsură
oscilatoare
a nnistentei electrice. 6. Î~ sesiune! feminin Fizician german (1857MO.:1tată
intrare - Golf În Arabia.
1894), a efectuat
care au
7. În functiune - În codul culorilor
confirmat existenta
~Iectropen~ru condensatoare - Unul dintre
magnetice - În antenă. 12. In anul
televizoarele cu mare stabilitate În
1901 au traversat Atlanticul, luînd fiinfuncţionare, imagine şi sunet de caliţă radioamatorismul (sing.) Capatate. 8. Folosite la miezul transformacitatea de a percepe imaginile.
toarelor - Printr-o muncă plină de
Cuvinte rare: ESI
pasiune, rad/oamatorii au demonstrat
ION PASCAl
primii utilitatea celor scurte, metrice
şi decimetrice (sing.) - Scoase dintr-un televizor. 9. A înlătura -Rangă.
10. Indicator la aparate de măsură Emisiune cu continuări. 11. Stabileşte I
legătura Între receptorul radio şi re- 2~-+--+-+--+-
teaua electrică - Primul care a utilizat-o pentru recepţie (1896) a fost fi- 3
zicianul şi inventatorul rus Popov (1859 A i_-+--+
-4905). 12. Alături de cifre şi semne.
de punctuaţie, În conţinutul radio- 5
gramelor-Fizician american (n.1911) 6
care a lucrat la construirea diodelor
CU siliciu utilizate in tehnologia radar. 7
VERTICAL: 1. Perioadă inversată (pl.) 81---+--+--+-_
),Cuplaj central. 2. Foaie subţire de 9
prt~tat, cu diverse întrebuinţări În apa;~aţura tehnică - Şi ei se pregătesc lO
~pre a deveni radioamatori. 3. Diferite /1
cele de prinz, de seară, de noapte, În P--+-4-.j-4-cadrul radiojurnaJelor - Permis. 4.

la

I
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Tăvile

•

pentru cuburi de gheaţă care
se folosesc la frigidere îşi pot găsi o
inedită in atelierul con<>1' .. ".1"1'......... 1'" amator. Confecţionind un
din lemn sau plăci melamiintroduce ca sertăiate adecvat În
obtine astfel un
. depozitarea
piese sau
mai mici. Grătarele originale se Îndepărtează sau se
modifică pentru a despărţi tăvile in
două-trei compartimente, după necesităţi. Pe marginea exterioară se poate

şi

marginea ei,
demarccltle perfectă.
mai simplu ghiveci
căpăta
aspect
suprafaţa
be'~jşlDa!'e din

laterală

lemn date
cu
R",tic""<orol,,, se bat În cuie mici
pe una sau
fişii de cauciuc ale
căror capete se
apoi, formind
un c~rc ce
ghiveciul.
se poate folosi la
• In loc de
montarea poliţelor o bucată de ţeavă
de cupru sau de aluminiu În care s-a
operat o tăietură longitudinală. Fragmentul de ţeavă se stringe atit cit
permite tăietura. se introduce În orificiul executat in perete cu un burghiu
şi se inşurubează În el şurubul ales
pentru a susţine polita.

•

Pentru a mări forţa de stringere a
cîrligelor de rufe, infăşuraţi peste capetele dinspre porţiunea de prindere
un fir de cauciuc.
Dacă doriţi să utilizaţi un cirlig de
rufe pentru a prinde cu el pe un suport de diametru mai mare, apelaţi la
artificiul din fotografie. Două astfel
de cîrlige se aşază alăturat, după ce
li s-a retezat cîte unul din capetele de
strîngere, lipindu-se cu un adeziv rezistent la umezeală. Dacă este vorba
de cîrlige din material plastic, lipirea
se poate face direct cu solvenţi adecvaţi (cloroform, tetraciorură de carbon etc.).

ŢEAVÂ~
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posta
DUTU ŞTEFAN - Bucureşti
Transformatorul este construit pe
miez de permaloy. Dacă nu aveţi acest
material, puteţi să utilizaţi un miez
obişnuit cu secţiunea de 3 cm 2 , menţinînd acelaşi număr de spire.
APOSTOL
CONST ANTIN
Rîmnicu-Sărat

1mbunătăţirea semnalului la recep-

ţie

se realizează utilizînd o antenă
Vagi bine degajată. Antena poate fi
de la canalul 2 TV.
Emisiunile noastre stereofonice sînt
cu subpurtătoare.

CRISTEA PAVEL - Baia Mare
Antena la care vă referiti are dimensiuni mari. Legătura intre elemente
se face cu sîrmă de cupru de 1-3 mm.
Linia de adaptare este În scurtcircuit.
TA TU EMIL - Focşani
Amplificatoarele stereo nu contin
un decodor. Reglajul tonalitătii ~u
est~ obligatoriu.
.

CIlOIIIII.

MIHAIL
TON -

SPIRIDONESCU C. - Bucureşti;
MARCULESCU GHEORGHE Predeal
Materialele nu indeplinesc condiţiile de publicare.
OSOBIU NICOLAE - jud Timis
Microfoanele la care vă referiţi au
incorporate În carcasă microemită
toare. Semnalul de la aceste microemiţătoare este apoi primit de un radioreceptor, detectat, componenta de
audiofrecven1ă introdusă În staţia de
am"'plificare.
SAFTESCU GABRIEL - Roşiorii
de Vede
De la ieşirea casetofonului se poate
lua semnal si introduce Într-o statie
de amplificare.
.
MOCAN CORNEL - jud. Cluj
Folosiţi difuzorul fără transformatorul din cutie. la televizor este defect
tubul electronic din etajul final de
sunet.
BĂDULESCU EUGEN - Ploiesti
Socluri pentru tuburile fluorescente
se găsesc la magazinele cu produse
electrice.
Redresarea unui curent de 3-5 A
se poate face cu diode 6S110.
PREDA ŞTEFAN - Buzău
Materialul la care vă referiti este
informativ.
.
BIRAu LUIGI - Hunedoara
Nu pot fi aduse modificări in

'~matizări.

Circuitul integrat este echiyalent cu 709, dar nu avem legăturile.
In rest, in limita spaţiului tipografic.

MIHALCIUC MIHAI - Focşani
Tranzistorul ASZ 15 este din producţia I.P.R.S. Eventual poate fi Înlocuit cu EFT 212.
KOVACS IULIAN - Baia Mare
Materialul din bobina de deflexie
este ferită şi nu poate fi dizolvat.
TraAnsformatorul este din miez special. Inlocuiţi-I cu unul obişnuit, cu
secţiunea de 3 cm 2 •
in rest, nu cunoaştem.
RADULESCU FLORIN - Bucureşti
Construiţi după

pentru frumoasele rezultate şi ne bucură că revista «Tehnium» vă este principalul Îndrumător.
Elev V ĂLEANU CRISTINEl Coloneşti, Bacău

Eclatoarele se montează tocmai pentru protejarea aparatelor de radio şi
televizoarelor impotriva descărcărilor
electrice atmosferice. Becul cu neon
sau alt tip de eclator se montează Între punctul cald al antenei şi masă

schemele deja pu-

CORNEA CORNEL - Ploieşti
Vom publica şi constructia unei lunete.
.
VASILACHE VIRGILIUS - ClujNapoca
Nu vă putem preciza ce rezultate se
obţin prin modificarea schemei. Experimentaţi-o dv.
MULER GABRIEL - Craiova
Vă felicităm pentru preocupările dv.
Vom publica.
GHERASE NICOLAE - Tulcea
Utilizaţi tuburile indicate pe schemă.
TANASE MARIUS - Cluj-Napoca
Publicăm chiar În acest număr un
amplificator cu circuite integrate.
Interesaţi-vă la .Institutul politehnic
Bucureşti Facultatea de electro-

RuscAu GRIGORE - Bistrita-Nă.
Se poate monta orice tip de foto

săud

nică.
NE,MEŞ

A. -jud.

(pămînt).

BĂDULESCU EUGEN - Ploieşti
Chiar În acest număr aveţi schema
unui amplificator stereol.

BUL TOC IOAN - Mediaş
Tranzistorul poate fi Înlocuit cu
EFT 317, iar dioda cu EFO 100.
LUPŞAN GABRIEL - Reşita
Scrisoarea dv. a fost trimiSă la
MTTc,care vă va informa despre cele
solicitate.
OPRESCU VALENTIN - Bucureşti

Vă felicităm

pentru preocupări. Aş
alte constructii.
Nu uitaţi! Construcţia şi experimentarea radioemiţătoarelor sînt permise
numai În baza unei autorizaţii.

teptăm

Timiş

Vom publica materiale pe tema ce

rezistentă.

vă interesează.

Tranzistoarele se pot folosi În auto-

'3x2SB175B

AN-

Piteşti

Casetofonul «National RQ 2005» are
posibilitatea a fi alimentat atît din reţeaua de curent alternativ, cît şi din
baterii. Partea electronică este compusă din amplificatorul de audiofrecvenţă,
oscilatorul
de ştergere şi premagnetiza re, sistemul de control al
turaţiei
motorului
de antrenare si alimentatorul. '
Tranzistoarele
258175,
258346,
258324 pot fi Înlocuite cu EFT 343,
tranzistoarele 25C
183 se Înlocuiesc
cu 8F115.

şani
Vă felicităm

blicate.

schemă.

2583tt6

IORDACHE MIRCEA - Bu
Mulţumim pentru felicitări.
alimentarea cu 6' V a motorului co
struiţi un stabilizator electronic.
HODOROG NELU - jud.
Vom publica schema.
CONDRATOV ŞTEFAN - Boto-

'~@'~~
O,6A

Il
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