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Expresie elocventă a inaltului
industrial economic al
niei socialiste, Expoziţia realizărimor
economiei naţionale - ER.EN. '19aflată la a 4-a ediţie, a fost deschisă
la inceputul lunii octombrie fa Bucureşti În prezenţa tovarăşului NICOLAE
CEAUŞESCU şi a tovarăşei ELENA

produsefe noi vor asigura 80 la sută
din va'oarea producţiei, iar la unele
grupe de produse innoirile vor ajunge

tenţial

CEAUŞESCU.
Organ izată in

acest an jubiliar. deal XII-lea al P.C.R.
complexa expoziţie se constituie intr-o autentică manifestare poUtică de
mare amplitudine şi diversitate, ce evocă in argumente concrete realizările
istorice obţinute de poporul nostru
sub conducerea partidului, in frunte
cu secretarul său general, t01fa.răsIIJI.
NICOLAE CEAUŞESCU, in
domeniile de activitate, În anii construcţiei societăţii socialiste muftUateral dezvoltate În patria noastră.
Ridicarea continuă a gradului de
civilizaţie materială
spirituală a intregului popor,
al
politicii partidului, elaborată.
nent pe baza unei concepţii
ştiinţifice, care Îmbină
riile de eficienţă ec~:m~:>miică. cu cefe
sociale, răspunzînd intereselor actuale
şi de perspectivă ale naţiunii, se ogHndeşte convingător În varietatea
duselor reprezentative ale "",,",.,.i·,,,,,~_
tiei de maşini
industriei mj:!f~inr(lirjF!_
ale industriei
din domeniul nu,t"lri~I, .. I..u·
ţii şi prelucrării lemnului,
dicată Congresului

uşoară şi alimentară.

Succesele ~nri","ltiirii so!c:ialliste,
iizările ",n,nn,,,,r~tioi me!şt~aştlg~ireşti,

marcabilele
domeniul

la. 95 la.

sută.

lna~ prestigiu internaţional de care

se

bucură

În prezent ţara noastră şi
ei, extinderea relaţiilor
comerciale externe (in momentul actuam cu 141 de ţări ale lumii) sînt conftrmate de prezenţa ofertanţilor din
cadrul a 350 de firme din 21 de ţări la
Tehnoexpo 79, unde întreprinderi!e
româneşti prezintă produse de inalt
nivel competitiv.
Printre prestigioasele realizăriate
preşedintele

care marc:ll1ie82ră.
mndus:biacle de
nf"lelufi an~:,e:b~!f!iic.
meni oferit de rea,litatea, ec:onomrca
românească este creşterea Dr()c.hlkdiei
industriale În.
revotefmi'co-stiiin1trnc:e ec:h~valenfă in
de mei, pentru ca in
innacts;1:re:ze un
de
1915.
int<!grării c:e'« mai noi cutehnicii: in economie
domEmmluf automa1iză
indush'fale,. unde in anu. 1980

t. InduslriaeJedronici a fosl: :prE!Z,einti la
E.R.E.N. '79 cu o gami variati de ralîlia"'elce~t
loare realizate de intreprinderea «T'ehnat,olll"
laşi.

importanţă in economia românească,
eu un spectaculos coeficient de dezyoltare ,(creştere de 12,3 ori în 1980
fată de 1965) este prezen1ă la manifestările expozitionale cu binecunoscutele produse petrochimice: cauciuc poliizoprenic, cauciuc sintetic CAROM,
polistiren, polipropilenă. trietanolamină, anvelope radiale (cu durabilitate
sporiiăcu 30 ia sută), o largă gamă de
medicamente, coloranţi şi lacuri, fibre
şi fire chimice, îngrăşăminte, biostimulatori, utilaje specifice profilului industrial.
Cele două importante manifestări ERf.N.'79 şi Tehnoexpo '79- sint2tizează 'cu elocvenţă nu numai avintul
industrial al României socialiste, ci şi
perspectivele ample ale revoluţiei tehni.co-ştiinţifice În ţara noastră, care,
implicate În toate ramurile economice,
conform proiectelor de documente ale
Congresului al XII-lea al Partidului
Comunist Român, vor contribui la materializarea unei noi etape de dezvoltare, sup,erioară, a intregii societăţi
româneşti.

Z. Sisteme informatice de proces şi sistemul distribuitor de conducere a proceselor

teha.logice.

realizări de virf in automatizări,
atenţia speciafiştUor români şi străini
plrt!ze!nş la E.R.E.N. '79. De menţionat că aceste
PIr~)dIISe sint realizate prin colaborare de cerdin productie şi învăţământ.

au

3. Bunurile de larg consum au fost convinreprezentate la E.R.IE.N. '79 şi printr-o

găbx

ga_ cuprinz.ătoare de produse electrocasnice.

IT
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I ,III
loompinind cu elocvente fapte uteeiste de muncă cel de-aI XII-lea Congres al P .C.R...tinerii din Intreprinderea
de utilaj cbimic .6riv~ roşie» au
obtinut semnifICative rezultate in concretizarea orientărilor cuprinse in proiectele documentelor congres·lJlui..
l-am rugat pe tovarăşul Jean 6rigore.
secretarul comitetului U.T.C. din aceas" inveprindere. să. ne ofere citeva
aminunte privind actiunile de econo-

misire a materialelor şi materiilor prime., a combustibililor şi enel"giei electrice.
-

Gospadărirea şi folosirea ratio-

lulumr materialelar şi materiilar prime, precum şi economisirea combustibiiilOl' şi energiei electrice au constituit o' preocupare de
bază in activitatea organizatiei
U.T.C.. din
noastră..
Penbu a
spori.tă
acestei actiuni
penbu

. . il.

ase~.gmaDlde~imiBe~.obie'cti've

bau
de a.c1iune

cii

muncitoreşti

perltru meseriile

de sudor, mac:aragiu şi lăcătuş. La

aceste cursuri,tinerii specialişti susţin prelegeri legate de problemetebnice de avangardA, care conduc lIa
productii mari eu reduceri de conumuri importante, asigurlndu-se
printr-o organizare superioarA un
n.ivel calitativ ridicat al productiei.
- Cunoscut fiind faptul că. modernizarea procedeelor tehnologice contribuie intr-o măsură decisivă !Ia reducerea consumurilor, cum se concretiz.eazi această direcţie in acthlitatea
tinerilor şi la secţiile de proiectare?
- Uteciştii din sectorul de pt'oiectări

au căutat şi au găsit solutii
ca.re au dus la imbunătăţirea coeficientului de utilizare a metalelor~
au asigurat reducerea adaosuril..
tehnologice la
modernizarea cuptclIu'elc)r

Uerele de forje
Ansamblul ar:~lIl:1tnli' ac'liviiăti
tribuie la realizar·ea unei
a consumului de combuRibilcotl=
2'1

ţionat J asigul'iifiidlD-ise mtodatii şi
opliimiz:ama filDiiilmtehnQlogfice. IAsigll.llRlileB S.D.Y,.",un1or~ malii:zuea

in tD'Jeranţ!ele IdiimelrlSiana1e ,:admisibile a produsel.. au dus lIa reducerea adaosurilar te'llnologice şi a
ti~pului de prelilllCJ'all!e.

In seqia II Mecanică., iniţierea
aqiuoii ({. . . .i şi lIItiIIaje in griji
proprie» a cenbibuiit lIa exploatarea
raţionali il bazei materialle" lIa reducerea timpului de lD8'IS in 9,01 şi il
repara'iim, lIa.ecoaOlRi de eDera...ie

elledricli, sc. şi manoperă. In
III Cazaftlerie, comiiteW

secţia

U.T.C. ŞHlfăCI&d: sliIIDtilă prezenta
prin tnbeţine:rea., lUă timpi morP:
;a gmpar:iler de suduri. pria placaRa cu baRdi dubli şi SIildarea
profiiluri
in biii ,de
c&reau·eicoli1omi de 15
deeaergiie
u61'itlouiiji
setmitabricale 5",,8 le,cDoo:m;de C'O!lnbIiiSI~biiJ

Toate aceste acţiuni iniţiate in Întrieprinderea ({Griviţa roşie» au ca
pr,otagoniştio serie de tineri, cum ar fi:
Nicolae .Anca, Nicolae Călm, Paraschiv Urboiu,Florentin Petrescu, Ilie
F!orentin, Dumitru Gheorghe, Marin
Dragnea, Tudor Răducanu, Florea Cojocaru, Dinu Constantin, Marin Roşu,
remarcaţi printr-o prezenţă activă in
cadrul fiecărei secţii. De asemenea,
o contribuţie importantă o are şi cercul
de creaţie tehnico-ştiinţifică a tineretulu~ in care s-au elaborat o serie de
dispozitive şi agregate avind drept finaUzare modernizarea producţiei. Printrecete mai recente realizări se numără: dispozitivul pentru sudură automată a ţevilor in plăcile tubulare de la
camerele de distribuţie tip cheson
(autor:
Ion Popescu), agregat
COnfE!c1:ion;at stuţuri (autor: ing.
....-..... _...,._.: Aurel), metodă şi dispozitiv
măsurarea planeităţii (autor:
'Dan Rădulescu), role pentru Il..IsConstantin

~ in
întilneşte

fig.

DIODA ZEIER
Fiz. A. MĂRCULESCU

In continuarea serialului privind elementele de circuit vom
prezenta cîteva date teoretice şi practice referitoare la dioda
stabilizatoare de tensiune (sau dioda Zener), dispozitiv semiconductor foarte răspîndit În montajele electronice moderne.
Revista noastră a mai tratat acest subiect În diferite articole
anterioare (vezi nr. 2/1976 şi m. 8/1976), dar constructorii Începători de atunci sint acum avansaţi, alţi începători luîndu-le locul, cu aceeaşi sete de iniţiere În tainele electronicii.

unele reviste străine se mai
adeseori şi simbolul din

fig. 3.
Oiodele stabilizatoare se numesc
uneori şi diode de referinţă, denumire
justificată prin faptul că În majoritatea
cazurilor ele se utilizează pentru obţi
nerea unor etaloane de tensiune continuă, a unor potenţiale de referinţă.
Înainte de a vedea cum se obţine
practic stabilizarea de tensiune, este
necesar să amintim principalii parametri care caracterizează o diodă Zener.
Tensiunea Zener nominală (sau
normală sau de referinţă), nofată VZN

Ur(V)

Alături

de tensiunea Zener nominain cataloage mai sînt date uneori şi
valorile V
şi V
' respectiv
Zmin
Zmax
tensiunea Zener minimă şi maximă.
De obicei, toleranţa de fabricaţie pentru tensiunea nominală este de 5%
sau 10%.
Puterea de disipaţie maximă este
un alt parametru important de care se
ţine cont la alegerea unei diode Zener.
la ora actuală se fabrică diode Zener
cu puteri de disipaţie de la cîteva sute
de miliwaţi pînă la zeci de waţi. Cele
mai frecvent utilizate sînt diodele de
1 W din seriile PL şilN. Ca şi la celelalte dispozitive electronice, puterea
lă,

2~

(J

ANOD

TENSIUNE
INVERSĂ

De la început trebuie să precizam
dioda Zener face parte din familia
diodelor semiconductoare cu siliciu,
cu deosebirea că ea se utilizează În
porţiunea inversă a caracteristicii (deci
În polarizare inversă), anume În zona
de avalanşă a caracteristic ii tensiunecurent La diodele cu silicitt, această
zonă corespunde unui domeniu relativ larg de variaţie a curentului invers
şi, respectiv, unui domeniu restrîns de
variaţie a tensiunii inverse. Cu alte cuvinte, variaţii mari ale curentului invers
corespund unor variaţii mici ale tensiunii aplicate diodei. rn plus, curentul
invers are valori extrem de mici pînă
În imediata vecinătate a cotului caraccă

teristicii, iar În zona de avalanşă valorile sale sînt de acelaşi ordin de
mărime cu ale curentului direct.
Diodele Zener se caracterizează prin
aceea că prezintă o curbură mai pronunţată în cotul caracteristicii, adică
efectul stabilizării de tensiune descris
mai sus este mult mai accentuat decît
la diodele de uz general (fig. 1). Porţiunea directă a caracteristicii tensiune-curent este asemănătoare cu cea
de la diodele obişnuite.
Altfel spus, În polarizare directă,
dioda Zener se comportă ca o diodă obişnuită, deci poate fi verificată, măsurată şi utilizată ca atare.
Simbolul diodei Zener este cel din
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(sau UZN sau VZ sau Uz), este, din de disipaţie maximă reprezintă o mă
sură a capacităţii de a ceda (împrăştia)
punct de vedere practic, parametrul căldura rezultată prin funcţionare (ecel mai important de cunoscut Ea fectul Joule). Ea depinde de dimensiureprezintă valoarea tensiunii inverse
nile joncţiunii şi de tehnologia de facorespunzătoare zonei de avalanşă a
br~caţie, de forma capsulei. Este imcaracteristicii, adică porţiunii in care portant de reţinut că la diodele cu
graficul are o pantă aproape verticală. dimensiuni mici (de exemplu, seria
Tensiunea nominală se exprimă in Pl, in capsulă din epoxid) terminalele
volţi, putind avea valori, in funcţie de
au un aport substanţial in transferul
tipul diodei, de la cea 3 V pină la 200 V. de călduri şi de aceea ele nu se vor
Ea indică valearea centrală a tensiunii scurta, pe cit posibil, atunci cînd diope care, intre anumite condiţii Iimi1ă de deie lucrează in condiţii grele.
polarizare, 'dioda Zener o stabilizează
Coeficientul de temperatură al
la bornele sale. Datorită importantei tensiunii nominale,o<.v ,exprimă
sale, tensiunea nominală este inclusă
ZN
chiar in denumirile unor tipuri de variatia relativă a tensiunii de refediode Zener, ea de exemplu la seriile rintă pentru o variaţie de 1 ac a temOZ şi PL Astfel, dioda P16V8Z are peraturii ambiante:
tensiunea nominală de 6,8 V, dioda
LlV ZN
Pl12Z are tensiunea nominală de 12 V,
dioda 4 DZ10 este de 10 V (cifra din
ZN
VZN' 6T
fată indică puterea de disipaţie, res(CONTINUARE IN NR. VIITOR)
pectiv 4 W) etc.
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MARK ANDRES
Montajele realizate cu circuite integrate, ca şi unele scheme cu tranzistoare, necesită surse duble de tensiune (surse diferenţiale), de preferintă stabilizate. O astfel de sursă furnizează două tensiuni, de obicei egale,
avînd un pol comun (zero comun).
Schema alăturată realizează o sursă
diferenţială de 2 x6 V stabilizată, capabilă să furnizeze curenţi de 2x60 mA~
respectiv 2 x 120 mA, dacă tranz istoarele sînt prevăzute cu mici radiatoare
(în formă de U, cu suprqfaţa de cca
6 cm Z ).
Cele două tensiuni continue egale
se obtin de la un transformator Tr.
cu o . singură infăşurare secundară
(9 V ---..r 10,5 A) prin redresarea alternanţelor cu diodele 01-02 (1 N 40011 N 4007) şi filtrare (C1 şi C2). Stabilizarea se face prin tranzistoarele serie
(BD 135, BO 137) şi T2 (BD 136,
138), care au montate În baze diodeie Zener DZ1 şi DZ2 (PL6V8Z). S-au
ales diode de referinţă cu tensiunea
{) V, ţinînd cont de căderile de
pe joncţiunile cu siliciu ale
tranzistoarelor serie. Practic se
sorta din seriile PL6V8Z sau
exemplare cu tensiunea de ratori,nt",
cca 6,5-6,6 V şi atunci se
ieşire tensiuni mai apropiate

S,

1

-6V

2
scurtcircuit este limitată prin introducerea rezistenţei R3 În serie cu polul comun (după condensatoare, pentru a limita descărcarea bruscă a acestora). Valoarea lui R3 se poate mode curentul maxim

T21 pe consumator trebuie să cadă în-

Propunem spre experimentare constructorilor fncepători un releu capafoarte sensibil, cu posibilităţi de
În diver.se mîniautomatizări,
În sisteme de avertizare etc.
Montajul este alcătuit din două
blocuri funcţionale, despărţite în schema din figură printr-o linie punctată:
un oscilator de radiofrecvenţă (tranzistorul TI cu piesole aferente) şi un
comutator electronic compus din trigerul Schmitt Tr T~ şi tranzistorul de
putere T4 , a cărui joncţiune emitorcolector se află in serie cu consumatorul comandat, Rs'
Alimentarea se face de la o sursă
stabilizată de 9-12 V/0,5 A, eventual
de la baterit sau acumulator. Consumatorul comandat poate fi un bec de
semnalizare, o sonerie, o sirenă elec- :tronică etc., care să admită alimentarea
cu tensIune continuă de 9-12 V la un
curent sub 0,5 A. În cazul utilizării ca
sarcină a unui releu (pentru acţionări
de putere), În paralel pe bobina acestuia se va monta o .diodă În opoziţie
(F 407 etc.) pentru protejarea tranzistoarelor.
Experimentarea montajului se Începe cu comutatorul, realizînd porţiu
nea schemei din dreapta liniei punctate. Se alimentează cu 9-12 V, conectind la ieşire un consumator de 0,40,5 A (de exemplu, 5 becuri de 12 VI
0,1 A În paralel). Se reglează potenţiometrul Pz astfel ca tensiunea pe
consumator să devină practic nulă.
Tranzistorul Tz , fiind polarizat În bază
prin grupul R4:PZ' va conduce, blocîndu-I pe T3. In consecinţă, nici l,.
nu va conduce, avînd În bază potenţialul negativ aplicat de divizorul T 3
(blocat)- R7 •
DeconectÎnd apoi pe R4 din baza lui

Tr.

Alimentatorul nu este prctejat la
scurtcircuit, dar .valoarea curentului de

tensiune de alimentare
n,arn",ra<> de cea 0,7 V pe h",,,.,.i,,,tr.rlil
serie). Dacă tensiunea pe sarcină este
mai
se reduce valoarea lui Rs
(pînă la
Se conectează din
nou R,. În baza
Tz şi se reglează
pz. dacă este
astfel ca tensiunea pe sarcină~ să
aproape nulă>"
Cu aceste reglaje, comutatorul electronic este gata. EI se află În poziţia
«bI6cab>, putînd fi deschis prin aplicarea unui potenţial pozitiv În b'aza lui
T2 • De exemplu se poate face proba
prin conectarea unei rezistenţe de
1-5 kQ Între baza lui Tz şi plusul alimentării; pe sarcină trebuie să apară
brusc:, tensiunea de alimentare.
Cealaltă parte a montajului o constituie oscilatorul de radiofrecvenţă cu
tranzistorul TI (EFT 319, TI 403 etc.).
Condensatorul C3 este un trimer cu
valoarea maximă de 25-al pF. Bobinele LI-Lz sînt realizate pe o carcasă
din plastic C\J rliametrul de 9-10 mm,.

9-12V

A

C3

LO+30pF
C2

5-50pF

utiliza

un transformator de

al cărui secundar se rebobipentru 9
fără prize mediane.
În figura 2 este dată o sugestie de
aranjare a pieselor la cablaj (vedere
nează

cu miez de ferită reglabil.
22-26 spire, iar L2 are 4-5
ambele cu conductor CuEm
mm. Bobinarea se face
lîngă
fiind ÎI1 continuarea
sau

conţine

realizarea oscilatorului se face
la comutator prin condensatorul Cs• se conectează ca sarcină un
bec de 12.
A si se alimentează
montajul.
osciiatorul funcţionează, căderea de tensiune pe grupul
din emitorul tranzistorului TI
suficientă pentru a menţine În
conducţie pe T2 , deci pentru a menţine comutatorul blocat (becul stins).
Pentru aducerea în oscilaţie a tranzistorului T l se reglează trimerul C3,
miezul bobinei şi eventual valoarea
lui R3' Din potenţiometrul PI se ajustează sen.sibilitatea, adică pragul de la
care se comandă comutatorul. Dacă
tranzistorul nu poate fi adus În ,oscilaţie prin aceste: reglaje, se vor inversa Între ele capetele bobinei Lz.

dinspre faţa cu piese) În varianta fără
radiatoare. Gabaritu! se reduce apreciabil dClCă se utilizează condensatoare cu terminalele de aceeaşi parte.
Fotografia montajului realizat este cea
din fig. 3.

Regimul de oscilaţie este foarte critic, putind fi blocat prin simpla apropiere a mîinii de «antena» A, care
este provizoriu o bucată de conductor
(evenneecranat de 25-30 cm
tual avînd capătul În
cu un
obiect metalic mic). Prin apropierea
mîinii de firul A, capacitatea electrică
a corpului nostru modifică frecvenţa
proprie a circuitului osciiant C 3 -L1 ,
scoţînd astfel circuitul din condiţia de
oscilatie.
În final, montajul va fi obligatoriu
introdus Într-o cutie metalică prevăzu
tă cu orificii pentru reglarea potenţio
metrului trimer Pl , a condensatorului
C 3 şi a miezului bobinei (cu şuru~;el
niţa). Potenţiometrul P2 poate fi suprimat prin alegerea valorii adecvate
pentru R4. «Antena» va fi o placă metalică montată În locul dorit (de exemplu, broasca de la o uşă), conectată
la montaj prin cablu ecranat. Reglajele definitive se fac după instalarea
montajului şi a senzorului.

I
I

I
I
1

I

1,

C4 I
47 I
nf '1
I

CONSUMATOR

COMANDAT

R5

39Kn

+

I

I

5

....,

fMII, TOR SSB
IOSIF
Emiţătorul prezentat aici a fost construit şi experimentat În mod special
pentru radioamatorii de emisie şi recepţie clasa a III-a. Fiind realizat numai pe două benzi (3,5 şi 7 MHz), nu
necesită utilizarea unor comutatoare
speciale. În fig. 1 este prezentată schema bloc, din care rezultăA modul de
funcţionare al aparatului. Intrucît formarea semnalului SSB se realizează
cu sistemul de defazai~ lăţimea de
bandă a semnalului transmis va fi determinată exclusiv de banda de trede microfon.
cere a
Lăţimea de
În traficul de radioamatori este cuprinsă Între 300 şi
care se poate realiza numai
În <>rr,niitil"",tr\n,1 de microfon.
Din schema de
zultă functionarea
clus!va sistemului de
plasarea pieselor, precum şi dimensiunile şasiului şi ale panoului frontai sînt arătate În fig. 3.
Amplificaton'" de microfon funcţionează cu un tub ECC 83, la care se
poate cupla un microfon clinamic cu
impedanţă mare sau un microfon cu
cristal. Transformatorul Tr.2 din circuitul anodic al tubului poate să fie
orice transformator de audiofrecvenţă
cu transferul de semnal În raport de
3:1. De exemplu, bobina primară poate
avea 3000 de spire, iar secundarul
1 000 de spire cu sîrmă de ,0 0,1 mm.
Se pot folosi fără modificare transformatoarele blocking de la televizoarele
«Cosmos» (1, 2). la secundarul transformatorului se cuplează filtrul trecejos. Aici s-a adaptat un filtru simetric
realizat cu cele două bobine de 300 mH
si cele două condensatoare de 5 nF.
Acest filtru permite trecerea semnalelor cu frecvenţe pînă la 30003500 Hz şi se pot realiza pe oală de
ferită sau, mai simplu, pe miezuri de
transformatoare folosite În aparate de
radio tranzistorizate, cu aproximativ
1 500 de spire din sîrmă de ti> 0,080,1 mm. Defazorul AF realizat din
patru elemente RC asigură un defazaj

o

antenă

CUBBUŞ,

Y05AT

de 90° În domeniul frecvenţelor de
250-3000 Hz. Reglarea defazajului de
90° se realizează cu potenţiometrul
semireglabil de 2,5 kn Toleranţa pieselor folosite În defazorul AF trebuie
să fie de maximum 1% Cele două
semnale AF defazate la 90° sînt amplificate mai departe de cele două triode ale tubului ECC 83. Egalitatea amplitudinilor se reglează cu potenţiome-

IOKn.

2

EFl84

trul semireglabil de 5 kn din catodul
lui ECC 83. Schimbarea benzii laterale
se realizează foarte
contatorul K5, Invers1nd
ductoare care merg la modulatoareie
echilibrate. Condensatoarele folosite

ANTfNĂ "YASI"

cu bune rezultate În stabilirea unor legături bilaterale În banda
de 144 MHz rezervată radioamatorilor s-a dovedit a fi tipul Vagi cu 9 elemente.
Construită cu elemente din ţeavă de aluminiu cu diametrul de 6 mm, această
antenă are un cîştig de 13,6 dB prin pronunţatul unghi de directivitate. Lungimea
buclei de adaptare este de 680 mm. Cuplarea se face cu un cablu coaxial cu
impedanţa de 75..Q. Dimensiunile şi distanţele intre elemente sint notate in schiţa
alăturată.
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În defazor se recomandă să fie cu izolaţie de stiroflex sau de mică, intruCÎt
cele ceramice Îşi modifică valoarea la
variaţiile de temperatură. Placa circuitului imprimat al defazorului, care cuprinde şi filtrul trece-jos, este prezentată În fig. 4. la montare, acest modul
se introduce Într-o cutie ecranată.
Modulatoarele echilibrate conţin
cîte două diode, iar echilibrarea se
realizează cu potenţiometrele. semireglabile de 1 kQ.. Cele două modulatoare echilibrate sînt cuplate inductiv
prin intermediul bobinelor L3-Lj. cu
circuitul oscilant Ls-Ca, care este acordat pe frecvenţa oscilatorului de purtătoare cu ajutorul trimerului de 1040 pF. Acest circuit se poate realiza
pe inel de ferită cu două orificii (de la
televizoarele «Stassfurt», «Grigorescu», «Star» etc.kPlaca cu circuitul imprimat al modulatoarelor echilibrate,
care cuprinde şi defazorul RF, este
prezentată În fig. 5, unde este arătat şi
modul de realizare a circuitului pe
inelul de ferită. Raportul de transformare al circuitului de pe inelul de ferită va fi de 1:3-4. De exemplu, la
9 MHz numărul de c;pire al bobinelor
L3 şi L 4 a fost de cîte 3 spire şi al
bobinei L 5 de 10 spire; la 1,7 MHz,
10+10, respectiv 35 de spire.
Acest modul, la fel ca şi defazorul
AF, se introduce Într-o cutie de ecranaj.
Defazorul RF este foarte simplu,
conţinînd două elemente R şi C. Elementele R se aleg între 50 şi 100 n,
identice, iar elementele C se calculează În funcţie de frecvenţa oscilatorului de purtătoare cu ajutorul formulei:

C=
unde C=capacitatea condensatorului
Cf; f=frecvenţa oscilatorului de purtătoare; R=valoarea componentei R.
Defazarea de 90° se realizează atunci
cînd reactanţa capacitivă a condensatorului Cf este egală cu valoarea R.
De exemplu, la 9 MHz, R=50 0,
capacitatea Cf=355 pF.
Oscilatorul de purtătoare. Din motive de stabilitate se recomandă folosirea oscilatoarelor pilotate cu cuarţ.
Teoretic se poate utiliza orice cuarţ,
dar practic trebuie să folosim cuarţuri
ale căror frecvente sau armonici nu cad
În benzile de am~tori. Totodată trebuie
ţinut cont şi de frecvenţa oscilatorului
variabil, astfel ca armonicile acestuia
să nu cadă În benzile de lucru ale staţiei. Read ucerea purtătoarei pentru lucrul În telegrafie se face cu comutatorul K4, care intrerupe şi alimentarea
amplificatorului de microfon.
Oscilatorul variabil funcţionează
În montaj Clapp cu tubul ECC 88. Prima parte lucrează ca oseilator, iar
partea a doua ca separator. Dacă oscilatorul de purtătoare este ales între
1,5 şi 1,7 MHz, este de ajuns un singur
oscilator care lucrează Între 5 şi
5,5 MHz, cu care la mixare se pot
realiza atît banda de 3,5 MHz, cît şi
cea de 7 MHz, cu mixaje prin adunare
sau scădere. Întrucît stabilitatea emiţătorului depinde de stabilitatea oscilatorului VFO, trebuie realizat un montaj foarte rigid, iar elementele circuitului oscilant nu se vor monta În apropierea tu'burilor. Condensatoarele
folosite În circuitul oseilant trebuie să
aibă izolatie cu mică sau stiroflex.
Dacă nu se pot realiza cele două benzi
de lucru cu un singur oscilator, cu comutatorul K2 se poate schimba frec-
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lează un releu de 220 V de curent alternativ, R, care cuplează staţia numai
cînd fişa este corect introdusă În

Condensatoarele variabile CV 12 pot fi de la aparate vechi cu tranzistoare «Turisb>, iar CV4 ,s sint de '2'x500 pF, firi demultiplicare.
venţa

în aşa fel Încît să obţinem benzile de lucru. după mixare.
Etajul mixer lucrează cu tubul EF184
şi face mixaj aditiv, adică atît semnalu~
SSB, cît şi semnalul VFO sînt cuplate
la grila de comandă a tubului. Desigur,
În anodul tubului mixer apar atît semnalul mixat,' cît şi cele două semnale
de bază. Cu ajutorul circuitului oscilant din anodul tubului mixer LI:;"Cv2
se alege semnalul util. Acest circuit
este realizat În aşa. fel Încît În poziţia
închis a condensatorului Cvi se acordează pe 3,5 MHz, iar În poziţia deschis se acordează pe 7 MHz, eliminînd
astfel comutatorul de gamă. Acest
lucru se realizează şi cu circuitul
L?-Cv'l.
Etajul prefinal cu tubul EF184 sau
EFOO lucrează În clasa A, curentul
anodic fiind reglat la 7-8 mA, prin alegerea corespunzătoare a valorii rezistenţei R 1 •
Etajul final se poate realiza cu tubul PL 500, EL 500 sau alte tuburi similare. Aceste tuburi lucrează foarte
bine În regim de impulsuri, asigurînd
o liniaritate corespunzătoare pentru
lucrul În SSB. Curentul de repaus se
reglează la 30-40 mA prin alegerea
valorii corespunzătoare a rezistenţei
Rz. Întrucît capacităţile interioare ale
tubului sînt mari, este necesară neutralizarea, care se realizează cu condensatorul trimer de 2-12 pF legat Între
circuitul de ieşire şi grila de comandă.
Pentru evitarea autooscilaţiilor pe frecvenţe foarte înalte, se aplică pe firul
care merge la g1 şi firul care merge
de la anod la S6 cîte o perlă de ferită
sau, În lipsa acesteia, pe o rezistenţă
de 50-100 il se bobinează 4-5 spire
din sîrmă de s:' 0,5-0,7 mm. Dacă etajul
are tendinţe de autooscilaţie pe frecvenţe mai joase, şocul de radiofrecvenţă S5 se Înlocuieşte cu o rezistenţă
de 4-10 kQ.. Altfel, şocurile RF sînt
de cca 1,5 mH (pe o rezistenţă stricată
se bobinează 3 x 100 de spire). Şocul
S6 are 110 spire, pe o carcasă cu ~ 15,
din sîrmă de I/J 0,4 mm, bobinate pe
un singur rînd. Tubul etajului final
trebuie montat În aşa fel Încît să fie
adîncit În şasiu cca 20 mm, adică pînă
la nivelul unde începe placa de anod
a tubului.
Manipularea se realizează prin ne-

priză.

Punerea În funcţiune şi reglaje.
Ordinea de montare este următoarea:
1) sursa de alimentare; 2) amplificatorul de microfon; 3) oscilatorul de purtătoare şi modulatoarele echilibrate;
4) oscilatorul VFO; 5) etajul mixer;
6) etajul prefinal; 7) etajul final. Trebuie
realizată o construcţie rigidă, iar condensatoarele de decuplare şi rezistenţele se leagă Într-un singur punct la
masă, de regulă la şurubul care fixează
soclurile tuburilor. După fiecare treaptă se încearcă funcţionarea şi numai
dacă totul este în ordine trecem mai
departe la treapta următoare. Realizînd pînă la etajul mixer inclusiv, se

gativarea tuburilor mixer şi prefinal.
Prin apăsarea manipulatorului sau Închiderea comutatorului K3, negativarea se pune la masă şi tuburile intră
În regim de funcţionare.
Sursa de alimentare. Tensiunea
anodică se redresează direct din reţea, simplificînd astfel foarte mult tot
sistemul de alimentare. Pentru filament şi negativare se foloseşte un
autotransformator de dimensiuni reduse. Droselul va avea un număr de
cca 2000 de spire din sîrmă de s6 0,300,40 mm. Pentru evitarea posibilităţii
de cuplare a fazei la şasiu se interca-

poate asculta semnalul SSB Într-un
receptor, eu care ocazie se pot efec,tua şi reglajele necesare. Dacă nu
avem posibilitatea reglării defazoarelor cu generator sinusoidal şi osciloscop, se poate realiza cu un receptor
bun, reglînd din potenţiometrele semireglabile de 2,5 kQ de la defazorul AF
şi cel de 5 kil din catodul tubului
ECC 83. Reglajele se fac În felul următor: se pune receptorul pe o bandă
laterală, după care se acordează semnalul SSB pe frecvenţa recepţionată.
Se echilibrează cele două modulatoare echilibrate. Punînd comutatorul
K5 cînd pe o poziţie, cînd pe alta, cele
două potenţiometre de mai sus se
reglează pînă cînd o bandă laterală va
fi suprimată. După realizarea completă
a staţiei, reglaiele se verifică din nou.
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DATELE BOBINELOR

L 1 - 6 spire CuAg
Odată cu apariţia diodelor varactor,
_ 1,5 mm, dia metrul Înconstruirea etajelor finale În frecvenţe tişurării 6,5 mm.
foarte mari s-a uşurat mult, fiind acce- . L2 - 2 spire CuAg
sibilă chiar şi radioamatorilor Începă
_ 1,5 mm, diametru' Întori.
fişurării 6,5 mm.
L3 _. linie CuAg cu
Montajul pe care îl vom descrie mai
lungimea de ~ mm, Iă
jos este avantajos din punct de vetimea de 6,5 mm, grodere al randarnentului (40-60%) şi al
simea de 0,5 mm.
sistemului de modulaţie, care este inL şoc - se bobineazi
MICROFON
clus chiar În etajul de multiplicare. În
pe o rezistenţă de 1 MOI
lipsa unei diode specializate, se poate 0,5 W, 20 de spire CuEm
DINAMIC
p 0,1 mm.
folosi, În condiţii bune, o joncţiune validă bază-colector a unui tranzistor
defect de tipul 2 N 3375, 2 N 3632,
KT904, KT907 sau orice alt tranzistor
cărei capac va avea practicate gaun
Rezistenţele RI şi R2 vor fi de vocu o frecvenţă de lucru mai mare sau lum. În caz contrar, inductanţele pa- În dreptul şliţurilor condensatoarelor
egală cu 150 MHz.
razite pot lua valori nepermis de mari. de acord.
Condensatoarele de acord vor avea
Frecvenţele de acord ale inductan
Întregul montaj se va inchide Într-o
izolaţie cu mică sau aer, pentru a avea
cutie metalică de cupru sau alamă telor sînt următoarele: LI - 144
pierderi cît mai mici.
288 MHz, L3 - 432 MH;
(dacă este posibil se va arginta), al . 1..2 -
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Fiz. VALENTIN PASCU
La casetofoanele prevăz ute cu n umărător, CÎnd dorim să reascultăm o
melodie, trebuie să notăm numărul
indicat la începutul melodiei, iar la
terminarea ei, apăsînd clapa de revenire (repede înapoi), să urmărim aparitia numărul ui memorat pentru a apăsa
clapa stop. I ncomoditatea acestor manevre este de la sine evidentă şi, În
ultimă instanţă, reluarea pasajului nu
se face chiar din acelasi loc deoarece,
din cauza vitezei ma'ri de revenire,
rareori se poate realiza oprirea chiar
la apariţia numărului memorat.
Dispozitivul de memorie prezentat
mai jos elimină aceste dezavantaje şi
dă satisfacţie deplină mai ales instrumentiştilor care Învaţă o melodie
bandă,

Realizatorul dispozitivului va începe
cu demontarea numărătorului şi atasarea la cifra 9 a tamburului cu cifre
din stîn'ga a unui ştift care să realizeze
un contact electric K1 numai În
cît stă afisată această cihă.
tătile de realizare sînt multi ple
pind de geometria
imaginaţia constructorului.
Pentru realizarea
electro nice
se folosesc: un
AC 181 fără
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cătoare

NUMĂRĂTOR

radiator, o diodă de orice tip (poate
fi chiarpunctiformă), rezistenţă R1 şi
o clapă pentru memorie de tip relaxatapăsat, În lipsa căreia se poate folosi
un simplu întrerupător.
Motorul casetofonului, branşat În
circuitul de emitor al tranzistorului
(fig. 1), funcţionează atît timp cît tranzistorul conduce. Punerea În stare de
conductie a tranzistorul ui se realizează
polarizînd baza
intermediul,~ezistenţei R şi al
D, iar blocarea
acestuia (care implică oprirea motorului) se obţine p.unînd la masă punctul A situat Între rezistenţă şi diodă.
Să presupunem~că banda se -află la
începutul unei melodii (sau al unui
pasaj) ce trebu ie rei uată după un
timp. Se apasă butonul de aducere la
zero a n.umărătorului şi clapa sau Întrerupătorul pentw memorie, M, iar
apoi se porneşte casetofonul. În tot
timpul redării pasajului înregistrat, numărătorul va afişa cifre În ordine cres-

mator de sonerie cu un redresor co-

CAIAR flfCTROllC
Elev RAUL TOMPE

Începînd de la zero. La apă
sarea clapei de stop, pe numărător va
fi afişat un număr oarecare, În funcţie
pa M pînă se afişează 000 la n umărător
(cînd K1 se deschide) şi apoi să apese
de lungimea înregistrării. Fie acest
din nou această clapă, În caz contrar,
număr 157. Urmează să se reia pasajul
de la locul dorit, care s-a fixat În meva lăsa clapa M relaxată (contact K2
deschis).
morie cînd a fost apăsată clapa M. Se
M o ntai ul este pe ntru casetpf oa-ne
acţionează clapa repede înapoi. Nucu mi nus ul la masă, iar condensatorul
mărătorul va începe să afişeze În orelectrolitic C este cel original pus
dine descrescătoare de la 157 spre
pentru antiparazitare. Pentru aparatele
zero. Să considerăm un numărător
cu plusul la masă se va f610si un trancu trei tamburi, cum au de obicei
zistor pnp şi se vor face inversările
maj oritatea casetofoanelor.
Roti nde rigoare. Poate fi folosit orice fel de
du-se În sens invers de la 157, după
trecerea pri~n 000 va afişa imediat nu- • tranzistor care să suporte un curent
de 150-200 mA, cît consumă motorul
mărul 999. In acel moment, 'cifra 9 a
la pornire. Se înţelege că sistemul
tamburului sutelor va realiza contacpoate fi adaptat la numărătoare cu
tul K1. Prin K2 Închis (clapa memoriei
orice număr de tambur!, condiţia fiind
M apăsată) şi prin K1 inchis,' punctul A
ca acel contact Kl să fie ataşat tameste pus la masă; tranzist'Grul se blochează şi motorul se opreşte. Pentru
buru.lui cu cel mai mare ordin de mărirei uarea Î nregistrăril se procedează În
m~
din stînga).
In
2 este dată schema circuimod obişnuit, . apăsîndu-se clapa stop
tului imprimat (faţa placată), care poa.;;i apoi start. Red.area nu va porni decît
dacă se relaxează .clapa memoriei M.
tefi.prinsă împreună cu clapeta memoDacă ascultătorul doreste o a doua
riei de panoul fr.ontal, Într-un loc accesibil.
rei uare, este s.uficient să relaxeze cla-
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respunzător.

Trebuie avut În vedere ca alegerea
alimentînd schema chiar de la alimentatorulce va fi
fol.osit, deoarece tipul alimentatorului
va influenţa simţitor tonul.
tonalităţii să.se facă

j

Constanţ:a

Folosind un circuit integrat T. T.L.
de tipul SN 7400 (sau echivalentul românesc COB 400 E), se poate imita
electronic c1ntecul canarului. Integratul conţine patru porţi ŞI-NU cu cîte
două intrări. Porţile I şi II sînt conectate Într-o schemă de multivibrator astabil, a cărui funcţionare este Întrerup1ă periodic (Ia frecvenţa de c1ţiva
hertzi) de semnalUl generat de oscilatorul compus din celelalte două porţi
(III şi IV). Intrările 5, 9 şi 13, lăsate «În
aer», sînt la nivelul logic «1 ». Semnalul
de la ieşirea porţii I (picioruşul 3) este
luat prin condensatorul C s şi aplicat
pe baza tranzistorului BC 108. Valoarea rezistenţei ~ este bine să se determine experimental, deoarece, pe
lîngă faptul că stabileşte punctul de
funcţionare al tranzistorului, poate altera şi tonul canarului.
In emitorul tranzistorului final am
montat un difuzor de 1,6 0-0,2 W de
la un radioreceptor-jucărie (dar poate
avea orice impedanţă pînă la 7080 O).
Este recomandabil ca integratul să
fie montat pe soclu. În felul acesta
montajul poate fi folosit şi ca instrument de testare a altor integrate de
acelaşi tip.
Schema s-a realizat pe o plăcuţă de
circuit imprimat şi a fost introdusă În
cutia aceluiaşi radioreceptor-jucărie.
Alimentarea se face fie de la o baterie de 6-9 V, fie de la un transfor-
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Montajul alăturat permite verificarea
rapidă a diodelor Zener prin măsurarea

tensiunii directe şi inverse (de referinţă). Pentru diodele cu tensiunea de
referinţă cuprinsă Între 3,3 V şi 8,2 V
se foloseşte o sursă de 9 V (două baterii de 4,5 V În serie), pentru diodele
de 8,2-15 V o sursă de 18 V (patru
baterii de 4,5 V În serie) etc. I nstru-

mentul de măsură este un voltmetru
de curent continuu avînd domeniile de
10 V şi 3) V (50 V).
Pentru a putea efectua măsurătoa
rea fără a cositori terminalele, conectarea diode; În circuit se va face folosind două borne sau bucşe, A -B.
Cordoanele instrumentului, prevăzute
cu banane, se vor introduce În bucşele C..,-D, respectînd polaritatea indicată.

Dioda va fi conectată pe rînd În
ambele sensuri, citirea mai mică (0,60,7 V) reprezentînd căderea directă de
tensiune pe joncţiune.

R1kQ

+
679V

AVIRTIIOR
IUlIIIOI

r

..__....R
....1........

MIHAI ANGHEL

Schema alăturată a mai fost prezentată În revjsta noastră În alte variante
constructive. Fiind un montaj simplu,
fără a necesita piese de foarte bună
calitate sau reglaje pe bază de măsu
rători, îl recomandăm În special constructorilor Începători.
După cum se vede din fig. 1, schema
conţine două multivibratoare şi un
amplificator de audiofrecvenţă. Primul
multivibrator generează semnale cu
frecvenţa infraacustică de 0,3-1 Hz,
iar al doilea este generator de audiofrecvenţă (300-600 Hz). Datorită mo-
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dului de cuplare Între ele (R s din colectorul lui T2 În serie cu R7 din baza
lui T 3 ), primul multivibrator îl comandă
pe al doilea În frecvenţă şi În amplitudine, obţinîndu-se În colectorul lui T+
un semnal multitonal de tip sirenă.
Variaţia continuă a frecvenţei şi a amplitudinii este asigurată de condensatorul C 3 , cu rol de integrare.
Construcţia se începe prin ~xperi
mentare pe o masă de probă. Intîi se
realizează cele două multivibratoare şi
legătura Între ele prin R5 -C 3. Se alimentează cu tensiunea de 9-12 V (baterii sau redresor) şi se ascultă sem-

nalul Într-o cască de 2000 Q conectată
Între colectorul lui T4 şi plusul (sau.
mi nu sul) sursei.
Dacă ritmul de succesiune al tonuriJor este prea lent sau prea rapid,
se ajustează valorile rezistentelor R2
şi R3' În acest scop este bine să se
monteze de la început' În serie cu Rz
şi R3 cîte un potenţiometru de 100 kQ
(se iau iniţial Rz=R3=39-43 kQ).
După alegerea ritmului dorit, se Înlocuiesc grupurile R-P prin rezistenţe
echivalente.
Dacă frecvenţa maximă În succesiunea de tonuri este prea joasă sau

prea Înaltă, se ajustează ca mai sus
valorile rezistenţelor R7 şi Rs.
Aceleaşi reglaje se pot face şi prin
schimbarea valorii condensatoarelor
C l -C 2 • respectiv C"~-C5' În domeniile
5-50 j1 F, res pectiv 5-50 n F.
Urmează apoi ataşarea amplificatoruiui de audiofrecvenţă echipat cu.
tranzistoarele Ts (SC 107, BC 171, BC
172 etc.) şi T 6 (AD 152, AD 155, BD 136
etc.). RlO se poate lua Între 62 şi 100 kQ
(după factorul de amplificare al lui Tr:),
iar RII Între 180 si 360 n.
.}
Transformatorui Tr. este construit
pe un pachet de tole E+I cu secţiu-

CI>

nea miezului de 1,5-2 cm z (de exemde la difuzoarele de radioficare,
radioreceptoarele portabile tranconţine
zistorizate etc.). Primarul
450-500 de spire CuEm 0,2
secundarul II are cca 75 de spire
0,5 mm,
un difuzor de 4 0/3 W.
Cu
pieselor
schemă,
curentul maxim consumat este de
cca 120 mA la 9 V şi cea 150 mA la
figura 2 este dată o sugestie de
aranjare a pieselor ia cablaj, cu vedere
dinspre partea cu piese (Ia scara 1:1),
iar În fig. 3 este redată fotografia plă
_cuţei de cablaj.
Dimensiunile cablajului au fost astfel alese ÎnCÎt să poati:. fi montat În
interiorul difuzorului de radioficare
(caseta trapezoidaIă).

AliMENTATDR
PENTRU BECURI LE

VIRlfICAIOR·

FLUORESCENTE
Ing. A. BROSCOI- Cluj-Napoca

Este un montaj deosebit de simplu
util, deoarece.de multe ori un tranzistor defect creează derută şi impune
o muncă inutilă de verificare a Întregului montaj.
Atunci CÎnd se conectează un tran.,
zistor (Ia bornele E, B, C), dacă acesta
este În stare de funcţionare, În cască
(de 28 Q) se va auzi un semnal mai
puternic sau mai slab. Dacă tranzistorul este defect, nu se va auzi nimic.
Din schemă se vede că se pot verifica .numai tranzistoarele de tip pnp.
Pentru verificarea tranzistoarelor de
tip npn se inversează polaritatea sursei
de alimentare, care poate fi o baterie
de 4,5-9 V.
Bobinele Li şi Lz sînt făcute pe
bară de ferită, cu Înfăşurare dezordonată. Bobina Ll are 300 de spire CuEm
f> 0,1 mm, iar Lz are 470 de spire CuEm
(/) 0.1 mm.

Becurile fluorescente dau o lumină
mai apropiatâ de lumina naturală şi
au un randament luminos mai mare
decît becurile cu filament incandescent.
Pentru a reduce c9nsumul de energie electrică este deci indicată folosirea lor, dar acestea au un flux luminos care pulsează cu frecvenţa de
.00 Hz a reţelei, lucru ce deranjează În
anumite situaţii.
Pentru a Înlătura acest neajuns, ele
pot fi alimentate În curent continuu, ca'

şi

În schema prezentată alăturat.
Instalaţia vec/;le a becului fluorescent rămîne, dar ea se deconectează
şi se alimentează prin intermediul montajului prezentat Condensatorul CI limitează curentul În circuit la valoarea
necesară puterii bec ului, iar rezistenţa Rl limitează curentul la conectare
pînă la Încărcarea condensatorului Cz .
Condensatorul Cl poate fi Înlocuit cu
două condensatoare a 5 fJ-F/220 V......."
conectate În paralel.
Alimentatorul mai are avantajul de
a contribui la îmbunătăţirea cosinusului de fj" fiind alimentat prin condensator.
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IITEGRAI CoB442 I

iNTRĂRi

ing. ANORIAN NICOLAE

Oeci comutatoarele conectate la A
Descriere. Capsula CD8442 conţine
şi C vor avea cîte un terminal În gol,
un decodificator din binar În zecimal
iar cele de la 8 şi C, cîte o poziţie la
(fig. 1). EI are 16 terminale (circuitele
masf! (sînt poziţiile «cheie» ale cifrudescrise pînă acum au 14 terminale) şi
lui). In exemplul considerat s-au ales
decodifică maximum 10 stări ale unui
poziţiile 5, 3, 4 şi 1. 5341 va fi numărul
numărător cu 4 celule bistabile (4 biţi).
pe care îl ţinem minte, pentru acţio
Are 4 intrări (A, 8, C, O) şi 10 ieşiri
narea cifrului. Tranzistoarele T1 şi T2
numerotate de la O la 9. La intrările
formează un amplificator pentru acţio
A, 8, C, D se aplică codul binar (fig. 2),
narea releului (electromagnet) R. Se
corespunzător cifrelor de la O la 15
(2'=16 combinaţii; 4=numărul intră '" poate alege În acest mod orice cod
dorim. Exemplul considerat permite
rilor). La una dintre ieşirile O ... 9 apare
6x6x6x6x10 variante. Mărind numănivel logic «O» dacă codul este din
primele nouă pozi'ţii ale tabelei de
adevăr (fig. 2). Oe exemplu, dacă
A=O, 8=1, C=1, 0=0, la ieşirea nr. 6
apare nivel logic «o» (0,2 ... 0,4 V).
Restul ieşirilor au nivel logic «1)}
(cca 3,4 V). Acelaşi lucru se întîmplă
dacă codul corespunde oricărei cifre
de la O la 9. Pentru combinaţiile logice
corespunzătoare cifrelor de la 10 la 15,
ieşirile rămîn În starea logică «1 ».
Deci se decodifică numai 10 stări
binare.
.
Acest decodificator se foloseşte de
obicei cuplat cu un numărător integrat
de tipul COS 490 E. Alimentarea se
face de la o sursă stabilizare de 5 V
(<<+» la terminalul 16 şi «-)} la terminalul 8).
Aplicaţii. Oecodificatorul C08442
se foloseşte În circuite de numărare,
relee de timp reglabile În trepte, generatoare de funcţii, circuite de comandă
la distanţă etc. Pentru familiarizarea
15 14 13
Cll acest circuit se dau În continuare
două aplicaţii simple: un cifru electronic şi un generator multiton care se
poate utiliza ca instrument muzical,
sonerie, canar etc.
Cifru electronic. La alcătuirea schemei (fig. 3) s-a utilizat tabelul de adevăr al circuitului integrat COB442E.
La fiecare din cele 4 intrări s-a conectat cîte un comutator cu· un număr
oarecare de poziţii. Se alege codul
binar al unei cifre de la O la 9. Se conectează baza tranzistorului T1 la ieşirea corespunzătoare a decodificatorului. Comutatoarele ce trebuie să furnizeze «O» logic la una dintre intrările
A j 8, C, O au cîte o poziţie conectată
la masă (această poziţie stabileşte cifrul pentru comutatorul respectiv). Res ..
tul poziţiilor rămln neconectate. Comutatoarele care trebuie să furnizeze
«1» logic la una dintre intrări au "\,;iH~:t--- ___o poziţie in gol şi celelalte legate la
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lA COB404(pin 14)

+SV...-----.....

.----0+
5V

masă.

Pentru a ilustra cele de mai sus, să .
schema din fig. 3. S-au luat
4 comutatoare cu 6 poziţii. Cursoarele
sînt conectate la cîte una dintre intrări. Codul binar ales este 0101 (A=1,
8=0, C=1, 0=0). Conform tabelului,
cifra 5 are această combinatie de cod
(terminal 6 - C08442). .
urmărim

4...80.
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succesive ale numărătorului. După
cum s-a arătat, la ieşirea decodificatorului apare un nivel logic «O» corespunzător fiecărei cifre. Cînd se numără .impulsurile de tact, nivelul logic
«O» (0,2 ... 0,4 V) apare succesiv pe la
fiecare ieşire a decodificatorului (de
la O la 9). Ca urmare se conectează
la masă cîte o rezistenţă din şirul
.R4 ... R13. Tensiunea de +5 V se divizează de fiecare dată Între R3 şi una
dintre aceste rezistenţe.
Valoarea tensiunii de pe divizor se
aplică În punctul x al oscilatorului şi-i

rul poziţiilor comutatoarelor la 10, vor
fi 10x 10 x 10x 10x 10 variante.
Generator multiton

În figura 4 se dă un generator care
poate furniza (succesiv) un număr de
10 frecvenţe repetabile ciclic. Cu ajutorul lor se poate intona un fragment
dintr-o' melodie. Ritmul se alege din
oscilatorul de tact De asemenea, prin
alternarea intr-un anumit mod a frecvenţelor se pot imita trilurile unor
păsărele.

modifică frecvenţa.
Valorile rezistenţelor R4 ... R13 se
aleg în funcţie de tonul dorit (între 300 Q
şi 2 kQ). Tonul este amplificat În putere

Schema conţine un oscilator comandat În tensiune (P1, P2, P3), un
oscilator de tact (stabileşte timpul cît
se aude un ton), un numărător şi' decodificatorul. Oscilatorul de tact se
realizează cu circuite negatoare (1/2
CDB 404). Frecvenţa este de aproximativ 0,5 Hz; ea se poate modifica
prin schimbarea valorii rezistenţei R1
sau a condensatorului C1. Impulsurile
sînt transmise unui numărător decadic de tipul CDB 490 E: Un circuit integrat de tipul celui descris mai sus
(CDB442E) decodifică cele 10 stări

de un tranzistor repetor şi ascultat
Într-un difuzor (preferabil miniatură).'
În figura 5 se dă varianta de conectare a circuitelor integrate. Alimentarea se poate face de la un transformator de sonerie. Tensiunea de 8 V-se redresează şi se filtrează cu un
condensator C3 (500.»F). Tensiunea
stabilizată se obţine cu o diodă PL5V1Z,

10 11

12

13 14 15 16

RADIORICIPTOR
AUTO
Ing. GEORGE PINTILIE, V03AVE

Aparatul poate recepţiona undele
patru contacte, fiecare cu două pomedii şi lungi de radiodifuziune şi este
ziţii, ca la receptorul SINAIA sau sidestinat a fi montat În autoturisme. . milar.
Pentru a realiza un montaj electric
Se alimentează de la reţeaua de bord
cu minusul la masă, au fost folosite
a maşinii (cu tensiunea de 12 V) şi cu
minusul la masă, de exemplu, ca la tranzistoare pnp de tip BC 177, care
dau rezultate foarte bune În benzile de
autoturismele DACIA (1100-1300),
radio medii şi lungi. Se pot folosi şi
SKODA, LADA etc.
tranzistoare BC 251, dar cu rezultate
Acordul se face cu un bloc cu inceva mai slabe.
ductanţe variabile (variometru), de tiDeosebit În acest receptor este sispul celui folosit la receptoarele PREtemul de RAA. Deoarece, În condiDEAL sau SINAIA. Comutarea benţiile unui autoturism, semnalul captat
zilor se realizează cu un comutator cu

DATELE iNFAşURARILOR
Bobina
LS
L6
L7
L8
L9
L10·13
L14

Nr. spire

., conductor
.
(mm)

87

0,1 CuEm

1S

Observaţii

L6 peste LS

97
97
110

70
SO

220V

+

rv

de antenă poate varia În limite foarte
mari, a fost folosit un sistem de RAA
amplificat care acţionează simultan
etajul amplificator de radiofrecvenţă,
mixerul, precum şi cele două etaje de
frecvenţă intermediară. Astfel, pentru
o variaţie a valorii semnalului la intrare de 40 dB, se obţine o variaţie a
semnalului detectat (audio) mai mică

de 2 dB. În acest mod, volumul sonor
rămîne practic constant, atît la recepţionarea unui post local, cît şi a unui
post slab, îndepărtat, ceea ce este un
mare avantaj.
Domeniul de frecvenţe recepţionat
este următorul: UM: 525- 1605 kHz
şi UL: 150-260 kHz.
(CONTINUARE iN PAG. 15)

L14 peste L13
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I/CIDCENTIAlĂ
.ElIlIANĂ

Energia vintului reprezintă
cinetică a aerului de masă m,
deplasează in flux cu viteza v,
pe direcţii orizontale şi mult

energia
care se
adesea
mai rar

tor), puterea se
,următoarea

exprJmă,

formulă:

in .final, pi"in
P utilă = 0,11-

-0,17 Sv3 (waţi).
Puterea unei instalaţii eoliene este
pe verticală.
proporţională cu pătratul diametrului
el,icei şi cu eubul vitezei vîntului. Conm\12 (jouli)
strucţia ~unei instalaţii eoliene presuvînt cu viteza v, care traversează
pune, În prealabil, evaluarea necesită
o supr.afaţă S ,dezvoltă .0 putere
ţilor energetice şi 'cunoaşterea frecvenţeişi puterii vîntului local.
p = 1- Smv3 (waţi)
Ce tipuri de microcentrale eoliene
2
se pot construi de către amatori?
Scopul realizării unei microcentrale
Rotorul Savoll'lius (fig. 1) este o
eoliene este de a transforma această
energie Într-o altă formă c'are se preinstalaţie 'eoliană cu ax vertical (contează mai l!şor utilizării 'ei (chimică,
struită şi verificată .practic la Liceul de
electr,ică, mecanică, :termică). O serie
'matematică-fizkă «Ion Maiorescu» din
de fenomene fizice şi .aerodinamice
Giurgiu), acţionată pe baza efectuiui
, determină posibilitatea ,captării .şi
Magnus (fig. 2). Construcţia este relatransformărH numai 'a unei 'părţi din. tiv uşor de realizat de c~tre amatori.
energia -vintului care întîlneşte În calea
Se utilizează bidoane de tablă cu 'o
sa o suprafaţă S. Recuperar.ea energiei
capacitate de ,200 1, tăiate Jn două şi
aşezate pe un ax vertical, susţinut de
vîntului nu poate depăşi 60 la sută din
pu}erea 'lui' iniţială (P).
un cadru metalic bine ancorat.
In practică, În funcţie de' tipul instaCele trei bidoane de tablă 'cu grosilaţiei eoliene, se obţine un coeficient
mea de 1,5 mm s.e fixează pe circumde 30 pÎI)ă la 60 la sută din randamentul
ferinţe metalice cu diametrul de 1 m,
,deschizăturile fiind realizate intr-un
teoretic maximal. Dacă se ţine seama
unghi de 60°. Datorită greutăţii bidoade randamentul organelor anexe (elice,
nelor se formează În acelaşi 'timp o
multiplicator, alternator, transforma-

+
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APĂ

de inerţie ce contribuie la contidie a vîntului de. 6 m/s se poate obţine
'
nuitatea mişcării rotorului:Curentul de ' o energie echivalentă cu 50 W.
aer pătrunde prin deschizături, impriEoliana bi sau tripală, cu ax orimÎnd o puternică forţă de rotaţie instazontal se recomandă acolo unde se
urmăreşte obţinerea de energie elecIflţiei. Rotorul se fixează pe axul vertitrică pentru alimentarea unei case
cal cu ajutor.ul unor rulmenţi de preindividuale. Pentru realizarea unei ast,
siune cu diametrul de un ţol.
Puterea este dată de formula
fel de construcţii se cer rezolvate
următoarele probleme:
'
P = 0,05 Sv3 waţi, În care S este !)uprafaţa expuSă vintului, iar v viteza
Probleme aerodinami'ce
acestuia. Rotorul Savonius, foarte ro:'
, Forma profilului elicei are o mare im·
bust, este foarte indicat un~:>r instalaţii
portanţă În. determinarea randamentu·
puţin pretenţioase, acolo unde nu se
lui şi turaţiei acesteia. Se utilizează
cere randament mare (pomparea apei,
de obicei, profilul aripii de 'avion.
o instalaţie de polizat). De asemenea,
Mărimea elicei este in funcţie de pula acest tip de rotor se poate adapta o
terea şi viteza de rotaţie dorită. Diacutie de viteze pentru multiplicarea
metrul elicei este invers proporţional
mişcării de rotaţie, pentru obţinerea , cu viteza maximă În ture/minut: (De
unei tu raţii mai mari. la o viteză meexemplu, la un diametru de 1 m, 2 m,
forţă

....

2
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legătură a palelor de axul rotor pentru
evitarea accidentelor În timpul vînturilor puternice.
Obţinerea

energiei electrice

(fig. 4)
Se pot utiliza dinamuri sau alternatoare. Dinamul are un randament bun,
dar solicită o întreţinere periodică a
colectorului. Totodată alternatorul
este mai sigur În funcţionare, dar cere
în schimb o turaţie mai mare. De obicei,
un multiplicator rezolvă problema turaţiei. Pentru stocarea energiei cu ajutorul unei baterii de acumulatoare sînt
necesare f1l,ăsuri de protecţie a instalaţiei. Acestea constau În deconectarea automată a bateriei la curenţi prea
slabi sau prea puternici. Se poate utiliza, de asemenea, un multiplicator de
viteză cu un dinam de maşină (500 W).
La dispozitivul de captare se poate
instala un mecanism bielă-manivelă
conectat la pistonul unei pompe aspirorespingătoare sau al unei pompe
simple necesară pentru irigaţii. Fixarea elicei de axul orizontal şi a generatorului pe axul vertical se face cu ajutorul unor rulmenţi de pr.esiune de
tip 6303.
Reglarea vitezei de rotaţie a elicei

Fig. 1. Aerogenerator cu trei paie. Se ,observă girueta de orientare şi contra~
girueta de scoatere din regim cind eoliana est.e supusă curenţilor prea puternici.
Fig. ,2. Eoliana multipală, care prin intermediul unui sistem b'ieIă-maniveIăpoate
antrena o, pompă aspirorespingătoare.
","
Fig~ 3~ Sistemul deprindere\alaxliluieolienei ,de mecanismul bielă-manivelă,
Fig. 4. Instalatiile de utilizare a energiei vtntuluişienergiei solareJa, Liceul ~don
Maiorescu»-Giurgiu.

5 m' se pot obţine turaţii maxime de
2000, 1 000, 400 de ture/minut.) Numă
rul palelor poate să fie de 2, 3, 4, sau
mai multe, dar puterea furnizată nu
depinde decit de suprafaţa măturată
de acestea. Nici lăţimea palei nu Îmbunătăţeşte randamentul. Lăţimea optimă este cuprinsă Între 1/20 şi 1/25 din

diametrul elicei pentru a evita frecă
riie excesive cu aerul, pentru a avea o
masă mai' mică şi pentru a realiza viteze
de rotaţii mari. Unghiul de calaj (fig. 3)
este cuprins intre 3Q şi 8°, dar se pot
utiliza şi' mărimi pînă la 15°, pentru ca
elicea să poată fi mai uşor antrenată
de forţa vîntului. Fiec~re pală este

--VITEZA DE A.NTRENARE
UNGHI DE INCID~NTA
-..........
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prinsă pe ax cu şuruburi reglabile
M 12. Axul este fixat pe un cadru metalic cu profil U. Paiele pot avea o formă trapezoidală cu bazele În funcţie
de lungime.
Rezistenţa materialelor utilizate
Ţinînd seama de condiţiile de lucru
ale elicei, foarte dure, sint, necesare
materiale rezistente la eroziune, coroziune, vibraţii etc. Se recomandă utilizarea aluminiului, a aliajelor de aluminiu, a lemnului sau a diferitelor ră
şini sintetice.
Forţele
centrifuge dezvoltate În
timpul rotaţiei pot ajunge la valori
foarte mari. Astfel, pentru o pală de
2 m lungime, construită din aluminiu,
care ajunge la 200 de rotaţii pe minut,
avînd masa de 32,5 kg, forţa centrifugală
rezultată
este F = mw 2R =
18000 N. Se impune deci o bună

Pentru a diminua forţele eoliene la
care sînt supuse paiele CÎnd se Înregistrează o turaţie prea mare, este necesară realizarea unui sistem de reglaj.
Dacă se utilizează un alternator trÎfazat se cere, În plus, menţinerea unei
vitezf'l constante. Se utiJizează, Î,n general, mai multe tipuri de sisteme de
reglare, dintre care' cel mai simplu
(fig. 5) este bazat pe construcţia unei
contragiruete cu o suprafaţă mică,
menită să scoată din regim instalaţia
eoliană, CÎ)1d forţa vîntului este prea'
puternică. Contragirueta este fixată
de rulmentul din suprastructură care
se roteşte cu frecare minimă În funcţie
de direcţia vîntului, Se poate utiliza
şi un sistem de reglaj electronic.
Orientarea
Constructifle eoliene trebuie să fie
orientate pentru a avea un randament
corespunzător după direcţia vîntului.
Cea mai simplă if)stalaţie de orientare
este girueta, folosită cu succes În experienţe şi În exploatare. Aceasta este
o placă metalică (tablă subţire) sau din
placaj, fixată pe o tijă solidară cu aerogeneratorul În spatele acestuia. Utilizarea giruetei este foarte indicată pentru eolienele de mică putere.
Fără Îndoială că energia vîntului nu
poate rezolva integral solicitările energetice ale unei locuinţe. Ea poate fi
Însă utilizată laolaltă cu alte surse de
energie (biogazul, energia solară). Prin
simplitatea aparatajelor de mică şi
medie putere pe care le necesită, microcentralele eoliene se bucură din ce În
ce mai mult de interesul specialiştilor
si al constructorilor amatori. Să nu
uităm că vîntul ne oferă gratuit o cantitate imensă de energie.
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DISPOZITIV
PIITRU ÎNRĂMARfA
DIAPoZITIVfloR
Ing. V. CĂLINESCU

Există un mare număr de fotoama-'
tori care îşi înrămează diapozitivele
între două plăci de sticlă lipite pe margine. Sistemul este destul de răspîn- ,
dit, în special pentru formatul 6 x6 cm,
format pentru care se procură mai
greu casete de fabricaţie industrială.
Confecţionarea unei rame de sticlă
este destul de simplă, fiind necesare
do uă plăci de sticlă de 49 x 49 mm
(pentru formatul 24x 36 mm) sau 70x
70 mm (pentru formatul 6 x6 cm), o
mască din hirtie neagră la mărimea
plăcii de sticlă şi cu o decupare co.,
respunzătoare
formatului imaginii,
bandă adezivă din hîrtie sau pînză
subţire (de culoare închisă).
Grosimea sticlei trebuie să fie de
1-1,5 mm.
În ve'derea elimi nării pericol ul ui de
apariţie a inelelor Newton, plăcile de
sticlă trebuie foarte bine presate în
ţimpul realizării inrămării. În acest
scop se foloseşte un dispozitiv special de strîngere (fig. 1).
Plăcile de sticlă, între care se află
diapozitivul şi masca, se strîng În
dispozitiv, după care se lipesc pe contur cu bandă adezivă.
Articolul propune cititorului interesat realizarea un ui asemenea dispozitiv.
Desenul de ansamblu (fig. 2) evidenţiază părţile constructive ale dispozitivul ui. Placa de bază (1) este prevăzută cu două orificii pentru prinderea pe o masă de lucru (vezi desenul
de exec uţie). Placa se face din oţel
sau alamă.
Suporturile laterale (2) se confecţionează tot din oţel sau alamă, prinderea lor făcîndu-se cu şuruburi sau
prin sudare (vezi detaliul modificat
din desenul de ansamblu). În cazul
sudării, suporturile vor avea două por-

ţiuni

cilindrice de ti> 6 pentru centrare.
Se va avea grijă ca la montaj axele
gă urii or transversale (M 6) să fie coliniare.
Prinderea plăcilor de sticlă se face
Între rondelele de cauciuc (5), care
sînt introduse în 'capacele de prindere (7). Capacele sînt prinse de şu
ruburile (4), respectiv (6), printr-o uşoară ştemuire a vîrfurilor speciale ale
şuruburilor. Ştemuirea se face îngrijit, astfel încît capacele să se poată
roti şi Înclina uşor.
Reperele (4) se fac din oţel sau alamă
prin stru njire; reperele (3) sînt realizate din oţel.
După realizare, dispozitivul se vopseşte sau eventual se cromează (cu
excepţia şuruburilor). Montarea căpă
celului aferent şurubului (6) se face
după Înfiletarea reperul ui (6) În suportul său.
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cu procesul ORWO. Developarea altor
hîrtii este practic posibilă (AGFA,
FERRANIA), rezultatele faţă de utilizarea reţetarelor originale fiind Însă
mai puţin mulţumitoare.
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. Consumul raţional de energie electrebuie să constituie o preocupare permanentă pentru cei ce o folosesc.
Utilizarea unor aparate defecte sau
simultan a unui număr mare de aparate supraÎncarcă reţeaua, conducînd
la pierderi Însemnate de energie pe
conductoarele de alimentare.
Montajul prezentat alăturat are menirea de a semnaliza un consum mare
de curent (de ordinul a 6 A) sau chiar
de a intrerupe circuitul electric atunci
CÎnd se ating valori mari de curent
consumat În serie cu circuitul electric (fig. 1) se conectează transformatorul Tr. 1. Acesta este confectionat
pe un miez de ferită cu secţiunea de
2,4 cm 2 , Înfăşurarea n1 avînd 7 spire
CuEm 1 mm, iar Înfăşurarea n2-2oo de
spire CuEm 0,3 mm. Intre înfăşurări se
izolează cu pînză uleiată sau cu o
hîrtie de bună calitate.
Tot la retea se mai conectează un
transformat'or de sonerie. Tensiunea
de 3 V din secundar se redresează şi
se obţine o tensiune de 5 V curent
continuu.
Montajul electronic sesizor al consumului de curent este dat În fig. 2.
Dacă curentul În primarul lui Tr.1
trică

este de aproximativ 1 A, În punctul A
tensiunea este de aproximativ 1 V.
Tranzistoarele T1 şi T2 formează un
triger. Cînd tensiunea la intrarea tranzistorului T1 depăşeşte o anumită valoare (reglată din P1), În funcţie de
consumul dorit În reţea, trigerul bascutează (T1 conduce, T2 blocat, T3
conduce) şi dioda LED, montată În
colectorul tranzistorului T3, evidenţiază consumul exagerat de curent.
Prin intermediul tranzistorului T4 se
comută şi starea bistabilului cu T5 şi
T6. În această situaţie primesc aIimenta rea pe baze tranzistoarele T7 şi
T8 din multivibrator (fig. 3). Astfel
apare şi o semnalizare acustică a

T7, T8 şi T9 sînt de tip BC 107, BC 171,
iar tranzistoarele T4 şi T10 sînt BC 177.
Revenirea montajului pentru o funcţionare normală a reţelei se face prin
apăsarea butonului «Revenire» (cu 1
sau 2 contacte). După cum aminteam,
automatul se poate regla pentru orice
curent consumat cu valoarea cuprinsă
Între 1 şi 6 A, În funcţie de poziţia
cursorului potenţiometrului P1.

1
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situaţiei.

Automatul se poate completa cu
montajul din fig. 4. Aici releul din emitorul tranzistorului trebuie să se anclanseze la 6 V. Prin contactele sale
alimentează releul Rr. Acest releu este
pentru curent alternativ şi lucrează la
tensiunea de 220 V.
Cînd releul Rc se anclanşează, Întrerupe alimentarea releului Rr, acesta
se eliberează şi prin contactele sale
întrerupe reţeaua electrică spre consumator.
Tranzistoarele T1, T2, T3, T5, T6,

fSllOR
M.ILRESCU

Montajul din fig. 1 este compus din
etaje, care împreună formează
un sesizor de prezenţă.
Etajul cu tranzistorul TI este un oscilator pe o frecvenţă dictată de valoarea
bobinei LI' Această bobină poate fi
de la media frecvenţă a unui receptor,
o bobină de modulator unde medii
sau se bobinează pe o carcasa cu
miez de ferită 150-180 de spire cu
sîrmă de CuEm 0,08-0,1. Valoarea acestei bo bi ne se aj ustează din miezul
de ferită.
Bobina L2 se construieşte pe un
miez de ferită şi are 300 de spire Cu Em
0,08.
Intrarea În oscilaţie a etaj ul ui se obţine din trimerul cuplat Între e"IIitorul
şi colectorul tranzistorului TI' In caz
că etajul nu oscilează, se mai montează
În paralel cu acest trimer un condensator cu valoarea de 20-25 pF.
Semnal ul de radiofrecvenţă de la
oscilator este cuplat la diodele DrD3'
ce formează un grup redresor.
Componenta continuă· astfel rezultată este aplicată pe baza tranzistorudouă

lui T2 , care este adus În stare de cond uctie.
În' această situaţie, releul se anclanşează. Cînd o persoană atinge
plăc uţa sesizoare, etaj ul oscilator iese
din functiune, tranzistorul T2 se blochează şi prin contactele releului se
semnalizează prezenţa persoanei.
Tranzistoarele TI şi T2 sînt de tip
EFT 317, dar se pot monta şi BC 177.
Diodele sînt EFD 108 sau echivalente.
Se recomandă ca legătura la senzor
să se facă cu un cablu ecranat nu mai
lung de 1,5 m. Senzorul este o placă
metalică de 5 x8 cm, izolată faţă de
masă. Eventual se foloseşte suprafaţa
unei plăci imprimate.
Alimentarea montajului se poate
face de la un transformator de sonerie.
În secundarul transformatorului se
montează un redresor dublor de tensiune. Diodele redresoare sînt 1 N4001,
dar pot fi şi de alt tip cu condiţia să
suporte 50 mA.
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Inductanţele L5-L14 se realizează În
carcase de transformatoare FI folosite la receptoarele CORA, ALBATROS etc.
Datele infăşurărilor sînt trecute În
tabel.
Amplificatorul de joasă frecvenţă
(audio) este realizat cu un circuit integrat de tipul TBA 700 K sau TCA
150 K. Acest fapt conduce la micşo
rarea gabaritului receptorului. Autorul
a realizat acest receptor Într-o carcasă cu dimensiunile 140x90x50 mm.
-18 V Realizarea carcasei rămîne la alegerea fiecăruia, În funcţie de spaţiul disponibil. Carcasa trebuie să fie executam cît mai rigid posibil, de preferinţă
din tablă de fier galvanizată, de grosime 0,6-1 mm. Se poate folosi şi textolit placat (cablaj imprimat), cu grosimea de 2,5 mm, care este mai uşor de
prelucrat În condiţii amatoriceşti. Difuzorul se montează Într-o carcasă separată şi se amplasează În funcţie de
preferinţe. Cordonul care merge de la
receptor la difuzor trebuie să fie ecranat Alimentarea de la reţeaua de bord
'a maşinii (+ 12 V) se face, de asemenea, printr-un cablu ecranat Ecranul
se va lega cu un capăt la şasiul recep-

11

(URMARE DIN PAG. 11)
torului, iar cu celălalt capăt la şasiul
autoturismului. Cordonul este bine să
fie cît mai scurt cu putinţă.
Conectarea antenei la receptor se
face prin intermediul unui cablu blindat de antenă (coaxial) cu lungimea
maximă de 1,5 m. Acordul antenei se
face cu trimerul de 10-40 pF (de la
borna de antenă). Dacă vom folosi un
cablu de antenă mai scurt de 1,5 m,
atunci În paralel cu borna de antenă
se va conecta o capacitate suplimentară (în schemă Însemnată cu steluţă
- C1). Capacitatea totală a antenei, a
cablului de antenă, a trimerului reglabil şi a condensatorului auxiliar C1
trebuie să fie de ordinul a 100 pF.
Consumul de curent electric este de
ordinul a 50 mA (fără semnal) şi de
300-350 mA, la volum maxim, pentru
o putere audio de 2 W. Şocul de filtrare L15 se realizează astfel: pe un
baston de ferită cu (p 10 mm şi de~
gime 20-25 mm se bobinează 100 de
spire din sîrmă CuEm <P 0,55 mm. Se
poate folosi şi un tor din ferită cu secţiunea de 20-25 mm 2 şi diametrul
exterior de 20-25 mm. Ferita trebuie
să aibă o permeabilitate magnetică
mare.
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Ohmmetrele serie sau paralel obiş
nuite au scara neliniară. Interpolarea
valorilor indicate Între două divÎziuni
consecutive pe asemenea scări este
dificilă. În cazul transformării dispozitivelor de măsură megnetoelectrice În
ohmmetre de aceste tipuri, se impune
trasarea unei scări neliniare, lucru greu
de realizat la nivel de amator, mai ales
dacă se urmăreşte obţinerea unei clase de precizie ridicată, sub 1,5%.
În cazul realizării unui ohmmetru cu
scara liniară nu mai este necesară
trasarea unei scări noi, iar etalonarea
se poate face precis prin verificarea a
numai două puncte pe fiecare domeniu
de măsurare.

PRINCIPIUL DE MĂSURARE
Să legăm rezistorul necunoscut ca
rezistor de reacţie negativă În circuitul
unui amplificator operaţional În variantă neinversoare (fig. 1). Amplificarea circuitului neinversor este dată
de relaţia: A
Vo
1 + R,(
VI
RI
de unde:
VO R1 =V1 (R1
sau
(VO -Vv )R1

= Rl.

R

VI

X

U
x

Păstrînd constantă

nii de intrare

şi

a

DESCRIEREA SCHEMEI
Oh mmetrul descris În continuare
(fig. 2) foloseşte un amplificator operaţional integral IC2 în schema de mă
surare pentru care tensiunea de referinţă stabilă se· obţine de la amplificatorul operaţional integrat ICI' Tensiunea de referinţă se reglează prin potenţiometrul semireglabil P2 , care deschide amplificatorul ICI' Domeniul de
măsurare se schimbă prin alegerea
rezistorului pe intrarea inversoare a
amplificatorului le 2 din schema de
măsurare. In acest scop se folosesc
,poziţiile S3 ... S6 ale comutatorului, şi
semireglabilele P.1 P7.
Alimentarea montajului de măsura
re se realizează de la baterie prin convertor, două redresoare monoalternanţă filtrate şi două stabilizatoare
parametrice cu diode Zener pentru
obţinerea tensiunilor de alimentare
+15 V şi -15 V stabilizate. Regimul
de funcţionare al convertorului construit pe tranzistoarele TI şi T2 se
reglează din potenţiometrul semireglabil Pl'
Poziţia S2 a comutatorului se 'foloseşte pentru verificarea tensiunii bateriei de alimentare, rezistorul R* fiind
ales astfel ÎnCÎt la devierea maximă a
aparatului să corespundă 8 (V).
Poziţia SI a comutatorufui s-a folosit pentru intreruperea tensiunii de
alimentare.
Grupurile R3' C", respectiv R4' C7 ,
precum şi condensatoarele C6 şi Cs
servesc la compensarea circuitelor integrate de tip 709, ele nefiind necesare
la circuitele integ rate din seria 741.
.
Dioda Zener 0+ şi butonul BO servesc la limitarea devierii maxime (pentru a feri instrumentul de măsură) in
situaţia În care bornele de măsură sînt
În gol

valoarea tensiu-

rezistenţei

x = k. U x

Rt,

rezultă:

'"

confecţionează un locaş astfel, ca lichidul din baterii să nu poată uda circuitul imprimat (fjg. 4).

,PUNEREA IN FUNCŢIUNE.
ETALONAREA
Se reglează potenţiometrul P1 la valoarea maximă şi se controlează tensiunea bateriei. Se conectează pe primul domeniu de măsurare (S3) şi se
controlează cu un voltmetru tensiunea
existentă după redresare pe conden-'
satoarele de filtraj CI şi C2. Se reglează
potenţiometrul PI astfel ca tensiunea
pe aceste condensatoare să fie În jur
de 18 V, iar consumul de la baterie să
nu depăşească 70 mA. Apoi se scurtcircuitează bornele de măsură' B4 şi
B3 şi se reglează potenţiometrul P2'
astfel ca acul indicator să arate zero.
Se desface legătura În scurt; acul indicator trebuie să bată la maxim. În
caz contrar se reglează potenţiometrul
P2, apoi din nou se scurtcircuitează
bornele de măsură şi se fixează valoarea zero din potenţiometrul P3.
Pentru etalonare se leagă Între bornele de măsură un rezistor de 25 kO/
±O,5-1 %, se apasă butonul BO, deconectînd protecţia la deviaţia maximă
şi se reglează potenţiometrul P4 Încît
aparatul să indice exact la' mijlocul
scării. Se trece apoi la scările urmă
toare, verificînd poz iţia zero pentr~
bornele de măsură scurtcircuitate si
mijlocul scării, folosind În acest sco'p
rezistoare de 50 kO, 250 ,kn, respectiv
de 500 kO, de precizie 0,5-1%.
INDICATII DE UTILIZARE
Pentru a măsura un rezistor" acesta
se conectează Între bornele de măsură

3

B3-,B 4 şi, comutînd aparatul pe o scară
(Sr S6), se stabileşte ordinea de mă
rime şi deci domeniul de măsurare
optim (în care valoarea este indicată
pe a doua jumătate din scara instrumentuluî). Pentru a afla valoarea exactă, se apasă butonul BO, decuplînd
dioda Zener de şuntare.'
Aparatul permite măsurarea rezistenţei electrice În domeniile: O-SO kO,
0-100 kO, 0-500 kO, 0-1 MO, cu o precizie mai bună de 1%, Schimbînd valorile semireglabilelor, poate fi reglC3.t
orice domeniu pînă la 10 MO.

fig. 4.. Cutia
din spate.

o

INDICATII CONSTRUCTIVE
Montajul se realizează pe circuit imprimat (fig. 3), montat Într-o cutie de
material plastic căptuşit În interior cu
foiţe de staniol pentru ecranarea circuitelor integrate, care sînt foarte sensibile. Pentru supo.rtul de baterii se

R

Cum dispozitivul măsoară tensiunea
pe o scară liniară, rezultă că şi rezistenţa electrică va fi indicată pe o scară
liniară.
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LISTA DE MATERIALE
Circuite integrate: ICI, IC 2 -13A 741,
j.J 741,.J.l 709, SC 2 709
Tranzistoare: TI, T2 - AC 180 sau
EFT 323 cu radiator
Diode: 0 1 - EFO 106, EFO 107, OA 10
O2 , 0 3 - 1 N 4001 , F 057, SY 100
0+ - DZ307; Os, 0 6 - SZ 15
Rezistoare: Rlo R2. - 220 0/0,5 W ±20%,
pelicular
R3' R4 -1,5 kO/O,25 W±10%, pelicular
R*.- 10 kQ- 100 kO, În funcţie de
instrumentul utilizat
10 kO/O,25 W,
Semireglabile: PI pelicular
P2 --:- 10 kO/O,25 W, pelicular
P3 - 100 kO/O,25 W, pelicular
P4 - 50 kO/O,25-0,5 W, pelicular
Ps - 100 kO/O,25-0,5 W, pelicular
P6 - 500 kO/O,25-0,5 W, pelicular
P7 - 1 MO/O,25-0,5 W, pelicular
Comutator- tip selector de canale,
pentru 6 canale (SI-S6)
Buton de comandă- BO - microÎntrerupător 1 A
Instrument de măsură- 100 ",U A/kO
Transformator convertor-miez tip oală
!Il 3Ox15 mm
n12=n23=30spire fIS 0,25 mm CuEm+M
n4s=n s 6=20 spire !Il 0,1 mm, CuEm+M
n78=n89=2oospire~0,1 mm CuEm+M
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TElEVIZOARE
CU CIRCUITE IITEGRATE
Condiţii optime de vizibilitate şi audiţieasigură oricare
dintre... " membrii familiei de televizoare cu circuite integrale! Datorită stabilizatorului incorporat, aceste televizoare funcţionează normal, chiar şi la variaţii mari ale
tensiunii de reţea. Complet tranzistorizate, televizoarele
cu circuite integrate au o fiabilitate mărită. Consumul
lor de energie electrică esie redus cu 33%. Termenul de
garanţie pentru buna funcţionare a aparatelor din familia
televizoarelor cu circuite integrate este majorat la12 luni.
Magazinele şi raioanele de specialitate ale
următoarele
de stat vă oferă
vizoare cu

.'

Denumirea
televizorului
Sport - portabil
Olt
Snagov
Sirius
Sirius
·Diamant
lux

Noul dumneavoastră televizor va fi, desigur, un televizor
celor mai noi scheme tehnice, utilizate pe plan mondial.

rU:Qlft ........ :ilIIb,

Aconto 15°;';

:ecrănului "

(Iei)

(cm)

31
44
47
50
50
61

65

3000
2920
2920
3050
3100
3600
4000

450
438
438
457
465
540
600

Valoarea ratei
lunare (24 de rate)
Uei)

106
103
103
108
110
128
142

cu circuite infegrafe,pentru că estereaUzaftn baza

CONSTRUCTII, AIIN.dĂII

AMllAdAIIA
BUCĂTĂIIII
MARIA pAUN

Pentru cei care-si construiesc case
sau locuiesc În medii unde nu există
Încălzire centrală şi canalizare, publicăm aceste două modele de planificare
a spaţiului bucătăriei.
Tn prima variantă (fig. 1), soba de
cărămidă este amplasată Într-o parte
a bucătăriei, iar obiectele de folosinţă
de-a lungul pereţilor. I mediat lîngă
sobă se găsesc lemnele de foc, care
se păstrează Într-un dulap de lemn cu
lungimea de 100-120 cm şi lăţimea
de 85 cm. Pentru că pereţii dulapului
sînt prevăzuţi cu orificii de aerisire,
lemnele, oricît de umede ar fi, au posi-

bilitatea de a se usca repede, În conde temperatură ale camerei. De-a
lungul peretelui opus celui pe care se
află soba sînt amplasate masa de lucru, maşina de spălat şi frigiderul. Pe
pereţi se fixează poliţe de lemn pe
care se ţin vase şi diferite obiecte mă
runte care fac trebuinţă gospodinei.

Cea de-a doua variantă ,de planificare a spaţiului b~cătăriei (fig. 2) are
În vedere folosireaj.lliei maşini de gătit
a cărei Încălzire se face cu combustibil
solid.
Încăperea destinată bucătăriei are
formă dreptunghiulară. Lungimea ei
este Între 340 şi 360 cm, iar lăţimea între

sau din PAL. Fi nisarea acestora se
face prin rindeluire şi şlefuire cu
hirtie abrazivă.
Pe linia ajutătoare se montează şip
cile, În prealabil pregătite. Ele se fixează cu ajutorul unor cuie Împuşcate
sau cu holzşuruburi În diblurile fixate
in perete. De pe o parte În cealaltă (pe
lăţime) se fixează, prin incleiere, un
număr variabil de şipci.
De acestea se fixează ulterior scîndurile pregătite: imbinarea lor făcîn
du-se prin cep şi buză', Scîndurile se
pot fixa de scheletul de şipci şi prin

intermediul unor cleme din tablă. Este
important ca scindurile să se bată de
jos in sus, astfel Încît să nu se vadă
şipcile. Pentru a avea lumină in hol
practicăm În raft un orificiu şi coborim
lampa la nivelul raftului. Noul tavan al
holului se Iăcuieşte cu lac incolor sau
se vopseşte in nuanţa holului.
Raftul poate fi inchis cu ajutorul
unei perdele sau se poate monta, cu
ajutorul unor balamale simple, o uşă.

pentru a avea un efect maxim, este
necesar să respectăm unele reguli de

operaţii

bază.

tanşe.

Astfel, in primul rînd este necesară
o stare tehnică perfectă a sobelor,
ceea ce impune o revizie anuală a
acestora.
1. La sobele de teracotă se controlează şi se verifică toate rosturile de
imbinare ale plăcilor, rama şi etanşei
tatea uşilor. În cazul În care lutul dintre rosturi şi de jur-Împrejurul ramei
uşilor este ars, crăpat sau chiar căzut,
acesta trebuie Înlocuit. Mai Întîi curăţăm lutul ars. Lutul proaspăt, preparat din lut şi apă, sub forma unei
paste mai groase, se aplică cu ajutorul unui beţişor şi şpaclu În rosturile
in prealabil udate. Lăsăm să se usuce
timp de 2-3 zile, după care se spală
plăcile de urmele de lut. La fel se procedează şi la rama uşilor. După aceste

Este bine de ştiut că majoritatea sobelor de teracotă sînt construite pentru
a fi folosite la Încălzire cu lemne sau
cu gaze. În cazul În care dorim să le
folosim şi pentru cărbuni, este necesar să refacem intregul interior pentru
a evita Înfuildarea canalelor, prin care
trece aerul cald, cu funingine. Operatia aceasta trebuie făcută de către
sobari.
Înainte de a face foc În sobă se
curăţă bine grătarul şi se evacuează
cenuşa. Buna funcţionare a sobei de
teracotă se face remarcată prin menţinerea timp Îndelungat a energiei inmagazinate, folosind un minim de
combustibil. Pentru a prelungi acest
timp, uşa sobei se inchide ermetic şi
soba nu mai are tiraj, deci energia

diţiile

şi 330
folosinţă

300

cm. Toate obiectele mari de
sînt situate de-a lungul pereţilor.
,
La Înălţimea de 140 cm de la duşu
mea se fixează pe pereţi dulapuri şi
poliţe. Acestea vor fi vopsite În aceeaşi
culoare pe care o au şi celelalte obiecte
din bucătărie.

"POD"

IN.uHOl

De multe ori depozitarea geamantanelor, genţilor de voiaj sau a altor
obiecte şi lucruri folosite foarte rar
constituie o problemă. În cele ce urmează, prezentăm o soluţie privind amenajarea unui raft practic.
În hol, deasupra uşilor, se găseşte
un spaţiu neutilizat care poate fi amenajat uşor într-un loc de depozitare a
acestor lucruri.
Pentru început măsurăm distanţa
de la tavan pînă la tocul de sus al
uşii, in vederea esti mării spaţiului ce-I
putem folosi. Măsurăm acum 10 cm
deasupra uşilor, trasind cu crată sau
creion o linie ajutătoare de jur-împrejurul holului. Lăţimea acestui raft este
egală cu lăţimea holului, iar lungimea
se alege funcţie de necesităţi. Pregă
tim În continuare toate materialele necesare realizării raftului. După un calcul anterior făcut, toate şipci le, care
au o secţiune de 8 x8 cm, sint confecţionate din lemn de esenţă moale.
Scîndurile se confecţionează fie din
lemn de esenţă moale (brad), cu o
grosime de 1,6 cm, fie din placaj dublu

si
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Majoritatea

locuinţelor

noastre sînt
(petrol)
cît mai
oricare tip de combustibil şi

Încălzite cu lemne, motorină
sau cărbuni. Pentru a folosi
raţional
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(După

verifica

"Selbst"l

se face un foc uşor pentru a
dacă rosturi le au devenit e-

rămîne acumulată.
2. Dacă folosim
încăperilor sobe de

pentru Încălzirea
petrol (motorină),
este bine ca şi acestea să fie revizuite
Înainte de folosire. În primul rînd se
verifică duza de pătrundere a combustibilului lichid şi pompa de amestec ai
aerului. Cilindrul de fontă, În care are
loc arderea, se curăţă bine de reziduuri şi de funingine. Pentru această
operaţie se foloseşte de regulă LlDEF,
un dezincrustant funigen. Acesta curăţă atît soba propriu-zisă cît şi burlanul.
Aceleaşi reguli de curăţenie şi de
stare tehnică se impun şi la sobele cu
cărbuni pentru că depunerile de funingine şi cenuşă sînt mai ridicate.
Avind acest lucru făcut, se observă
că randamentul sobelor creşte, iar
cantitatea de combustibil folosit se
reduce,

'.
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Oricare ar fi sursa de căldură În
apartamentul nostru, termoficare, Încălzire cu sobe cu lemne, gaze naturale sau cărbuni, este necesar, În primul rînd, să evităm orice pierdere şi,
evident) risipă de căldură.
Pentru a preveni acestea este nevoie să verificăm etanseitatea ferestrelor şi uşilor din apartament.
Prima operaţie pe care o facem constă În verificarea ferestrelor, dacă ele
se Închid perfect, dacă de jur-Împrejurul «ochiurilon> geamurilor s-a aplicat chitul, dacă funcţionează cremonele etc. Pe rînd trecem deci la revizuirea acestora. În cazul În care cremona este defectă, iar vergelele nu
mai funcţione~ază, se procedează la Înlocuirea lor. In figurile 1, 2 şi 3 este
prezentat modul de înlocuire a cremonei. Chitul vechi si uscat se Îndepărtează, iar cu ajutorul unui şpaclu
se aplică cel proaspăt. Apoi verificăm
dacă batantul este etanş faţă de tocul
ferestrei. Dacă nu se Închide perfect,
de jur-împrejurul tocului ferestrei se
poate aplica o fîşie de PURFIX. Între
cele două rînduri de geamuri se poate

au

11

o pernă.
În apartament tocul şi batantul
ferestrelor sînt metalice, verificăm cauciucul de etanseizare. Cel Învechit trebuie Înlocuit 'De asemenea revizuim
şi locul de Îmbinare dintre toc şi perete. Geamul se fixează În ramă pe un
strat subţire de minium de plumb,
acesta îmbunătăţind etanşeitatea"
O cantitate apreciabilă de căldură
se pierde şi pe la uşa de la intrare.
Pentru a evita şi preveni acest neajuns,
verificăm şi etanşeizăm uşa. În primul
rînd aplicăm de jur-Împrejurul tocului
usii o fIsie de PURFIX, astfel ÎnCÎt
uşa să se Închidă perfect Dacă uşa
apartamentului nu este prevăzută cu
un prag, se impun construirea şi fixarea acestuia. Pragul se poate realiza uşor, dintr-o şipcă de lemn de esenţă tare (fag, stejar), cu o secţiune
paralelipipedică de 2x5 cm. EI" se
prinde de tocul uşii cu ajutorul unor
holzsuruburi sau cuie.
Cu' aceste cîteva modeste amenajări
În apartament economia de căldură
este remarcabilă.
aşeza

Dacă

700
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O mare parte de aer cald rezultat
prin arderea combustibilului În sobă
se degajă, împotriva voinţei noastre,
prin horn. Pentru a opri şi a folosi raţional acest aer, prezentăm o construcţie practică a unui burlan suplimentar.
Prin intermediul lui prelungim drumul
aerului cald de la sobă pînă la horn,
fiind astfel folosit ca o sursă suplimentară de căldură. Noul burlan se
montează pe primul cot, deasupra sobei, sau între două bucăţi de burlan
normal.
În vederea construirii acestuia este
nevoie, În primul rînd, de o placă de
tablă groasă de 0,7-1 mm şi cu o suprafaţă de 1 000 x 700 mm. Urmărind
fig. 1, practicăm În această tablă un
număr de 14 găuri, cu un diametru de
100 mm. După aceste operaţii, din
foaia de tablă se realizează un cilindru.
Nada de îmbinare se sudează sau se
fălţuieşte. Dintr-o altă foaie de tablă

ne confecţionăm,
număr de 14 plăci,

În continuare, un
cu dimensiunile de
80 x 314 mm, din care se realizează tot
atitia cilindri mai mici. Pe unul din
capete sudăm un capac, folosind plă
cuţele rezultate din decuparea foii mari.
Cei 14 cilindri rezultati se sudează În
găurile din cilindrul mare (înspre interior). Astfel am realizat bur/anul suplimentar (vederea din faţă şi secţiu
nile sînt
prezentate În fig. 2 şi 3).
De cele două capete ale burlanului se
sudează capacele, iar acestea, la rîndui lor, au un orificiu corespunzator
cu diametrul burlanului folosit la sobă.
În acest fel, aerul cald circulă prin
burlanul suplimentar. Drumul fiind mai
lung, se reţine o mare parte din energie
pentru Încălzitul lui.
Dimensiunile burlan ului pot fi modificate, iar utilitatea şi scopul lui nu
se' schimbă.
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Ghiozdanul pe care-I prezentăm este
de realizat, fiind confecţionat dintr-un material textil (din cînepă sau
in) cu dungi viu colorate sau uni.
Astfel, pentru realizarea lui sînt necesare un metru de material, trei catarame, o bucată de lemn rotund cu
lungimea de 33 cm şi diametrul de2 cm,
doi nasturi şi două velveturi.
Din cuponul de material lung de
100 cm şi lat de 33 cm tăiem, pe lăţime,
două fîşii înguste de 8 cm (fig. 1). În
continuare croim aceste fîşii la diametrul de 22x8 cm. Întindem fîşia de
84 x 33 cm şi apl icăm, În două
tele două bucăţi de 8x22 cm (fig.
uşor
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realizînd astfel părţile laterale ale ghiozdanului. Printr-o pliere corespunză
toare, ca În fig. 3, ghiozdanul Jncepe să
capete forlJlă, capacul avînd o lăţime
de 10 cm. Inainte de a-I coase definitiv, se Însăilează părţile componente,
cusăturile făcîndu-se la 1 cm de margine. Se continuă cu confecţionarea
celor două bretele Ele se pot lucra
din acelaşi material cu ghiozdanul sau
dintr-un material cu nuanţe asortate,
fiind necesari 180 cm de bretea Iată '
de 3-4 cm. Pentru a infrumuseţa
ghiozdanul se coase de jur-imprejur
un şiret din acelaşi material ca bretelele (se paspoalează, fig. 6). În figura 5 se arată modul În care se fixează
bretelele de ghiozdan. O cataramă se
montează pe cusătura de pe partea
de jos a ghiozdan ului, iar celelalte
două se introduc pe bretele pentru
reglarea lungimii lor (fig. 4, 5 şi 9).
Pe capacul ghiozdanului se poate
desena sau broda monograma (fig. 7).
Ghiozdanul prezentat poate fi uşor
transformat Într-o geantă. Pentru a~
ceasta introducem bara de lemn În
Îndoitura dintre capac şi spate, mărind
astfel rez istenţa aceslu ia (bara poate.
fi ataşată şi ghiozdan ului, fig. 8). Montarea bretelelor ia g~iozdan şi geantă
este dată În fig. 9. Inchiderea ghiozdanului se face cu ajutorul a două veleturi. Eie se fixează la capătul bretelelor, iar pe ghiozdan (geantă) se
prind de doi nasturi.
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FEDERATIA ROMANA
DE RADIOAMATORISM

REVISTA «TEHNIUM»

CAMPIONATULUI REPUBLICAN
DE CREAŢIE TEHNiCĂ «YO»
Campionatul republican de creaţie
este organizat de re«Tehnium» şi de Federaţia română de radioamatorism şi
face parte din «Acţiunea pentru stimularea participării maselor la creaţia
ştiinţifică şi tehnică» din cadrul Festivalului naţional «Cîntarea României»
şi al «Oaciadei».
Scopul acestui concurs este educarea tineretului prin muncă şi pentru muncă, pregătirea acestuia pentru
apărarea patriei, lărgirea cunoştinţe
lor tehnico-ştiinţifice În rindul constructorilor amatori, a radioamatorilor, elevilor şi pionierilor, stimularea
creaţiei tehnice şi inventivităţii, intensificarea pasiunii şi interesului pentru

tehnică «YO»
dacţia revistei

-

unde scurte;
unde ultrascurte;
radiotelegrafie sală;
radiogoniometrie de amatori.
ART.3. Tematica campionatului se
inscrie În următoarele domenii:
- Aparate de radio recepţie pentru
traficul de amatori;
- Aparate de radioemisie pentru traficul de amatori;
- Aparate de radioemisie şi radiorecepţie pentru goniometria de amatori;
- Alimentatoare;
- Retranslatoare de
- Generatoare de
- Automatizări În
amatoris ului;

desfă

şura pe perioada 1 noiembrie 1979
1 iunie 1980. Scrisorile de
la campionat vor fi trimise
organizare pe ad
nium», Bucu
cu menţi
care
sau temele,
principiu şi
data de 00
surile privind
la campionat
30 ianuarie 1980.
ART. 2. Participanţii la campionat
se impart in următoarele categorii:
- juniori 1- in virstă de pină la 15 ani;
- juniori II - in virstă de la 15 la
18 ani;
- seniori - peste 18 ani.
Campionatul se organizează pentru
următoarele ramuri:

b) Ap

ncţionare),

performanţelor

lucrărilor:

-

construcţiilor;
eficienţa practică;

originalitatea

manevrabilitatea;
utilizarea pieselor şi componente-

v

FI ECARE GOSPODI NA POATE
ECONOMISI •••

o
purta in interior şi
«Campionat YO».
ART. 7. In perioada
1980, juriul va tria const
tră În concurs pentru
cadrul unor expoziţii pu
rate pe plan local, ţinînd
aprecierile publicului.
Aparatele selecţionate vor fi apoi
expuse Într-o expoziţie centrală În
municipiul Bucureşti, intre 10-25 iunie 1980. în cadrul acestei expoziţii,
la Închiderea concursului va avea loc
festivitatea de premiere şi decernare
a titlurilor şi premiilor.
ART. 8. In cadrul concursului vor
fi acordate următoarele premii:

cameră.
• După folosirea ochiului se stinge
flacăra chiar dacă la un interval de citeva

minute avem nevoie" de el. Un chibrit
este mult mai ieftin decît combustibilul
irosit.

loraţie albăstruie.

• Flacăra nu trebuie să depăşească"
marginea vasului in care se fierbe mincarea, deoarece se consumă mai mult
gaz, fără ca prin aceasta să sporească
capacitatea de incălzire a ochiului masinii.
" .. Fiecare maşină
văzută cu 2, 3
4
Folosind
potrivit

vasului, se face o economie simţitoare.
• Dacă doriţi să fierbeţi două căni
de ceai, nu este necesar să puneţi la
fiert un litru de apă, intotdeauna acoperiţi vasul, fierberea fiind grăbită.
• Se economiseşte o cantitate însemnată de combustibil şi timp folosind
vasele cu fierbere sub presiune.
• Pentru a reduce consumul de combustibil, este necesar să menţinem maşina de gătit într-o curăţenie impecabilă.
De asemenea este recomandat să verificăm, din timp în timp, etanşeitatea şi
buna funcţionare a butoanelor şi arză
toarelor.
Mărimea duzei fiecărui arzător se reglează in raport cu combustibilul folosit
(gaze naturale sau aragaz). De asemenea se verifică dacă prin butoane se reglează perfect debitul de gaze.
• În lunile de iarnă nu folosiţi niciodată maşina de gătit, În special cuptorul, pentru încălzirea bucătăriei. Prin
folosirea acestei surse de căldură nu
contribuim la incălzirea incăperii, pentru că aburul care se formează condensează, se umezesc
În acelaşi
timp scade şi cantitatea
oxigen din

re.
ror participanţilor la faza finală
li se vor acorda diplome şi insigne.
Numele premiaţilor şi cele mai valoroase lucrări vor fi publicate În presa pentru tineret şi cu sprijinul organelor competente vor fi recomandate
întreprinderilor de specialitate În vederea
rii lor În producţie.
ile de organizare
rtate de redacFederaţia roşi unele În-

A
concurs aparatele
vor fi restituite participanţilor, iar cheltuielile de expediere vor fi suportate
de către organizatori.

• Qri de cîte ori plecăm de acasă
trebuie să verificăm dacă am stins ochiurile maşinii de gătit; aceeaşi ope·
raţie trebuie făcută şi seara.

M. PETROVICI

K.ELSEN
Prin folosirea zilnică a maşinii de
gătit se consumă o cantitate insemnată
de combustibil (gaze naturale, aragaz
sau energie electrică). Gospodinele sint
acelea care, respectind unele recomandări. in decursul unei luni, pot contribui
la scăderea şi. în acelaşi timp, la economisirea raţională a combustibilului şi, in
ultimă analiză, realizează o binemeritată
economie financiară.
• Aprinderea gazului trebuie făcută
într-o ordine judicioasă: plasaţi mai întii
vasul pe cadrul «ochiului», aprindeţi
chibritul, deschideţi robinetul ce debitează gazul, reglindu-I la punctul minim,
şi "numai după aceea daţi foc gazului.
• Reglaţi lent butonul ce debitează
gazul, astfel incit flacăra să aibă o co-

-

Marele premiu al concursului, În
valoare de 3000 de lei;
Pre
al al juriului, În vade lei;
II-lea şi al III-lea
de participare,
or art. 2, În
500 şi, res-

niul

acestuia, desc

ratură folosibilă in domeniul
altor sporturi (cronometraj electronic, marcare timp, marcare rezultate etc.);
- Aparatură electronică in domeniul
jocurilor şi jucăriilor.
ART. 4. Criteriile de apreciere a

-

judeţean Argeş,

ns.
ecare colet va conţine
Înscris in concurs (in stare

tehnică.

ART. 1. Campionatul se va

lor român"eşti;
economisirea de energie;
design.
ART. 5. Campionatul se va desfă
şura pe două etape principale:
a) Aparatura construită pentru
meniul undelor scurte şi
acesteia vor fi trimise
1 mai 1980 pe ad

-

Vă invităm ca, impreună, să rememorăm citeva sfaturi, la prima vedere foarte
cunoscute, dar care, puse în practică zi
de zi, ne conduc spre o cît mai severă
gospodărire a fiecărui kilowatt, spre

economisirea energiei electrice - avuţie de importanţă vitală pentru economia
naţională.

- lnlocuind la lustrele din incăperiie
noastre becurile de 100 W cu altele de
60 W, 40 W sau 25 W, pe lîngă un consum evident mai scăzut, mai economicos, se obţine, în acelaşi timp, un iluminat de efect.
- Schimbînd becurile înnegrite, chiar
dacă aparent sint in că «bune»; ele consumă mai mult, dînd lumină mai putină,
obligîndu-ne să aprindem o lampă suplimentară pentru a asigura iluminaţia
indestulătoare a încăperii.
- Renunţind la folosirea abajururilor şi plafonierelor globulare fabricate
din materiale opace, intunecate la culoare, ceea ce ne determină, adesea, să
folosim mai multe becuri sau becuri cu
putere mai mare, soluţia fiind costisitoare. De aceea recomandăm abajururiie transparente, plafonierele de sticlă
opalină sau cele cu suprafaţa interioară

strălucitoare, reflectantă, care sînt mai
potrivite - şi, desigur, mai economicoase -, dind suficientă lumină, chiar
şi atunci cînd au becuri de 40 sau 60 W.
- Folosind la masa sau biroul de
lucru un bec de putere scăzută, in loc să
lăsăm iluminată întreaga încăpere.
- Avînd grijă ca zilnic să se folosească, cu maximum de eficienţă, iluminatul din holuri, debarale, balcoane
etc., becurile respective fiind aprinse
doar atunci cind este strict necesar.
- Evitind suprasolicitarea instalaţiei
electrice, astfel încît să nu fie puse În
funcţiune deodată mai multe aparate
consumatoare de energie: robot de bucătărie, aspirator, maşină de spălat rufe,
magnetofon, televizor, ventilator etc.
- Utilizînd, atunci cînd gătim pe plită
electrică, vase a căror circumferinţă să
coincidă cu aceea a plitei.
- Scoţind din priză, îndeosebi în
timpul rece, frigiderul cu absorbţie, dată
fiind pOSibilitatea păstrării alimentelor
În conditii naturale.
- Ascultînd sau urmărind numai emisiunile care ne interesează, fie la
radio, fie la televizor, În nici un caz simultan.
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Determinarea locului unde sînt moncabluri electrice, telefonice sau de
~adioficare În pămînt sau intr-un perete
poate face cu detectorul din schealăturată.

Aceasta conţine o bobină ce are
000 de spire din sîrmă CuEm 0,12,
bobinate pe o carcasă de carton, În
galeţi de cite 300 de spire. În interiorul

carcase! se introduce o bară de ferită
cu lungimea de 00 mm şi diametrul
de 8 mm. Carcasa îmbracă miezul fără
a avea diferenţe mari de diametru.
Semnalul cules de bobină este amplificat de circuitul integrat, redresat
şi aplicat unui indicator. Alimentarea
se face cu 9 V. Montajul electronic se
introduce Într-o cutie din tablă de fier
galvanizată 100 x 40 x 30. Instrumentul de măsură trebuie să aibă o sensibilitate de cel puţin SOOJ.l..A.

Montajul este
ca să amîn banda
plifice, cu rezultate
100 kHz - 10 MHz, deci unde lungi,
medii şi scurte.
Cîştigul amplificatorului este mai

eTOUTE L"ELECTROINIQUI&-

fRARTA

«RADIO» - U.R.S.S.

100f'JoC. 1i.-_...,.

Ai
K1YC221f

În receptoarele de trafic destinate
modului SSB pentru recepţia CW se
introduce un filtru trece bandă, În
de faţă un filtru activ cu două
integrate j.J.A 741.
Frecvenţa centrală a filtrului este de

920 Hz, cu valorile pieselor din schemă.
Elementul principal care determină
frecvenţa de trecere este condensatorul de 33 nF.

«RADIO REF» -

Montajul realizează un cîştig de 10 d8
În banda de UUS (60-80 MHz).
Bobina de intrare LI
bobina de
ieşire
au 2x3
bobinele
şi L3 au
1.
Pe conexiunea de

teazăo

au dE
3
~ntrareal

ieşirea

sini\: simetrice

(Z=3Ol) 0.).

FRANTA

În automobil poate fi montat un transformator de ieşire de la etajele
sfstem de alarmă '(util pentry începă În contratimp.
Difuzorul este de tip miniatură (8 D).
tori) ce ne sesizează supraincălzirea .
uleiului, a apei, a frinei de mînă tra- 2 N 2712 se schimbă cu SC 108.
să etc.
Montajul este un oscilator ce folo«POPULAR ElECTRONICS»seşte un tranz istor 2 N 2712 şi un
S.U.A.

Generatorul serveşte pentru acordul
in bandă al blocurilor UUS (6475 MHz).
Primul etaj este oscilatorul. Bobina
li este construită cu sîrmă euEm 0,8
şi are 7 spire cu un diametru de 1 mm
şi o lungime de 10 mm (nu are carcasă).
Rezistorul din emitorul tranzistorului se cuplează la spira 6. Cuplajul
se ia la spira 2.

Bobinele law l31 se construiesc pe o
cu diamelrul de fi mm cu
miez de ferită..
l.z are 1 spire CuEm OA iar.~ are
fi spire dilll euEm 0.4la ieşire" valoarea semnalului este
100 mV sau 10 mV.
carcasă

eRADIO TELEVfZlA
ELEKTRONIKIb R.P. BULGARIA
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CE ESTE FJ.P.?
ale filateliei: filatelia tradiţională, istoria poştală, aerofilatelia, intregurile
poştale, filatelia tematică, literatura filatelică. Pe lîngă acestea funcţionează
două subcomisii pentru astrofilatelie
şi pentru maximafilie. Pînă in prezent
au fost aprobate şi publicate: «Regulamentul general pentru expoziţiile filatelice internaţionale sub patronajul
fJ.P.» şi regulamentele speciale pentru colecţiile din clasele: aerofilatelie,
tematică şi subiect, tineret, li ratură
fi latelică, istorie poştală. Permanent
prezentă În viata filatelică internaţio
nală. f.!.P. nu putea să lipsească din
emisiunile filatelice. Un număr de ţări
care şi RS. România) au realiemisiuni special dedicate expozifiilor internaţionale patronate de F.!.P.

Vă propunem realizarea unui joc de
şah complet (piese şi masa de joc),
uşor de construit Piesele jocului pot

intorcindu-ne din concediu cu tolba
cu sooic~ cochiUi de melci sau
pielriic:elle
execu1a. mici
on~m~mallede m~ Pe o

fi construite prin strunjire dintr-un
material practi~ nedeteriorabil - alu-

minIU şi alamă. Design-ul simplu şi
sugestiv al pieselor recomandă utilizarea jocului atît de către Începă
tori, cît şi de jucătorii avansaţi. Dacă
nu pute~ procura aluminiu sau alamă,
piesele se mai pot confecţiona din
bucăţi de lemn de esenţă tare, uşor
prelucrabile pe strung (nuc, arţar).
Tabla de şah a mesei poate fi, de asemenea, realizată din plăcuţe diferite
de lemn pentru contrast (mesteacăn
şi nuc). După strunjirea pieselor, pentru o mişcare uşoară pe tablă, nu uitaţi să lipiţi, cu un adeziv bun, pe partea
lor inferioară, bucăţi de pistă tăiate
după tiparul diametrului.

bucaii de pinză de in sau sac aplicăm
scoidlie sau cochiUiile., combinind şi
realizind o muffitudine de modele.

in
CUVINTE iNCRUCIŞATE

1. Indică tuburi cu contacte laterale şi
din
«oţel» Repetat la o... nonodă inceputului. 8. Efecte
sferturi... neon. 9. Serie
cu
ataşate
culoi - Comună În Scotia. 10.
frunte! - Tub
electronic cu' vid numil: şi indicator
de acord - Polarizare initială.
cu accentuare - Grupuri
modulate sau intreţinute, care
se repe1ă periodic.

cele patru numere Înscrise sus cu
ajutorul semnelor +, -, x pentru a
obţine egalităţile indicate. Pe fiecare
rind şi pe fiecare coloană nu trebuie
să utilizaţi decît o singură dată un
semn aritmetic şi o singură dată unul
dintre cele patru numere indicate. Valorile negative nu sînt permise.

Sezon estival
1. Planor - Cart; 2. Lan - România; 3. Acasă - Uniti; 4. Ju Ostrov - N; 5. Arca 6. Iarbă - Azi; 7. L - Leită - Sac; 8. lea
- Salva - A; 9. Cute - At; 10. Aroma - Neagu; 11. RarişteHan.
Albe; 3. O - L - Umană - R; 4. Maior
6. Ton - Turbina; 7. - Atosi TE; 9. Misc N N N - N; 10.
- Eocen; 11.
2. Trolee -

- N - M.T; 5.
8.
- Emană Etrusc - Dana.

Si1cullenli, Har-

tronie nu poate avea

consecinţe

ne-

TEODOR - Galati.
Motorul la care vă referiti are o
'
de 450
de' la 220
ab··
de
a 2 A.
putere de la un
curentul este
<>n"'-"VIYI"'I''''''H

MĂRAşESCU N. - Slobozia. Modul de construire al transformatoarelor propus de dv. este corect, dar
greoi.
T ANASĂ VIOREl - Rm. Sărat.
Schemele trimise sînt nepublicabile.
CIUCĂ MIHAll- Brăila. Vom publica cele solicitate.
NEAGU EUGEN - Bucureşti. Verificati sensibilitatea releului.
CON'STANTINESCU
RADUTruşeşti. Se cu plează aparatul de
radio.
ERN EST R. - Petroşani. Defectul
este În aparatul de radio, nu În alimentator.
IVAN CRISTIAN - Ploieşti.
semnal mono se aplică simultan pe
ambele capete la înregistrarea stereo.
OBOGEANU CORNEL - Braşov.
Verificaţi starea sudurilor
amplificator.

orice localitate unde cîmpul eJectr
magnetic are valori de ordinul mi'
volţilor.

MARIAN VASILE- Bucureşti. R
vedeţi

schema.
TEGZES IOAN - Sălaj. Reglarea
face automat Se poate monta şi 1S
CUIBAN VASilE - Baia Borş
Revedeti articolul «Antiparazitarea au
tovehiculeloo> apărut În «Tehnium
nr.
14.
- Ploieşti. Verifica
cu o cască punctele de semnal din
fiecare mufă. La magnetofonul ZK 1
este deplasat mecanic capul de re--

VIRGIUU Schema este

Craiova.

orientativă.

IORDACHE MIHAI

40

I.M.
este de tip Zener
7 V. Tranzistorul
170 are
lent tranzistorul AD 155.
MOlDOVAN PETRU Piatra
Centrul barelor formează un
echilateral.
STEUAN - Argeş. Se
modifică una dintre rotile de antrenare
cu un raport corespunzător turaţiei
dorite.
SSOIUCĂ COSTEL corn. 130teni, Argeş. Tranzistoare 2N3055 se
găsesc în magazinele de specialitate.
In rest, nu se pot face modificări.
STAFEi OAMIAN - laşi. Experimentaţi montajul propus şi apoi comunicati-ne rezultatele.
NIŢIŞOR ION - Bucureşti. În primul rînd trebuie determinat defectul
şi apoi provenienţa lui.
BURTEA EUGEN DAN - Tecuci.
Receptorul «Cora» nu poate -fi modificat pentru recepţionarea undelor ultrascurte.
Schimbarea corectă a tubului elec-

Radiocasetofonul «Rexton CT-400»
se poate ali menta din reţeaua de
220 V sau de la o sursă de 6 V.
Se pot recepţiona gamele undelor
lungi, medii, scurte şi ultrascurte.
Casetofonul asigură o bandă de
frecvenţe cuprinsă intre 200 şi 6000 Hz,
putind debita la ieşire o putere de

900 mW.

nu.
luaţi legătura

PETRE - Bucureşti.
cu O.S.I.M.

