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becurilor vor fi:
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Asociind diodelor 01, D 2 , D 3 , D 4
cifra 1 in
care ele sînt
celei care este
sus înseamnă
şi că

este
de tensiune pe diodele
astfel
atunci cind
D starea
in punctul
spune că avem aceeaşi
stare.
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Din ultimele relaţii se constată că
puntea este bună, un bec este
aprins mereu (B3 ), iar celelalte pîlpîie
în acelaşi ritm. Tot din analiza aceloraşi relaţii se observă că dacă Dl şi!
sau' D 4 sînt străpunse, dar D2 şi D3 sînt
bune, becurile se află în aceeaşi stare
pe care o au în cazul în care puntea
este bună. Aşadar, analiza unui singur"'
caz a fost suficientă pentru a demonstra că în situaţia în care impulsurile
sînt aplicate pe A şi C, testarea nu este
suficientă. Aceasta presupune necesitatea unui comutator care să aducă
impulsurile la intrările B şi D, în cazul
in care se aplică la A şi C. Chiar dacă
nu este eficientă, aplicarea impulsurilor la A şi C este necesară deoarece rezolvă cazul omis anterior la punctul 2
(cînd legătura corespunzînd becului BI
este întreruptă). Această afirmaţie este
justificată observînd figura 1 şi analizînd relaţiile (9) - (12); dacă această
legătură este întreruptă, atunci B2 pîlpîie doar cu condiţia ca D2 sau D3 şi
D 4 să fie străpunse. Dar existenţa
acestei
situaţii
(una
din
diode
străpunse) este sesizată uşor comutînd
ieşirile astabilului pe intrările B şi D.
Mai mult chiar, în cazul pîlpîirii lui B2,
această clipire este în contratimp cu
cea a becuri lor Bl şi B4, situaţie diferită de cea existentă în cazul unei punţi
bune.
'
În concluzie, testarea punţii se face
în felul următor. Se introduce puntea
în unitatea de control şi se trece comutatorul de pe o poziţie pe cealaltă.
Dacă puntea este bună, pe una din poziţiile
comutatorului avem un bec
aprins tot timpul (indicînd
ceritm. Pe
lelalte trei pîlpîind in
cealaltă peziţie a comutatorului un
ÎN PAG. 13)
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Tensiunea nominală/o/o
timp, una sau mai multe din diode le
O - dacă există înpunţii sînt întrerupte. în acest caz puP
treruperi
în
tem scrie:
={
sau R'
(5) BI = M(D4 + DI . D 2 ) +
M - dacă' nu avem
+ M(D 1 + D3 . D 4 );
întreruperi.
(6) B2 = M + M(Dl)M(P.R) +
Celelalte notaţii au aceeaşi semnifi·
+ M(D4 )M(U.V);
caţie ca mai înainte.
Asociind lui P, R, S, T etc. cifra 1
(7) B3 = M(P.R) + M(S.T);
dacă nu există întreruperi în aceste
(8) B4 = M + M(DI)M(Q.x) +
puncte şi O dacă în unul din puncte
+ M(D3)M(S.T), unde
avem întreruperi, rezultă din nou:
M(O) = O şi M(l) = M.
M(P.R) =

Se poate demonstra că şi in acest caz
nu putem avea niciodată becurile în
starea pe care acestea o au dacă puntea este bună.
Deoarece puntea este fixată în dispozitivul de testare fără a se şti dacă
plusul real al punţii corespunde cu
plusul marcat, există posibilitatea ca,
datorită modului de aşezare a acesteia,
impulsurile M şi M să nu se aplice în B
şi D, ci în A şi C. Vom arăta ca în acest
caz testarea nu este eficientă, cu toate
că, se va vedea în continuare, este absolutnecesară aplicarea impulsurilor
şi în A, C.
Considerăm că impulsurile se aplică
prin A şi C şi că una sau mai multe
diode sînt străpunse. Avem:
(9) BI = M + M(D! . D2 +
+ D3 . D 4 );
(10) B2
(11) B3
(12)

=

M

+ M(D2 + D3

=
=

1;
M

+

'

M(D 3 + DI . D2).
folosite au aceeaşi
interpretare ca mai sus.
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Fiz. ALEXANDRU MĂRCULESCU

Curentul de emitor (de repaus)
al lui TI poate fi mărit introducînd
o rezistenţă separată in emitor, RE
(fig. 4). Aceasta va şunta, evident,
impedanţa de intrare a lui T 2 , dar
adeseori efectul de şuntare asupra
impedanţei globale de intrare este
mai mult decît compensat prin
creşterea simultană a factorului
/31 ~ datorată creşterii curentului de
emitor al lui TI. De regulă, valoarea lui RE se ia de 5-20 de ori
mai mare ca RE.
Pentru a diminua efectul de
şuntare produs de RE asupra intrării, se poate apela la conexiunea bootstrap reprezentată în figura 5. Extremitatea "de jos" a lui

nu mai este conectată la minusul alimentării, ci în emitorul
lui T z, împreună cu RE. Se realizează
astfel o reacţie pozitivă
(vom reveni mai departe cu detalii), care face ca în alternativ valoarea lui RE să fie efectiv multiplicată cu factorul de amplificare
în curent al tranzistorului T2 (cu
condiţia, în general satisfăcută, ca
RE să fie mic în comparaţie cu RE).
Pentru tranzistoarele cu siliciu, la
care putem considera aproximativ
UB1;(cc) ~0,6 V, valoarea lui RE
se stabileşte cu relaţia RE~ 0,6/IEI ,
unde IEI este curentul static de
emitor ales pentru TI (se neglijează curentul mic de bază al lui
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M. ALEXANDRU

Prezentăm
alăturat· constructorilor
începători principiul de funcţionare al
circuitului de reactie pozitivă boot-

strap. Pentru exemplificare am ales
etajul amplificator de audiofrecvenţă
cu un tranzistor în conexiune cu colectorul comun (repetor pe emitor), redat
in figura 1.
Obiectivul strategiei pe care o vom
urma în continuare este de a "rearanja"
circuitului de polarişi Rz, astfel încît efeczare a bazei,
tul lor de şuntare asupra
de semnal
la intrare să
mult redus.
însă, noul anmJilment
Pe

tului de polarizare a bazei în curent
continuu, condiţie esenţială pentru
funcţionarea corectă a etajului.
în primul rînd să ne aducem aminte
(de la tranzistorul bipolar) că oricare
dintre sistemele cunoscute de polarizare a bazei (pentru regimul continuu
de functionare) este ,echivalent cu circuitul din figura 2. Sursa separată de
tensiune continuă, Eg, avind rezistenţa
internă
rg, polarizează joncţiunea
bază-emitor a tranzistorului, stabilind
valoarea dorită a curentului de bază
adecvată. a lui rg şi Eg.
acum un artificiu care nu
afectează cu nimic polarizarea aleasă, şi
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Combinînd tranzistoare npn
pnp. se pot obţine şi alte variante de repetoare pe emitor
(fig. 6 şi 7) avînd impedanţa de
i!lt~are dată de relaţia aproximativa Rin ~ /31 • /32 • RE.
Circuitul din figura 8 utilizează
ca rezistenţă de emitor pentru TI
(repetor pe emitor) rezistenţa de
leşlfe (foarte mare) a tranzistorului T2, artificiu care permite obţi
nerea unor impedanţe de intrare
Rin de peste 10 Mi!.
2. Reducerea efectuIui de şuntare
al circuitului de polarizare a bazei
Ne vom referi în continuare tot
la etajul repe tor pe emitor (conexiunea cu colectorul comun, CC),
a cărui schemă completă de principiu este dată în figurile 9 (polarizarea bazei printr-o singură rezistenţă, R B ) şi 10 (polarizarea bazei
prin divizorul RB,RB')' După cum
am menţionat deja, rezistenţele de
ŞI

T
Î

'-o OUT
la----II~

anume vom diviza rezistenţa rg în două
părţi, Rg şi RB , astfel ca rg = Rg + RB
(fig. 3).
La intrarea etajului (intre B şi M) se
aplică semna hl de audiofrecvenţă cu
tensiunea u" care urmează a fi amplificat. Se observă astfel că sursa de semnal debitează curent ant în circuitul
bază-emitor al tdmzistorului (curent
"util"), cit şi în circuitul de polarizare,
aflat în paralel cu intrarea din punct
de vedere alternativ (curent "indezirabil", pe care urmărim să-i diminuăm).
Să presupunem acum (al doilea artificiu) că intre punctul median B' şi masă
(M) aplicăm o tensiune de auruofrecvenţă U2, exact de aceeaŞi formă cu Ul, în
fază cu aceasta şi astfel ca U2 = k . UI,
unde coeficientul de proporţionalitate k
este subunitar (k < 1). Curentul de audiofrecvenţă Il absorbit de la sursa UI se
divide in componentele lB şi Ip • Ne interesează numai componenta lp, care trece
prin elementele circuitului de polarizare, deci "obligatoriu" prin RB• Valoarea sa o putem calcula uşor tinînd
cont de diferenţa de potenţial (în sem-

polarizare a bazei se află, din
punct de vedere alternativ, în paralel cu intrarea, deci ele reduc
simţitor impedanţa globală de intrare a montajului, Zin (din motive
de stabilitate termică, RB şi Ro' au
valori relativ mici, curentul prin
divizor fiind de 5-10 ori mai
mare decît curentul de bază).

nal alternativ)

existentă

la

RB• Avem:

Ip =

U2

UIL! -

=,~

R

k)

.

•

Prm urma-

B

re, cu acest artificiu sursa de semnal UI
"vede" în circuitul de polarizare o impedantă:

UI
Ul • R B
RB
.~
Zp=-= - - - = - - = A ' RB,
Ip
ul(l-k)
l-k

unde am notat A =
Dacă

> 1.

facem ca valoarea coeficientului subunitar k să se apropie mult de 1,
putem obţine practic valori oricit de
mari ale constantei A, deci putem
creşte arbitrar impedanta circuitului
de polarizare "văzută" de sursa de
semnal. în linii mari deci, obiectivul
propus a fost atins: am redus efectul
de şuntare al circuitului de polarizare
asupra sursei, fără a afecta valoarea
curentului static de polarizare a bazei.
rămas două
Practic însă ne-au
probleme de rezolvat.
trebuie să
eliminăm
suplimentară Eg (in~

aici că rezistenţa internă· 4de
tor a tranzistorului, re, şuntează
semnalul aplicat la intrare, deci,
fără a apela la artificii, impedanţa
de intrare a montajului nu poate fi
crescută peste valoarea re (care
este de ordinul megaohmilor). Nu
avem însă nici un motiv să nu
aplicăm şi de această dată conexiunea bootstrap, aşa cum se sugerează în figura 15. Între colecto:"
rui tranzistorului şi plusul alimentării este intercalată rezistenţa Re,
care are rolul de a separa pe re de
masă din punct de vedere alter-

r

Bază B

Emitor

Colector
Acest
major poate fi
"ocolit"
conexiunii
bbotstrap, care face să crească valoarea în curent
a re zis- .
de polarizare, fără a le"
valoarea în
contiDe
monta-

mice mai bune), conexiunea bootstrap se realizează ca în figura 12,
prin condensatorul CB, sau ca în
figura 13, prin condensa toarele CB.

nativ.
Condensatorul CF , conectat între colector şi emitor, realizează
.reacţia pozitivă în colector ("aduşi Cn'.
ce"·de la ieşire semnal în fază),
în general, capacitatea .condenceea ce face să crească valoarea
satoarelor folosite în conexiunea
efectivă în alternativ a rezistenţei
.bootstrap trebuie să fie suficient
re, deci să scadă efectul ei deşun
de mare pentru a prezenta impetare (în alternativ) asupra semnadanţă neglijabilă la frecvenţele milului de intrare.
nime.de lucru. Orientativ se poate
Este recomandabil ca valoarea
lua C B mai mare ca 1O/fo ' RB,
rezistenţei de colector, Re, să fie
unde f o este frecvenţa minimă de
de cel puţin zeCe ori mai mare ca
lucru, iar R B este rezistenţa de poRE. Dacă se lucrează însă cu surse
larizare asupra căreia se .aplică
de tensiune redusă, lucrul acesta
reacţia bootstrap.
nu este posibil decît prin utilizarea
unor repetoare pe e'mitor multiple
3. Reducerea .efectului .de şuntare
(cum s-au prezentat în figurile 3 şi
al rezistentei de colector
5), unde valorile lui RE sînt relativ
Circuitul echivalent (în T) al
reduse.
'
tranzistorului în montaj CC, cu
rezistenţă de emitor, RE, este pre- .
În circuitul din figura 16 s-a
montat un tranzistor suplimentar;
':lentat in figura 14. Se observă de

uşoară" inţele

POlarllZaJrea bazei tot

IUf"IE~
Multimetrele obişnuite pe care
constructorii amatori le folosesc adeseori cu deplină Încredere Jamăsura
rea rezistenţelor, a tensiunilor şi a curenţilor -au în anumite situaţii o
comportare dubioasă, rezultatele putînd fi afectate de erori jnacceptabile
dacă nu' se ţine cont de natura circuitului măsurat. Asemenea probleme se
pun îndeosebi în cazul măsurării tensiunilor alternative, atunci cînd impedanţa circuitului (sursei) este mare şi!
frecvenţa este variabilă. Limitările
în linii mari, de trei factori şi
anume:
'
1) de rezistenta internă relativ redusă a multimetrelor 'pe domeniile
U~ (de regulă intre 4 kO şi 20 kO);
acest neajuns poate fi compensat prin
corecţii adecvate numar atunci cînd se

MIJLTIMETR U ( VN)

o

E

S.MARIN

'cunoaşteimpedanţa

circuitului

măsu

rat;
2) de banda' de trecere relativ îngustă a multimetrelor, adeseori variabilă de la o gamă de măsurare la alta
(nimic nu se poate' face practic aici decît să ne asigurăm în prealabil că frecvenţa semnalului de măsurat se încadrează în banda de trecere a ihstrumentului, pe gama de sensibilitate dorită);

3) de sensibilitatea redusă a domeniilor U~, limitată de tensiunea de deschidere a diodelor folosite pentru redresare. Dacă se mai adaugă la
aceasta şi neliniaritatea caracteristicii
diodelor în porţiunea iniţială, concluzia practică rămîne· că tensiunile alternative cu valoare eficace suh 300 mV
nu pot fi practic măsurate direct cu
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precizie acceptabilă.
Pentru a vedea cum intervin
factori,. să analizăm comportarea
timetrului
unei tensiuni
alternative
internă R.
se
schematic
multimetrul se
prezintă ca
derivaţie R-C
montat la
ieşire A-B ale
sursei. Rezistenţa internă
instrumentului, R, este
de constructor
tea prQprie, de
pinde de cablaj,
de sistemul de redlresare
elementelorR
strumentului
nu
rea adevărată a
in plus, ca această
cu frecvenţa tensiunii
măsurat.

de

"Răspunsul" voltmetrului in
frecvenţă are forma din figura

"frecvenţe

joase
cînd f = O),
loarea:

I
I

R

C

u
E
UAB Tensiunea

,I

!

3.
în continuu,
citită UAB are va-
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Înainte
schemelor
face o
toare .la !'llf'OPt"PţI
folosite
în
După cum am
pentru
unor
de intrare cît mai mari,
firească este, de a reduce la
mum curenţii de lucru ai tranzistoarelor. Aceasta face însă ca
derile
tice • obişnuite
dielectric) să
regimul de pollarj:zalre în
continuu a
pentru care în
folosesc COlldt:ms,atolare
tric .solid sau,
mari ale cal,ac:itătii.
toare cu
foarte mici).

măsurată

<

tranzistoarele T 9- T 12 şi are o putere la ieşire de ordinul a 5-6 W."
Poate fi folosit orice tip de microfon dinamic cu o impedanţă minimă de 200
Sensibilitatea modufuncţie de microfonul folatorului
se reglează acţionînd asupra varezistoruluÎ R26. Valoarea minimă admisă este de 470 n.

n.

VOS-AVE

Aparatul prezentat conţine un
pentru banda de 2 m, pilotat cu oscilator cu
variabilă (VFO), precum şi un receptor de tipul superheterodină cu
dublă schimbare de frecvenţă.
emiţător

A.EMIŢĂTORUL

Oscilatorul cu frecvenţa variabilă (VFO) este realizat cu tranzistorul TI7 şi generează semnale cu
frecvenţa
cuprinsă
in
limitele
18,000-18,250 MHz. După oscilator urmează două separatoare:
T l8 (repetor pe emitor) şi T l 9 amplificator cu circuitul acordat
pe frecvenţa 18,125 MHz conectat
în colector. Aceste trei
sînt
alimentate continuu cu tensiune
stabiliza tă de 12 V. Stabiliza torul
este format din tranzistorul T s ,

CJI
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dioda Zener PL12Z şi rezistorul R 25 .
Tranzistoarele T zo , Tz! şi T 22 sînt dufrecvenţă,
realizînd
bloare
de
semnale cu frecvenţele de 36, 72 şi
de 144 MHz. Celelalte tranzistoare T 23 -T 26 sînt amplificatoare
ale semnalelor cu frecvenţa de
144 MHz:' Etajul final
are un
input de 6-7 W.
Modulaţia
de amplitudine se
realizează în circuitele de emitorbază ale tranzistoarelor final şi
prefinal (T26 şi
Emiţătorul poate genera şi semnale telegrafice. Manipularea în
telegrafie, deci modul CW, se face
în circuitul de colector al tranzistorului T22. Tranzistoarele
sînt alimentate cu tensiunea de
Modulatorul este realizat cu

Semnalele culese de antenă sînt
baza şi emitorul tran, prin intermediul releului de antenă
schemă cu
Semnalul
venţa de 144
baza
pe
torui acestui tranzistor se
semnalul de la oscilatorul cu
venţa variabilă realizat cu tranzistorul T7 (BF214).
Frecvenţa oscilatorului poate fi reglată în limitele 150,5-152,5 MHz.
în circuitul de colector al primului mixer (T2 ) este conectat un
filtru trece-bandă acordat pe
venţa de 6,5 MHz (L4 şi L s). Semnalele cu frecvenţa de 6,5 MHz
sînt aplicate pe baza celui de-al
doilea mixer (T3). Acest mixer este
realizat cu un montaj autooscilator. în circuitul colector-emitor al
tranzistorului T 3 se conectează
circuitul
au tooscila tor
(Ls- L 9 )
acordat pe frecvenţa 6,970 MHz.
Circuitele acordate 1.6 şi L 7 selectează semnalele celei de-a doua
frecvenţe intermediare de 470 kHz.
Aceste semnale sînt amplificate in
continuare de tranzistoarele T 4
şi T s.
Detecţia semnalelor modulate în
amplitudine se face de dioda DI
iar a semnalelor telegrafice de cătr~
detectorul inelar realizat cu diodele

D2-D5.
Generatorul semnalelor debă
se face cu tranzistorul T6 şi
cuitele aferente. Acesta este
mentat numai atunci cînd
tatorul de lucru (MA-CW) este în
tăi

poziţia corespunzătoare.

Reglajul automat
. se
nînd asupra re&~lIT.LUl:Ul
tranzistorului
in cir,euitul
bază,
intermediul
amplificării

şi

în
cu

C. REALIZARE

mm.
Oscilatorul cu
bilă

frecvenţa

variaa fost realizat
de la transforma-

într-o carcasă
intermediară
toarele de
de 10,7 MHz
"Neptun". Sub ecran au
montate:
CS8 , R46 , R4 7 şi tranzistosuport al montajului a
rul
fost
suportul original din
care au fost înlăturate una din bobine,
şi
din ferită
mijlocul suportului. BoJ:,ina rămasă a fost rebobinată
conform datelor din tabel.
direct
Rezistorul R67 se
pe terminalele tramzist,on!lm
Transformatorul defazor de la
modulator este de Ia
cel de
tolele şi carcasa
'a,nsiC1flIlat01 cu secţiu-
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Student AUREL GONTEAN,
Petroşani

Schema (adaptată după revista
"Radio", llf. 6/1980) reprezintă
un indicator de volum pentru casetofoane, magnetofoane sau orice alt amplificator AF(stereo). în
acest articol este sugerată o variantă
cu
circuitul
românesc
CDB404E. Pentru fiec'are canal se

aprind cîte trei LED-uri. Pragul
de declanşare se reglează din semireglabile de 10 kfl. Nivelul maxim
la intrare pentru care se face o separare optimă la aprinderea LEDurilor este de 3-4 Vef. Nu se recomandă utilizarea a mai mult de
patru LED-uri pe canal, tot din

o amplificare maximă. Pentru aceasta
vom conecta o pereche de căşti
(2000-4000 fi) Între plusul lui C3 şi
.catodul diodei D2, reglajul executinduse începînd de la valoarea maximă a
semireglabilului. Din potenţiometrul P
·se reglează sensibilitatea dorită. Releul
nu este prevăzut cu temporizare, el
avînd două regimuri distincte de lucru,
în funcţie de.. poziţia pe care o ocupă
întrerupătorul K.
Pentru poziţia deschis (1) a lui K,
avertizarea funcţionează numai în prezenţa unui semnal sonor captat de MI
şi M 2 • Acest regim de lucru este reco-

cacA

C:UCU g
Suceava
Dispozitivul de avertizare prezentat
alăturat are o dublă aplicabilitate; el
poate fi utilizat la protecţia ferestrelor
sau la semnalizarea apelului telefonic.
Montajul nu este pretenţios şi nu necesită sursă de tensiune stabilizată, microfoanele MI şi M2 reprezentînd
două căşti telefonice uşor de procurat,
sensibilitatea
dispozitiVUlui
nefiind
afectată în mare măsură.
Undele sonore sînt captate de MI, M2
(căşti telefonice cu rezistenţa de 50 fi),
amplificate de tranzistQarele TI, T 2 şi
redresate de diodele DI, D 2 • Curentul
continuu obţinut comandă deschiderea
tranzistorului T3, care la rindul său
acţionează releul REL. Acesta, după
anclanşare, va pune în funcţiune avertizorul.
Reglajul amplificatorului constă în
alegerea valorii rezistorului R2 pentru
Sta.u::Bent:

mandat în cazul utilizării la avertizarea apelului telefonic .. Pentru· poziţia
închis (2) a lui K, avertizarea odată cuplată rămîne în funcţiune. Acest lucru
este asigurat de contactul pentru automenţinerea releului. De remarcat că
după andanşarea releului REL tranzistorul T3 se blochează, colectorul.fiind
pus
la
plusul
alimentării.
Pentru deblocarea avertizorului se
va apăsa pentru un timp scurt butonul
B (fapt ce' duce la întreruperea alimentării). Dioda D3 are rolul de protecţie
a tranzistorului T 3 de curentul de autoinducţie dat de inductanţa releului la
comutări.

Tranzistoarele utilizate trebuie să fie
de bună calitate, cu f3 > 50 şi curenţi
reziduali mici, în special T 3. Releul utilizat are tensiunea de funcţionare de

motive de separare. Este interesant de subliniat faptul' că schema
funcţi<mează şi în curent continuu. Pentru niveluri mai mici la
intrare se poate adapta un pream-

12 V cu un consum de 50 mA.
Alimentatorul încorporează un transformator de serie (TR), o punte redresoare 1 MP 05, 1 PM 1 sau o parte din
diode le lN4001, IN4002, F 407 şi condensatorul Cs ce asigură filtrarea tensiunii.
în cazul utilizării dispozitivului laprotecţia ferestrei (geamului), casca telefonică va fi bine fixată în partea de
sus a acesteia.
în cazul utilizării dispozitivului la
avertizarea apelului telefonic, casca se
va plasa la o distanţă de 10-15 cm
faţă de telefon (de preferinţă mascată). Legăturile dintre dispozitivul de
avertizare şi căştile telefonice se vor
realiza cu cablu ecranat, deoarece în
conductoarele obişnuite se pot induce
tensiuni alternative de joasă frecvenţă
de la instalaţia electrică sau alte surse
de paraziţi, lucru ce poate duce la anclanşarea accidentală a releului.
În final, montajul (inclusiv alimentatorul ecranat) va fi aşezat într-o cutie metalică (aluminiu) cu grosimea de
1-2 mm, ceea ce-i va asigura rigiditatea necesară. Totodată vom monta pe
capacul cutiei întrerupătoarele 1 şi K,
potenţiometrul P şi butonul B.
Recomand CÎteva avertizoare optice
şi sonore publicate de revista noastră:
semnalizare 12/1979, 11/1980; lampă
filatoare 4/1977; sirenă electronică
9/1977,4/1980; generator 9/1980.
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plificator cu 1-2 tranzistoare.
Rezistenţele de limitare R sînt de
300 fi la U = 9 V, iar Rl de 100 fl.
Ele se corelează cu tensiunea de alimentare.

4U
Mă numesc Buzachis S.
Traian, locuiesc În orasul Sulina, jud. Tulcea, iar in' ftmpul
meu liber sint un pasionat cititor
al revistei "Tehnium".
De data aceasta as dori să
propun spre publicare' un montaj care poate să intereseze pe
foarte multi construciori amatori. Este vorba de un automat
f
magneto oanalo.r
şi "Maiak"-203.
Acest dispozitiv serveşte pentru deconectarea automată a
motorului atunci cînd s-a termÎnat banda magnetică: Utilizarea
sa evită uzarea inutilă a părţilor
mecanice, precum şi consumul
inutil de energie electrică atunci
cînd magnetofonu 1 este lăsat În
funcţiune fără:,a fi supravegheat.
Principiu I de fu ncţionare este
foarte simplu. Se vor monta pe
carcasa aparatului, discret, disponibil pe traseul benzii ma.gn.e..

în almanahul "Ştiinţă şi tehnică
'81", la pagina 44, a fost prezentată o
schemă deosebit de interesantă de telecomandă cu lumină (autor fiz. Mircea
Negreanu). Dorind să realizez acest
montaj şi neavînd fototranzistoare cu
terminal exterior pentru bază,. am
lacut o mică modificare în schemă,
utilizînd fototranzistoare cu două terminale (emitor-colector). Deoarece soluţia ar putea interesa şi pe alţi constructori amatori, redau alăturat. varianta experimentată de mine cu rezultate foarte bune.
Se observă' că în locul fototranzistoarelor din· circuitul bistabil s-au folosit
două
tranzistoare
obişnuite
(BC107, BC108 etc.), iar "sensibilizarea" la lumină a.._ffiontajului s-a obţi
nut prin conectarea celor două fototranzistoare, T 3 şi T 4 , Între bazele şi
emitoarele tranzistoarelor TI şi T 2 •
Prin iluminarea selectivă a lui T3 sau T4 ,
tranzistorul asociat din bistabil este blocat, iar celălalt basculează în starea de
conducţie. în rest, funcţionarea este cea
descrisă în articolul menţionat.
Deoarece am utilizat un releu cu rezistenţa bobinei de 200 fi şi cu o tensiune de anclanşare fermă de cca 4 V
(1 20 mA), am prevăzut în serie cu
releul o rezistenţă de limitare, R7, dimensionată astfel încît să preia surplusul de tensiune de cca 4 V, alimentarea
!acută de la o sursă de 9 V.

=
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prin înserierea joncţiunii bază-emitor
Este bine cunoscut oricărui audiofil
a unui tranzistor şi a două diode cu 'siliciu.
.
zgomotul neplăcut ce se poate auzi în
difuzoarele unui amplificator AF la
Ond tensiunea la bornele condensatorului depăşeşte în modul valoarea de
conectarea şi deconectarea de la
reţeaua de alimentare, pe toată p~rioa':
3UD V, adică de aproximativ 2 V, tranda regimurilor tranzitorii. ce însoţesc zistorul din figura 1 ".intră în cOQducţie
aceste operaţii. Eliminarea lor se poate . şi. produce' anclanşarea releului. \
face uşor cu ajutorul unui releu de
Releul folosit trebuie să anclanşeze,
la curenţi mici, de 5 .sau 6 mA. Mărirea .
timp .care să întîrzie conectarea difucurentului de colec.tor peste această lizoar~lor cu citeva secunde de la momentul pornirii şi .să deconecteze
mită duce implicit la scăderea constanaproape instantaneu difuzoarele la intei de timp a releului. '
chiderea comutatorului de reţea.
Pentru a elimina . acest neajuns;
Realizarea are la bază fenomenul de' schema din figura 2 foloseşte un amîncărcare a unui condensator, tensiuplificator suplimentar de curent care
'nea de la bornele lui fiind .. comparată"
permite utilizarea unui releu de tip
RFT 200-3796 la 24 V şi 25 mA cu·
cu o. tensiune de referinţă oEţinută

rentul nominal de anclanşare, dar
aceasta .se produce îJacepînd de la un
curent de circa 15 mA.
,
Rezistenţele de polarizare au fost
proiectate pentru ca in regim permanent tranzistoarele să lucreze Ia saturaţie. Cu valorile indicate anclanşarea
releului se produce la,4 secunde după
conectarea circuitului. Este indicat să
se alimenteze circuitul dintr-o înfăşu
rare separată .a transformatorului de
reţea. Redresarea poate fi monoalternanţă, iar filtrajul cu un condensator
de 200 #;F/25 V.
.

R3
-

100K.Q.

Modificarea constantei de timp se
schimbind valorile rezistenţelor
Rl, R2 şi a condensatorului C. Practic,
deoarece modificarea lui.
R2
atrage Jllodificarea punctului
ţionare atît al lui TI cit şi al lui T2, se
recomandă să se acţioneze numai asu. pra condensatorului. C.
De asemenea se
lnserierea a încă
obţine

1

00220V

SPRE CIRCUITUL
AVERliZOR

El
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tice, un bec şi o fotodiodăde
orice tip. Fluxul de lumină al becului cade perpendicu Iar pe fotodiodă Î'l lipsa benzii, iar cînd
banda este aşezată pe magnetofop opreşte razele de IUfJlină.

În componenţa schemei electronice intră două.' tranzistoare
identice. Primul tranzistor, T" se
deschide numai atunci cînd curentul \invers al fotodiodei este
mic, iar tensiunea are o valoare

ANDA
Sensibilitatea montaj:u1ui este foarte

bună, comanda putînd fi făcută cu o
lanternă
obişnuită
(reglată
ca să

"bată"

3-4 m.

+12V

mai mare. Tranz istorul T 2 nu
conduce, nefiind deschis, iar releu/ nu va fi deschis, din simplul
motiv că pe cole9torul tralJzistorului tensiunea este mică.

MIHAI VJ:;HI\ICIEALNIU

MARKANDRES

punct) de la o

distanţă

de

+9V

Contactu I
al
închis pentru a'
tarea motorului de
doilea contact, K2' ~j:l,r·\I""'~l'Q.
tru punerea În
avertizor (s
atu nci cînd K 1 este deschis.
trerupătorul 12 serveşte pentru
scoaterea din functiune a automatului.
'
Ca o precizare, contactul releului K, trebuie să
tul motorului.
9, 9' sînt
din secundarul transformatorului de alimentare de la magnetotonul "Maiak"-203.

Montajul alăturat reprezintă un alimentator stabilizat care debitează tensiunea continuă de 5 V, foarte bine fIltiată,
la un consum de maximum 800 mA.; EI
este destinat alimentării circuitelor integrate T.T.L.
Tran'sformatorul are secţiunea de
3,55 cnl. Primarul' contine 3 075 de spire
CuEm 0 0,17 mm, iar secundarul

98 de spire CuEm 0 0,8 mm .. N u se
poate folosi un transformator de sonerie!'
Din divizorul de
stabileşte tensiunea
Tranzistorul TI poate fi pus pe un
mic radiator de 15-20. cm2 dar
,tic nu se încălzeşte dincolo
lui de functionare.
IN LOCUL PUNTII REORESQARE, 01-04= F'102
05, D6,07=lN914, lN4148.
T2 POATE FI ŞI 2N 1711 s.lU 2N1613.
+5V O.SA

o
F307
C1 +

4700fJF 25V
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sau F202.

,DAN eĂLĂNESCU
publicului. Trebuie spus că sistemul
Oolby B este folosit doar pentru înlăturarea fîşîitului benzilor magnetice pe care se face înregistrarea; el
nu înlătură şi fîşîitul existent iniţial,
în semnalul util.
La înregistrare, nivelu I frecvenţe
lor înalte este ridicat, pentru ca la
redare frecvenţele înalte să fie atenuate pînă la valoarea normală, însă
odată cu atenuarea frecvenţelor
înalte este atenuat şi zgomotul benzii magnetice. Acesta este, în mare,
princip iu I fu ncţionării sistemu lu i
Oolby a, pentru că problemele care
se pun sînt puţin mai dificile. Astfel,
pnn martrea nivelului frecvenţelor
înalte la înregistrare, acestea se vor

Exigenţele crescute ale publicului
În ceea ce priveşte calitatea înregistrări/oI'" au dus la realizarea unor dispozitive ce pot înlătura neajunsul
zgomotului de fond, contribuind În
acest fel la mărirea gamei dinamice
a înregistrării. Cele mai utilizate tipuri de reducătoare de zgomot sînt
cele tip DNL şi sistemele tip
"Oolby".
Sistemul DNL (Oynamic Noise Limiter) a fost realizat de firma "Phiiips" şi funcţionarea lui se bazează
pe înlăturarea din semnalul util a
frecvenţelor înalte cu nivel scăzut,
adică tocmai fîşîitu 1, În timp ce frecvenţele Înalte cu nivel ridicat trec
fără a fi atenuate.

t4\

U1DO /JF

tea de apariţie a distorsiunilor. Caracteristica amplitudinii în funcţie de
frecvenţă pentru Inregistrare - este
dată în fi.gura 1. In acelaşi desen
este dată şi caracteristica sistemului
la redare, aceasta fiind complementară cu cea de la înre'gistrare, atenuîndu-se frecvenţele înalte cu nivel
scăzut, în care intră şi fîşîitUl benz ii.
Din desen se vede că sistemul mă
reşte gama dinamică cu circa 10 dB
(prin ~tenuarea zgomotului de
bandă cu 10 dB).
Pentru o mai bună înţelegere a
funcţionării acestui sistem vor fi
de'scrise două- scheme.
Prima este o schemă utilizată
într-un casetofon japonez ("Sony"
Te 229). Sistemul constă din 3
etaje; primu 1, realiz at cu 3 tranz istoare (T 1- T 3 ) este un amplificator,
al doilea este sistemul Oolby propriu-zis (T 4 -T 7 ) şi al treilea (Ta-Te)
este tot un etaj amplificator (fig. ,2).
La înregistrare, primul etaj este
folosit ca un amplificator ob.işnuit
cu cuplaj direct între tranzistoare şi
cu reacţie negat ivă prin rez istenţa'
de 33 k.n. Semnalul pentru controlul înregistrări.ieste cules din emitorul lui T 3 şi tot din emitorul acestuia, printr-un divizor rezistiv, o
parte din semnal se aplică sistemului Oolby. Părţile mai importante ale
acestuia sînt: filtrul trece-sus (R 14 şi
Ca), un amplifi.cator de frecvenţe
înalte (T 5 -T 7), urmat de un etaj redresor ce comandă tranzistorul T 4
conectat în serie cu condensatorul
Ce şi rezistenţa R'7' F"iltrul trece-sus
Iasă să treacă spre amplificatorul
format din Ta şi Te un semnal cu un
nivel mai mare de frecvenţe înalte, II!
dar aceasta se întîmplă numai cînd
tranzistorul T 4 este închis (dacă e
deschis, surplusul de frecvenţe
înalte este conectat la masă prin R'7
şi Ce), deci cînd nivelul de frecvenţe
înalte este mic. Dacă apare un semnal cu frecvenţă înaltă şi cu ,.un nivel

mai ridicat, acesta,ampUficat d
amplificatorul T 5 -T 7 şi redresat, C
mandă tranzistorul T 4 În selFlsul des
chiderii lu i, ceea ce duce lia micşo~
rarea instantanee a niveluld:i acestui
semnal. Astfel, frecvenţele înalte cu
o amplitudine mică sînt. accentuate,
iar cele cu o amplitudine mare ră
mîn constante ca nÎit·el. Prin:arnplifi~
catorulformat din Ta şi Te semnalul
este aplicat amplificatorului de înregistrare:
La redare, pentru olltinerea unei
caracteristici complementare, sistemul Oolby este conectat În bucla de
reacţie negativă a amplificator-ului
format din T l' T 2 şi T 3 În locul rezistenţei de 33 kn.. Sistemul Oolby
poate fi scos din funcţiune prin aplicarea unei tensiuni pozitive pe baza
tranzistorului T 4, ceea ce face ca
acesta să fie menţinut tot timpul
deschis, neutralizÎndu-se astfel efectul filtrului trece-sus, format din R'4
şi Ca.
A do u a s c h e m ă fac e pa rt e
dintr-un casetofon sovietic. Deşi
ceva mai simplă, rezultatele ei sînt
identice cu cele ale schemei anterioare (1ig.3).
Primul etaj (T,) este un etaj detazor, de pe emitorul şi colectorul lui
T 1 fiind scoase două semnale În antifa;2:ă: De pe. emitorul acestui tranzistor, printr-un filtru trece-sus (R 10,
R11' Ce şi C 7) sînt extrase frecvenţele inalte, amplificate, redresate şi
aplicate pe baza tranzistorului T 5 •
comandîndu-I În sensul închiderii lui
(în mod normal acesta este deschis,
tensiunea colector-emitor este mrea,
sub 1 V, ceea ce face ca diodele
0 1 şi O2 . să fie închise). Cînd amplitudinea' frecventelor înalte este
mică, tensiunea negativă de pe baza
lui T 5 este insuficientă pentru a-I închide, diodele 0 1 şi O2 sînt menţi
nute închise, iar de pe emitorul
lui T 3 sînt scoase frecvenţele înalte
amplificate, ce se suprapun (în ca<

T1-Te=6C109; Tg=BC119

01- 04-- 1N4001
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Sistemul "Oolby" a fost reailzc.H ve
inginerul american Ray M. Dolby şi
6'ste cunoscut sub două forme, Dolby
A şi DOlby 8. Prima formă, Oolby A,
este un sistem foarte complex si
scump, utilizat doar de casele de
discuri şi de studiourile de înregistrări, În timp ce Dolby B este utilizat
pe scară largă În aparatura destinată

10

'inregistra distorsionat (deoare.ce
frecvenţele înalte sînt accentuate şi
În amplificatorul de înregistrare al
magnetofonulu sau casetofonului
şi, printr-o accentuare su plimentar~,
pot depăşi nivelul permis); de aceea,
se măreste nivelul numai pentru
frecvenţefe înalte ce au un nivel scă
zut, înlăturîndu-se astfel posibilita-
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zul înregistrării) peste semnalul din
colectorul lui T 1• Avind aceeaşi faza,
Qele două semnale se vor compune,
rezultînd un semnal mai bogat În
frecvenţe înalte. Dacă nivelul de
frecvenţe Înalte este mare, tensiunea
negativă rezultată În mma redresării
acestora va fi destul de mare pentru
a închide tranzistorul T 5' tensiunea
colector-emitor va creşte, ceea ce va
face ca diodele D1 şi O2 să intre În
conducţie,şuntînd astfel intrarea În

1, .T; ITS =K T 342 (BC'109)
K1 203
179)

A

I

T,,= KT

0,-

tranzistorul T 2• Amplitudinea frecvenţelor 'Înalte culese din emitorul
lui T 3 va fi mult mai mică decît nivelul semnalului cules din colectorul
lui T 1 şi astfel, practic, frecvenţele
'inalte nu vor suferi nici o accentuare. La redare, pentru a obţine o caracteristică inversă, semnalul cules
. din emitorul lui T 3 este suprapus
peste un semnal În antifază cu el,
cules de' pe baza lui T l' Pentru a

106)

Ot;=1N ItOO"

scoate sistemul Oolby din funcţiune,
se deschide comutatorul K; prin
aceasta, amplificarea lui T 4 va fi mai
mică, iar tensiunea negativă rezultată În urma redresării va fi insuficientă pentru a comanda închiderea
lui T 5.
Ambele scheme funcţionează şi
cu tranzistoare românesti din seria
se. Trebuie precizat că pentru o
funcţio~are corespunzătoare a siste-

realizează cu montajul de fată.'
Să analizăm acum schema
Prin cele două
şi

Praf. M. VORNICU
Dacă
astăzi in

"stereo" intră
mod curent in dotarea
amatorilor de muzică
de audiţii
la nivelul normelor
o instanu este
şi aceasta
datorită costului extrem de ridicat
al
necesare. Dacă amamodest nu-şi poate

o
pseuTrebuie să preciză.m că o asemenea instalaţie nu
o poate realiza decît acel amator
"o linie stereo"
de
din:

care are

rol şi de adaptor de impedanţă
pentru fiecare sursă;
un bloc pentru "reglaje de
ton" şi
un etaj final de amplificare
din care semnalul iese prin două
difuzoare (le notăm cu Ks pe cel
din stinga şi cu KD pe cel din
dreapta).
Adaptorul cuadrofonic nu face
altceva decît să ia din acestă "linie
stereo" existentă un semnal stereo,
din care va prelucra nişte sunete,
"ciudate" dacă vreţi şi care
sunete, alăturate celor din difuzoarele Ks şi KD, vor oferi auditorului o senzaţie de spaţialitate, de
transparenţă a sunetului, dînd 'totodată celui ce ascultă impresia că
s-ar afla plasat undeva în mijlocul
orchestrei şi într-o sală cu o acustică remarcabilă. Acesta este efectul pseudocuadrofonic şi care se

D

un acelaşi semnal
(deci un semnal mono). Prin con:
densatoarele de intrare C 3 şi C l2 ,
semnalul· ajunge pe bazele tranzistoarelor de intrare TI şi respectiv
T z. Aceste tranzistoare nu amplifică, dar în schimb au rol de defazoare. Semnalul introdus
Întrarea S îl vom găsi nedefazat (00 )
pe emitorul lui TI, dar defazat cu
1800 pe colectorul acestui tranzistor.
Dacă

observăm

că

şi

R3 (din colectorul lui

Ko-s
SE IA SEMNAL DE LA )EŞIRE
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ETAJ FINAL
STEREO DE

R9

emitorul său) sînt de valori egale,
aceasta înseamnă că semnalele defazate au
amplitudini egale,
astfel încît semnalul M apare pe
iar pe colector ca
semnal M introdus
la intrarea
va apărea din
analoge nedefazaJ pe
0
T 2 ( deci
şi defaza t cu 180
(dar cu aceeaşi amplitudine) pe
colector
Să
acum traseul E.
Semnalul
defazat cu 1800 ,
din colectorul lui TI, parcurge

melor OOlby, nivelul la intrare trebuie să aibă o anumită valoare cuprinsă între 0,1 şi 0,5 V, valoarea
exactă stabilindu-s,e experimental.
Realizarea sistemelor Dolby a fost
mult simplificată prin apariţia circuitelor Dolby integrate, circuite utilizate În prezent pe scară largă (NE
545).

şi întîlneşte

în
semnalul (+M),
cu care se mixează. Din semireP I putem face ca suma cedouă
să fie nulă
+
= O şi deci B să
nu avem
un semnaL
mod
analog, urmărind traseul C vom
vedea că semnalul
din colectorul lui T 2 trece prin
Cs
şi R7 şi se mÎxează cu semnalul
(+M) din emitorul lui TI; din semireglabilul P2 putem regla însumarea
in. aşa fel încît şi
să
nuL
această
franzisnu apare nici un
toarelor T3
semnaL
Partea de montaj de la intrare şi
în punctele A şi B reprezintă
un etaj de defazare şi mix,aj. Tranzistoarele
şi T 4 formează un etaj
de
precis de
acum lăsăm semireglabilele P I şi P;i aşa cum au fost ajustate anterior şi introducem în
montaj un semnal stereo, în etajul
defazor vom
semnalele:
in emitorul
TI, semnalul

în colectorul lui TI, semnalul defazat
- în
lui
semnalul
(+D);
- în colectorul Hh T 2 , semnalul (-D).
_
Deoarece semnalele (+5) şi (-D)
nu: au aceeaşi amplitudine;" suma lor
nu va mai fi nulă şi ca atare în A,va
un semnal (+S) + (-D) =
- D şi
în B va apărea
semnalul
= D - S.
Semnalul S
intră pe
baza lui T 3 ŞI Iese amplificat prin
e2 • De asemenea semnalul D S
din B intră
baza lui T 4 şi iese
C!3. Aceste semcare le-am numit "ciuintroduc într-un etaj amfinal
altul decît
al "liniei stepe care îl numim
PAG.

'

Prezentăm

cititorilor nostri o microcentrală eoliană, ale cărei rezultate au
.
pe o perioadă' de peste şapte ani.
toată această perioadă, centrala a furnizat energie graţie soluţiilor
tehnice' adaptate in construcţia sa de către autor.
. Pe cititorii care doresc detalii constructive suplimentare ii invităm a lua
cu Ion Davidoni, Tomeşti 7 bloc 11, apa 4, jud. Timiş.
fost

ION OAVIOQNI,

Mi crocent rai a
în
în"tr-o
de neregulate
tensitaîe.

,
meteorologice
locale deosebit de aspre, orice încercare cu centrale obisnuite
lete) a dat greş, fiind dist'ruse.
ala centrală are unele particularităţi
constructive care îi conferă rezistenţă mecanică deosebită şi o mare
În fu ncţionare. Astfel, În
cu axul, principal (4), este
o ţeavă de 1 ţol (2) lu ngă
de 1 m
1).
eolian are 6 palete confecţionate din tablă ,de aluminiu cu
grosimea de 2 mm. Fiecare paietă
este
de
m
cu lăţimea medie de
cm.
sînt
între ele cu bride. Fiecare ",,,,t'I",,,,.,.,it,,,,t,,,
a
este prinsă de capătul ţeprelungitoare; or, tocmai În
aceasta constă rezistenţa mecanică
Datorită condiţiilor

Tameşti

-

Timiş

a acestui rotor.
Deriva 21 este dublă si are o
formă tronconică cu baza mare spre
exterior, această formă
permiţînd
o,scilarea subansamblu lui după ce a
fost pus pe direcţia vîntului.
Deriva pilot, 22, are r<j)lu I ca I a intens ităti mari ale vîntu lu i să Învîrtească' deriva de protecţie 23 care
scoate ansamblul de pe direcţia vîntului cu 30-40°; deriva pilot este
corp comun cu deriva de protecţie,
dar montată perpendicular pe
aceasta.
Voianta, 16, uniformizează În mare
m?sură turaţia rotorului eolian.
In întregime microcentrala eoliană
are următoarele componente:
- Rotorul - piesa principală are cele 6 palete- fixate cu ajutorul
bridelor 10 de braţele 9 prin şurubu
riie 8. Braţele 9 sînt din lemn de salcîm, consolidate În ţevile 12, care au
o 70 mm şi lungimea de 400 mm.
Ţev ile sînt sudate pe bucşa 13 (care
are 200 mm lungime şi 100 mm dia-

metrul exterior). Bucşa este fixată
cu un surub de axul 4.
- Braţele, 9, ia partea exterioară
au fixatecolierele de care se consolidează ancorele 1 si 6. În sistemul
de ţevi 12, braţele '9 se fixează cu
suruburi de M 10.
, - Volanta are diametrul de! 1 m
şi este confecţionată dintr-o roată
de tablă cu grosimea de 2 mm şi lă
ţimea de 100 mm, pe care s-au sudat 3 cercuri din ţeavă de 1/2 ţoli În
aşa fel ca acestea să formeze 2 canale pentru curelele de transmisie.
Spiţele 28 sînt din oţel beton de 0
12 şi fixează volanta pe bucşa 29,
care are 0 exterior de 80 mm si lu ngimea de 150 mm. Volanta este fixată de axul 4, preluînd astfel miş
carea de rotaţie de la roto~ul eolian
şi antrenează prin curelele trapezoidale 17 generatorul 18, care are
şaiba 30 cu 0 50 mm. Raportul de
transmisie este de 20.
- Generatorul este fixat pe suportul 19 prin colierele 31, care pot
permite reglarea lui înainte şi înapoi
atunci cînd se întind curelele din
braţul 19 şi 20. Suportul 19 are În
prelu ngire ţeavă de care se fixează
sistemul de orientare.
- Axul 4 este fixat În piesa 32
prin 2 rulmenţi 6306. Piesa 32 este
o ţeavă cu 0 exterior de 100 mm,
strunjită Ia..cota de rulment la ambele capete şi prevăzută cu capace
de etansare a ru Imentilor 33.
Această piesă se prinde prin şuru
buri/e 34 de plăcile 35 şi 36. De
placa 36 se sudează ţeava 37, care
se poate roti pe axul 38. Axul 38 are
o 50 şi lungimea 400 mm, pe el sînt
sudate 2 inele strunjite la cota interioară a ţevii 37, la capătul superior

..
al axului montîndu-se o bilă de rulment cu 0 15 mm, care preia greutatea întregului ansamblu mobil şi-i
permite o rotire uşoară după directia vîntu lu i.
. Plusul de la generator este luat
prin inelu I colector
peria 39,.:
De la izolatoarele
energia este
o linie de aluminiu
166 mm.
cazul descris conse află la 150 m si energia este stocată În baterii de 'acumulatoare prin intermediul releelor
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Diodele electroluminescenîe (sau
LED-urile, cum sînt notate uneori,
de la cuvintele Light
Diode)
dispozitive seca traduc- lumină. Fiaele se Întîlnesc În
de afişaje eiectro-

înveleste astfel într-o "teacă" lu mi··
noasă: Tuburile de tipul descris aici
se mai numesc "tuburi cu catod
rece", spre a le deosebi de cele care
au un filament ori electrod incandescent
catod.
ISD,ozltlVele de afişare cu gaz au
un consum redus de curent, dar necesită tensiuni importante (80150 V). Fiabilitatea lor este
costul redus, iar spectrul
emise
Un inconvenient ÎI constituie
redusă În condiţii
de lumină ambiantă puternică.
,Cel mai simplu
cu gaz
nu se coneste becu I cu neon
funda
tubul fluorescent modern
pentru
denumit
cu neon,
mercur). Sub
46), becul cu neon este
creioanele de tensiune ori
pe panoul diverselor aparate, indicînd, prin lumina portocaliu-roşia
tică emisă, prezenţa tensiunii într-un,
circuit. Poate funcţiona În curent
continuu sau alternativ, S6 aprinde
la circa 100 V si consumă O, 12 mA.
.
Au fost construite tuburi speciale
pentru afişarea cifrelor În
digitală, numite comercial
xie, digitron, decatron etc. Ele
neau În variantele mai vechi
catozi
metalici de forma cifrelor
şi o plasă metalică fină
În
lor (fig. 47, unde,
simplificare, s-au desenat doar 5 cifre). Cînd unul din catozi este co·nectat la sursa de tensiune, el se înconjură pe o zonă luminoasă, avînd
forma cifrei, care devine astfel vizibilă. La schimbarea cifrei afişate,
are loc o deplasare supărătoare În
adîncime a simbolurilor şi de aceea

u

eate la bornele comune. Diodele serie sînt redresoare obişnuite, montate
deoarece
străpu nconstruiesc afişoare
segmente, necesare În
calcul, măsurători digitale ş.a. La
mensiuni mici, cele 7 segmente de
formă alu ngită se o bţin pe
plăcuţă semiconductoare
lentilă aşezată deasupra
cifre măreşte de cîteva ori dimensiu-

a unui
Afisarea literelor
altor simboluri
este posibilă prin aprinderea LED-urilor corespunzătoare dintr-o matrice de 5 x 7 diode, ca aceea din
cum am amintit sÎ la
afişaje.
.
consumului relativ mare
de curent, afişarea cu LED-uri S6
utilizează cu precădere În
staţionară, iar atunci cînd
sită În
la baterie, se
circuite
stingere
un timp oarecare (cîteva

utilizare a LED-uindicator montat
Sînt înlocuite
incan descenţă,
avantajul de a fi mult
mai rezistente la socuri mecanice si
avînd o
de
Îndefost concapsule (fig.
plastic sau răşini epoxi,
tr<:>,.,c ,-.",,..,,,nlc,,,
difuzante, de cu loaemise.
interesantă este Îna două structuri de LED,
diferite, într-o capîncoloră. Astfel, un
produce una
cum este
diode. Mai
conectează cele
(fig.
sau
sensul tensiunii apli-

Pentru valori mici ale rezistenţei interne a sursei, . Ri, citirea UAH este
foarte apropiată de valoarea reală, E.
Dacă Ri este mare, dar cu valoarea cunoscută, putem efectua o corecţie a citi~
rii, deducînd tensiunea reală E cu ajutorul relaţiei inverse: E = UAl~ 1 Rd R).
Exemplu. Să presupunem că impedanţa sursei este R = 47 kO, instrumentul are 20 kO/V şi valoarea citită
pe scala de 3 Veste UAH""" 0,67 V. Rezistenţa internă a instrumentului pe
scala de 3 Veste R = 3 V' 20 kO /
V = 60 kO. Aplicînd corecţia amintită,
obţinem E""" 1,2 V.
Prin urmare, dacă nu am fi fost avizaţi am fi comis o eroare relativă (în
minus) de cca 44% din valoarea reală!
Evident, pentru un instrument cu numai 4 kO/V în alternativ, situaţia ar fi
fost şi mai critică, aparatul "scurtcircuitind" practic sursa de tensiune.
Pînă acum am presupus sursa caracterizată complet prin mărimile E şi Ri.
Dacă însă ea este un circuit electronic
activ, prin conectarea voltmetrului la
bornele A-B este foarte probabil ca
funcţionarea acestui circuit să fie perturbată
(adeseori drastic); rezultînd
astfel erori suplimentare. De exemplu,
este de-a dreptul o "gafă" să încerci să
măsori tensiunea alternativă aplicată
la intrarea unui etaj preamplificator
folosind un voltmetru obişnuit cu 4, 10
sau chiar 20 kO/V.
Cel de-al doilea factor, după cum
am văzut,face ca indicaţia să varieze,
pentru o aceeaşi tensiune reală E, în
'funcţie de frecvenţă. Explicaţia constă
în creşterea "contribuţiei" aduse la impedanta totală a instrumentului de capacitatea C, ştiut fiind că reactanţa capacitivă (Xc = 1/27rfC) scade cu creş
terea frecvenţei. Rezultatul îl constituie reducerea progresivă a indicaţiei
instrumentului pe măsură ce creşte
frecvenţa, aşa cum s-a arătat în figura
3. Dacă această caracteristică este cunoscută (ea poate fi trasată folosind
un generator sinusoidal cu impedanţă
joasă de ieşire, cu tensiunea constantă
şi frecvenţă reglabilă); se poate corecta
din
nou
indicaţia
instrumentului,
ţinînd
cont de frecvenţa tensiunii
măsurate. Este evident însă că în astfel
de condiţii utilizarea voltmetrului ar
deveni o adevărată "acrobaţie", trebuind să se ţină seama simultan de R, R,

şi f. în plus, nimic nu se poate face

pentru a
toare il
lui de
Pentru a

influenţa

perturbaasupra circuitu-

+

A Metal conţine ca element act'iv
pudră metalică foarte fină, permiţînd
niveluri de saturaţie' şi cîmp coerci-

tiv importante.
Nivelul de modulaţie la frecvenţe
superioare este ridicat. Există În versiune 60 şi 90 de minute.
A Carat are la bază oxid de fier si
dioxid de crom. Utilizînd aceast'ă
bandă casetofoanele se trec pe
Fe-Cr.
A Superchrom - bandă cu dublu
strat; oxid de fier şi dioxid de crom.
Se folosesc În cas etofoane ce' au
prevăzute corecţii prin comutator
Cr02' Exiştă În variante de 60 şi 90
minute. In aceeaşi manieră (pe
Cr0 2) se fOloseşte si banda Stereochrom.
Ca o noutate În domeniul casetelor este Super Ferro Dynamic 1, ce
are la bază oxidul de. fier. Acest tip
de bandă permite obţinerea de calităţi electroacustice superioare. Se
poate utiliza pe orice tip de casetofon.
Ferrocolor - ban dă cu ox id de
fier special construită pentru dinamică ridicată. Adaptabilă la orice tip
de casetofo'n, este prezentată pentru
trei timpi de rulare: 60, 90 şi 120 de
minute.

14...24 V

bandă largă,

plificator este
trat,
meniul de
multimetrului.
în încheiere vom
CÎteva recomandăr.i constructorilor începători
care articolul de
convins
realizeze un
electronic.
Sensibilitatea este bine să se ridice
pînă la 10 mV la cap
scală,
a
se putea măsura
semnalele
(de
ordinul
furnizate
microfoane.
merge pînă la 5 mV sau chiar
la cap de scală (pe domeniul cel mai
sensibil).
Impedal1ta
în jur de 1 MO,
în majoritatea cat~unllor
o eroare sistematică
măsurarea unor surse
ternă de cca 50 kD).
mai mare (de
de preferat, dar ob1:me:rea
ficilă. (djcă nu se
şi, în pluş, poate
bilitate a ampl1ÎlcatoflLllUl
Banda de
între 10 Hz şi
poate fi extinsă
chiar pînă la 100
caz, pentru
litatea

Printre celelalte caracteristici necesare amintim consumul redus de curent (pentru o funcţionare îndelungată
cu alimentare
construcţia
robustă şi bine
ambalarea
termică minimă
stabilitatea bună a
amplificatorului

şlre

pentru

borna de
sedă aşa ceva.
orice
lul trebuie să aiba
de 100 mV.
2. Din senl1lf(:gl,lbllele

stabileşte
ieşire, cu
tre 2 X şi

în-

20

3. Adaptorul cuadro
trecerea semnalelor cu
sub 100
frecvenţele

D-S

audio. Acest
dea de
telor,
prinse între
reproduse
semnalele
dro nu au decît rolul
pleta atmosfera de
,de altă parte, urechea
mai puţin
joase decît la
înalte din domeniul
cît
acestor
100
este
sesizabilă.
4. La
este de
şi R9
eventual
cizie. La
5. Se
tcnţele

metalică

R 22 lkQ

~.----~---+~-----------~--~----+-------------+------~.

TRANZISTOR NPN CU SILICIU.

cît mai
6. Tranzistoarele T j -T4 pot
de
cu factor de
:::; 400.

axial este limitat de saiba 6. Filtrele
de selecţie 7, de formă rotundă, se
montează În locasurile echidistante
ale discului selector.
La execuţia şi montaju I subansam blu lu i disc se vor avea În vedere
următoarele:

Axul 4 si discul 3 se montează
uşoară 'presare şi În condiţiile
unei perpendicularităţicît mai. bune.
Bătaia pe verticală adiscului, măsu
rată la periferia sa,. nu va fi mai.
mare de 0,05 mm.
- Jocurile axului În lagăre vor fi
minime. Lagărul 5 se lipeşte de corp
cu răşină epoxidică sau prin cosito(ire. Poziţia sa exactă se determină
I a montaj Rrin corelare cu discul 3 si
placa 20. În stare finală, bătaia p'e
verticală la periferia discului va trebui să fie inferioară valorii de
0,15 mm.
.
Grosimea saibei 6 se determină la
montaj astfel Încît jocu I ax ial al discu lu i să nu fie mai mare de
0,25 mm.
Asupra execuţiei, montării şi determinării densităţii filtrelor 7 vom
reveni separat.
Reperele 8 (mobil) şi 9 (fix) alcă
tuiesc colectorul de lumină. Prin deşurubarea' elementului 8., sonda va
recepţiona numai lumina corespunzătoare su prafeţei fotoreceptoru lu i.
Reperul 10 este o placă de prindere pentru fotoreceptor, pe ea
aflîndu-se şi placheta 'cu cose 11 necesară conexiunii primare a terminalelor fotoreceptorului. Placa 10 se
prinde cu 2-3 şuruburi M2, M3 de
corp pentru a fi de~ontabilă (reper
12). Reperele 13 (fix) şi 14 (mobil)
alcătuiesc montura fotoreceptorului.
Forma si dimensiunile acestor repere se' pot modifica pentru a se
adapta fotoreceptorului 15. Fotoreceptorul se imobilizează În tubul 14
cu un adez iv uşor, care să permită
eventuala demontare.
Pe axul 4 se află, de asemenea, si
tamburul
prins cu ştiftul filetat
M3, reper
Pe acest tambur se fixează
lipire 3 segmente, 18, cu
cărora se închid contactele
grupului 19.
Sonda exponometrică pentru color trebu ie să furnizeze următoar-ele
semnale electrice:
-- semnalul de măsurare dat de
fotoreceptor (tensiune variabiiă);
- semnale de selecţie (tensiune
constantă i'n regim da sau nu) necesare indentificării culorii analizate.
În figura 3 este redată schema de
conexiuni a sondei. Dacă din punct
de vedere electric se admite o masă
comună, numărul firelor de legătură
se poate reduce de la 6 la 5.
Semnificaţia semnalelor de selecţie este:
1. Nici un contact închis - funcţionare pentru determinarea timpului de expunere (E).
2. C 1 Închis
selecţie pentru
,-

Ing. V. CĂLINESCU

propune
ncţionale

să
şi

asemenea
exemplu
parte.
tratare a problemei
sondelor ex ponometrice cit itoru
poate găsi În
2/1981 al revistei
noastre.
Indiferent dacă
tor va aborda

punctiform sau integrînd pe o suprafaţă circulară de cîţiva centimetri
pătraţi dacă se montează un colector de lumină (o lentilă convergentă,
Jn principiu) În mod adecvat pe axa
fotoreceptorului. Cu ajutorul acestei
sonde se pot face determinări de
culoare şi de timp de expunere (inclusiv În alb-negru).
unu i fotoreceptor cu sumare, de tipul fotoelementeemisivecu siliciu sau seleniu,
este posibilă, dar construcţia mecanică va deveni ancombrantă dacă se
va menţine ca element portfiltre de
selecţie un disc. Ca o alternativă, cititorul va putea analiza o construcţie
la care elementul portfiltru va fi o
placă cu deplasare liniară.
Să analizăm constructia sondei cu
figurilor 1 şi· 2.' Corpu I son1, este b cutie
mărime
poate
de ia
cu profil
medicală. Capacul cutiei,
reper 2, este plasat În partea inferioară. Discul portfiltre sau discul
3 este montat pe axul 4 şi
de reperele 5 şi 20. Jocul

~~~~~~~~~~nă

măsurarea

pe treimea galbenă (G).
selecţie pentru
măsurarea pe treimf3a purpuriu (P:1.
4. C 3 închis selecţie pent:fu
măs~rarea pe treimea azuriu (A)~
Prin modul de lucru nu pot fj Închise două sau toate trei contactele
În acelaşi timp.
.
Grupul de contacte Hi' poate ,fi
realizat În diverse moduri, de aceea
nici nu este detaliat ÎI) acest articol.
Îndes en s-a prezentat o soluţie care
foloseşte trei perechi de lame. contactoare obtenabile de la un rele~J
defect. Ele se montează Într-un pachet de plăcuţe de textolit,. pachet
fixat cu şuruburi de placa 20. Asa
cum s-a desenat, segmentele 18 sînt
făcute din textolit sau alt material
izolant, contactul realizîndu-se între
lamelele fiecărei perechi. Dacă din
punct de vedere electric se admite
existenţa unei tensiuni În masa sondei, atunci se poate menţioo cîte o
singură lamă contactoare pe, fiecare
secţiune, circuitul· închizîndu-se prin
reperele 18 şi 16. În acest caz segmentul 18 este bun conducător de
electricitate, fiind cositorit de tamburul 16.
Segmentele 18 se fac dintr-un inel
avînd diametrul interior egal cu· cel
exterior al reperului 16, grosimea de
2-2,5 mm şi lăţimea de 3-4 mm.
Lungimea segmentului se determină practic astfel Încît să nu fie
posibilă Închiderea a două contacte
concomitent.
Grupul de contacte poate
înlocu it cu un pachet de microîntrerupătoare. Ca variantă se menţionează
posibil itatea decalării contactelor
Î~tr-un acelaşi plan dacă gabaritic
.acest lucru este posibil.
Placa 20 se prinde cu 4 şuruburi,
21 (M2, M3) de corp.
Indexarea poziţiei selectate se
face ~u o sim~Iă lamă elastică, reper
22. Discui 3 dispune pe periferie de
cr~e~.tătu ri pentru as igu rarea poz iţio
nani.
Cablul 23, de conexiune cu blocul
electronic amplificator, se fixează cu
colierul 24 şi două şuruburi, 25, de
placa 20, asigurîndu-se astfel împotriva smuigerii. Ieşirea cablu lui se
face printr-un manşon de protecţie,
26, din cauciuc sau material plastic.
Pentru buna aderenţă cu planşeta
aparatului de mărit, pe partea i[lfe-

3. C 2 Închis
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rioară a corpului sondei se lipeşte
cu prenadez o fîşie de cauciuc de
grosime redusă (0,5-1,5 mm).
Constructiv nu există dimensiuni
critice astfel Încît orice abateri de la
soluţia. şi dimensiunile date sînt posibile.
În figurile 4, 5, 6, 7 sînt date principalele repere care se obţin prin
strunjire. Reperul 8 nu este figurat
ca schiţă de execuţie deo~rece dimensiunile sale sînt funcţie de ientila convergentă avută la dispoziţie.
Rămîne aşadar ca proiectarea acestui reper şi definitivarea cotelor B şi
A ale reperu lu i 9 să fi'e făcute de
către constructor. Se va avea În vedere ca sistemul să permită concentrarea luminii pe suprafaţa sensibilă
a fot orecept oru lui.
Lentila, convergentă, va avea focala de ordinul 25-50 mm.
Toate piesele susceptibile de a se
afla pe fluxul de lumină măsurat se
brunează sau se vopsesc negru mat.
Aceeasi culoare va ave~ corpul sondei pe întreaga suprafaţă interioară
si recomandabil si la exterior.
, Restul reperelor' se dimensionează
constructiv. Reperele se pot executa
din tablă şi laminate de oţel, alamă,
dural. Ca material izolant se va folosi În principal textolitul.
Se atrage atenţia că pentru .a fi
posibilă introducerea 9iscului 3 În
cutia 1, fantele laterale ce se impun
a fi executate vor fi relativ largi pe
direcţia longitudinală. Spaţiul dintre
disc si fantele laterale ale cutiei este
o cale de pătrundere a luminii În
mod parazitar şi a prafului care se
poate depune pe filtre. Pericolul obtinerii unor măsurări eronate din
cauza luminii parazite se contracarează prin culoarea neagră mată,
absorbantă, a reperelor interioare şi
prin asigurarea UQor interstiţii minime (circa 0,5 mm) Între reperele·
9, 3, 13. Periodic se va îndepărta
prafu I depus În interior prin su fiare.
Pe durata neutilizării,' sonda se va
păstra Într-un spaţiu închis, fără praf
si umezeală.
, Legăturile electrice se fac direct
pe bornele' grupului de cont.acte 19
şi la plăcuţa cu cose 11. Firele se
trag astfel Încît să nu împiedice rotirea discului sau buna funcţionare
a sistemului de contacte,
Pozitia fotoreceptorului se poate
regla graţie sistemului cu filet al reperelor 13, 14. Poziţia obţinută se
asigură cu o picătură de vopsea.
Odată determinată execuţia son-
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dei din punct de vedere mecanic, se
poate trece la realizarea filtrelor de
selectie. Aceste filtre s.Înt:
- un filtru galben pentru măsu
rări În treimea gal ben;
- un filtru purpuriu pentru măsu
rări În treimea purpuriu;
- un filtru azuriu pentru măsurări
În treimea azuriu;
- un filtru colorat pentru determinarea timpului de expunere.
Acest ultim filtru va fi constitu it din
combinaţia a două culori fundamentale astfel Încît sensibilitatea totoreceptorului să fie aceeaşi, indiferent
de culoarea luminii măsurate.
Fără a se intra În detalii În cadrul
acestu i articol, se mentionează că
se poate lucra şi cu triada complementară roşu, verde, indigo.
Se observă că discul 3 posedă
cinci orificii. AI cincilea rămîne liber, fiind necesar nu În exploatare,
ci pentru operaţiile preliminare de
reglaj.
Div izarea cerculu i pe întreaga suprafaţă sau numai parţial, ca În desen, este o problemă opţională ră
masă În sarcina constructorului, în
funcţie de posibilităţile sale de execuţie.

Structura unui filtru este redată În
figura 8.
PIăcutele de,sticlă au rol de suport şi 'rol protector. Cazul ideal ar
consta În utilizarea unor filtre de sticlă colorată, posibilitate ce nu este
la Îndemîna constructorului amator.
Acestuia Încă îi rămîn alte cîteva variante, dezavantajul principal constînd într-un factor de transmisie a
luminii mai mic.
Înainte de a descrie căile de realizare a stratului colorat, trebuie mentionat că densitatea relativă a acestpr filtre este de ordinul
200%-400% pentru asigurarea unor
măsurări satisfăcătoare cel puţin
pentru debalansări relative maximale de ordinul 70%-100%.
Cea mai simplă cale. de "fabricare" a filtrelor de selecţie constă În
folosirea fîsiilor colorate din alcătui
rea filtrelor mozaic.
Un al doilea procedeu constă În
fotografierea pe film reversibil a
unui fond alb prin intermediul unor
filtre de corectie de uz curent. Se va
folosi un aparat fotografic cu măsu
rare interioară a luminii. Stratul colorat se obţine prin suprapunerea
unor porţiuni de peliculă. Pentru îmbunătătirea coeficientu lu i de transmisie
luminii se recomandă să se
transfere gelatina de pe film pe
placa de sticlă a filtruiui. Acest transfer se face înmuind filmul În apă

a

\

călduţă şi culegînd
pe lama
foarte subţire a unu cuţit. Placa de
sticlă va fi perfect curată şi degresată. Se pot aplica straturi succesive
pentru atingerea densităţii necesare.
Operaţia de transfer necesită, este
adev ărat, o mînă di bace.
constă În
Un al treilea
realizarea
cu gelatină colorată, pe baza tehnicii
filtrelor de corecţie. Etapele

sînt:
- pregătirea
prin spălare cu
sare cu alcool si frecare cu
- pregătirea s'oluţillor de
colorată;

turnarea gelatinei pe plăcile de
aşezate pe un
plan,
rece (placă de marmură
exemplu);
- controlul densităţii după uscarea gelatinei;
- închiderea filtrului cu~ cea de-a
doua placă de sticlă;
, - asigurarea pe contur prin
rea u ne! benz i adez ive sau cu
strat de răsină
Această
fază este
.
de
cedeul folosit anterior pentru realizarea stratului colorat.
Coloranţiifolosiţi trebuie să
de
bună calitate, să reziste la lumină
să as igure selecţia corectă
mea de spectru. Se pot
astfe!
tartrazina, geraniol.ul
albastrul
toluidin. Tehnica de
este
zentată detaliat În lucrarea
grafi a În cu lori" de A.
Ca variantă, ţinînct cont de
-

sticlă

valorilor
analiză se face
plimentare
care treime, În
Realizarea
asemenea
este
prim pas
abordarea unor
trice

I RE
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condin
schemă,

foarte

de impedanţe şi corecţiile necesare. Pentru U i = 100-200 mV,
= 1,5 V.
cazul folosirii mai multor
preamplificatoare, ele se pot mixa,
iar semnalul rezultat intră în corectorul de ton, aşa cum este arătat în schema-bloc anexată.
Corectorul de ton este alcătuit
din trei tranzistoare de tipul
BCI09C. Primul este repetor pe
emitor, avînd rolul de adaptor de
impedanţă între preamplificator şi
corector. Urmează ansamblul corector BAXENDALL cu două
potenţiometre ·liniare de 100 kD şi
elemente pasive RC. Al doilea
tranzistor este amplificator, iar al
treilea este repetor pe emitor,
adaptor de impedanţă între corector şi etajul final.
Amplificatorul de putere este
echipat cu şase tranzistoare

plaj galvanic. Etajul de intrare
este preamplificator, echipat cu
tranzistorul pnp de tip BC25'1.
Etajul următor este un
echipat cu tranzistorul npn
putere medie BD135, după care urmează etajul de defazare format
din două tranzistoare pereche npn
şi pnp, de putere medie, BD139
BD140. Semnalele defazate
cele două tranzistoare finale de
putere, 2N3055, în montaj contratimp-serie, ce se montează pe radiator de aluminiu. Pentru stabilizarea termică a etajului final se folosesc diode cu siliciu de
lN4001-1N4007 sau chiar
Etajul de intrare este
un tranzistor pnpde
are impedanţă mare de
torită
conexiunii BOOTSTRAP.
Fiind inclus în circuitul de
negativă în· curent
gură o stabilitate termică
punctelor de
zistoarelor, iar
cuplat asigură
siunii mediane
la variaţii ale
tare, emitorul fiind
tul median. Prin
ţială a emitorului se
plus de reacţie
globală şi un plus
stabilitate
punctului de fUlîlcţionare a
Eotenţiometrul
cF'r.... 't'pola h.
lui.
de 10 kfl stabileşte tensiunea mediană.
.
.
Etajul pilot este echIpat cu tranZIstorul de putere medie BD 135, care
preia semnalul din colectorul trall7istorului preamplificator BC251
cuplaj . galvanic. Potenţiometrul
reglabil de 250 n din colectorul acestuia ajdstează punctul de
al tranzistoarelor, respectiv,
ună cu diodele, stabileşte
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Reglarea curentului
de mers ln gol

Schema bloc a sistemului de mixaj
cu trei preamplificatoare

Reg larea tensi unii
mediane

semnat cu distorsiuni
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Radiocasetofonul staţionar tranzistorizat de tip
superheterodină UNIVERS este destinat receptionării emisiunilor de radiodifuziune cu modula-

ţie de amplitudine şi frecvenţă, precum şi redării
şi înregistrării de casete cu benzi magnetice de
tip COMPACT CASETTE C 60-C 120, pe două
piste monofonice.

AUDIEREA ÎNREGISTRARILOR DE PE BANDA. MAGNETiCA DE LA PROPRIUL CASETOFON
- Se anclanşează clapa de pornire (1) a radiocaseIII
tofonului.
- Se apasă clapele PU şi START.
- Volumul şi tonalitatea se reglează din butoanele
de reglaj volum şi ton.
ÎNREGISTRAREA BENZILOR MAGNETICE DE LA
PROPRIUL RADIORECEPTOR

Radioreceptorul lucrează pe:
UL : 150-300 kHz (2 000-1 000 m)
UM : 525-1 605 kHz (571,4-186,9 m)
US1 : 5,95-9.,8 MHz (50,4-30,6 m)
US2 : 11,7-18 MHz (25,64-16,66 m)
US3 : 5,95-6,2 MHz (50,4-48,39 m)
UUS : 65-73 MHz (4,62-4, 11 m)

- Se apasă butonul de pornire a radiocasetofonului.
- Se apasă clapa RADIO.
- Se caută postu I dorit.
- Se apasă simultan clapa ÎNREGISTRARE si clapa
START.
'
- La terminarea înregistrării se apasă clapa STOP.
ÎNREGISTRAREA BENZILOR MAGNETICE ALE CASETOFONULUI DE LA PICUP
- Se porneşte radiocasetofonul.
- Se introduce cablul de ieşire al picupului În mufa
. radiocasetofonului.
- Se apasă clapa PU.
- Se apasă simultan c/apele START şi ÎNREGISTRARE.
ÎNREGISTRAREA BEN
ALT CASETO
-

Se introduce cab

mufă.

- Se apasă clapa
- Se apasă simul
TRARE.
- Pentru oprirea
Radiocaselofonul
ga.zinele despeciaUtate
Preţul aparatului este
Aparatul se poate
plimentară la pretul

1 CArllR
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Cînd se verifică un tranzistor pnp,
trebuie montat un tranzistor npn
ca oscilatorul să poată funcţiona
(şi invers).
Verificarea diodelor se face cu
tranzistoare montate in circuit.

Construit pe principiul unui oscilator, acest tester verifică starea de
functionare a tranzistoarelor pnp,
npn şi a diodelor.
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Montajul se pretează pentru
transmisiuni
sau
înregistrări
HI-FI. Caracteristicile tehnice
sînt: impedanţa de intrare =
1 k.o.; impeelanţa de ieşire =
5k.n; amplificare = 150 (44 dB);
banda de frecvente = 10 Hz-18
kHz.
'
Alimentarea se face cu 9 V,
consumul fiind de 1,2 mA.
Se recomandă utilizarea unui
microfon cu impedanţa de
200.0..
"FUNKAMATEUR", 12/1980

«VTM», 12/1980

e

MAlIlPUIArll1
Elementul principal îl constituie
Cu potentiometrul de 500 k!1 se
un multivibrator format din tranzis- face variatia frecventei. Diodeie sînt
tO;;l.rele Ţ 1. şi Ţ 2
SC 238.
1N914. Se foloseşte' un releu în vid.
In funcţie de valorile elementelor,
frecvenţ~ de repetiţie este variabilă
Intre 4 ŞI 8 Hz pentru puncte si de 2
la 4 Hz pentru linii.
..
"RADIO REF", 7/1981

I
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realizează semnalizaa
biia nivel de
cu cel e t rei cu lori s petraficulu rutier.

comutare a semnalelor luminoase
de valoarea

•

I:DMPA B 1
Este cu noscut faptu I că, În
timpul excursiilor (pe apă sau
pe uscat), sau concursurilor turistice, ce! mai uşor ne orientăm
ajutorul unei busole.
n momentul În care nu avem
la îndemînă o busolă sau un alt
ne putem orienta
Cu instrumentul
se
orice punct cardinal
per soarele.
cu

,,,..;,; .....,h"~o'"

sînt prezentate două variante
a aceleia"Î înmulţiri, prin
ordinii factorilor. Se înţelege

si Înn"oItitrw
de la
fiecare, se cere să
operaţia de
Rezolvarea orolblemei
În principal - pe
raţionament logic
aritmetic. sau... invers'
dumneavoastră aţi ales
rezolvare, vă urez succes!

CONOENSATOR
BIPOLAR

CONDENSATOR
DE. TRECE RE

Se poate împărţi
şi egale?

În

două părţi

întregi

Cluj-Napoca

•

.~!~~..
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MECHETIUC FLORIN - Pitesti
Tranz istooru I (de fapt, fostu ," tranzistor) 2N1305, care are numai- o
joncţiune bună (B-C), se mai poate
folosi ca diodă redresoare de mică
putere.
Televizorul are o dungă orizontală
fiindcă nu funcţionează baleiajul pe
verticală.

FRĂŢllĂ GHERASIM -

CIORĂNESCU VALENTIN -

MALACHE VASILE - Zimnicea
În numerele 9-10 şi 11/1980, pag.
4, găsiţi
date despre co··
nectarea
DAVID ION -- Sărmăşag
Cărţi pentru iniţiere În radioelectronică apar )n Colecţia Cristal, Editura
Albatros. In
rubrica noastr~i de la
si tuburi·le PL 500, PY
Recepţia

unor

foarte mare
tîmplătoare
anormală a
atmosferice În
!unile de vară. Deci nu antena este
factorul hotărîtor În această situatie.

\

Eventual experimentaţi
acest sens
şi amplificatoare de antene.
DORU
- Bucuresti
Mulţumim pentru amabilele dv.
aprecieri aduse colectivului nostru.
Circuitul LM 723 este construit si de
I.P . R.S. cu indicativul I3A 723. Orice
realizare practică ce poate interesa
şi pe alţi constructori o puteţi trimite !a redacth:::.
DAN DUMITRU -, Alba Iulia
Nu
v0ie să construiti lin
:chi?r rnic\ dacă nu
aveţi autorizaţie.
.
RĂDULESCU FlORIAN Slatina
Cele mai eficace si usor de realizat sînt antenele Yagi. Aluminiul, fiind mai uşor, este singurul abordabil pentru antene d~ dimensiuni
mari.
LUCA VIOREL - Sibiu
Construiţi amplificatorul prezentat
ch;ar În acest număr.
SASZ IOSIF - Hunedoara
Construiţi o schemă de temporizare prezentată pentru «Dacia»-1 300.
GRECEANU COSTEL - Bacău
Înlocuiţi În felul următor:
2SB173-EFT 333; 2SB174-AC180;
2SB175-EFT343. Diodele de tip EFD
sînt utilizabile În detecţie.
VLĂDUŢĂ GABRIEL - jud, Argeş
Dacă instrumentul indicator este
11 ai sensibil, montati în paralel cu el
Jn rezistor (eventual potenţlometru)
cu rezistenţa egală cu a instrumentului.
TU~REA MARIUS Cluj-Napoca
Vom reveni asupra antenelor Yagi.
MATEI VALENTIN - Costesti-Bihor
Iniţierea În practica aero şi navornodelismului se face În cercuri, la
case ale pionierilor, şcoli sau cluburi. Schiţele publicate În revistă
constituie material documentar pentru constructorii avansati.
MANEA GHEORGHE - ' Argeş
Pocniturile ce apar sînt provocate
de o oscilaţie internă. Decuplaţi pe
rînd punctele de alimentare cu un
condensator electrolitic.

Redactor-şef:

resti
Tranzistorul 2SC1328 are
lent BC107. Receptoarele
UUS nu pot fi modificate
CDB400 nu este recomandat
plificator AF.
ENE ION - Nehoiu
Din cauza reliefului, În

LIVIU

-

Bucuechivapentru
pe UL.
ca am-

Piatra

Un
se cuplează
la borna de antenă a televizorului.
Numai jocurile
În
au un alt mod
Scheme de
mare
la
SAMSON LUCIAN Ca receptor pentru
se
folosi o cască piezoelectrică.
sînt însoţite de prospecte.
SPERIUŞ SORiN Reşiţa
Experimentaţi montajul cu valorile
pieselor indicate în schemă.
PĂUN DRAGOŞ Cugir
Montînd tranzistoare pnp (în orga
de lumini) polarizaţi convenabil,
deci minusul la colector.
ROŞU M. ION jud. Buzău
Citiţi paginile 4-5.
BOGOSLAV DUMITRU - Vilce,a
Barele de ceramică (sau ferită)
pentru secţionare se Încă!zesc local
, i'1C3'1descent '.nichF~Hnă),
apoi se toarn(~ apă (6(;',:; pG
călzit.

RONCEA ADRIAN - Buzău
Nu ne specificaţi În scrisoare ce
fel de distorsiuni apar la casetofon:
din îngustare pe bandă sau fluctuaţii
ale deplasării benz ii? Pentru modificarea gamei UUS revedeţi articolul
"Reacordarea receptoarelor M F",
apărut În nr. 4/1981, pag. 10.
GASPAR ADR lAN - Craiova
În Almanahul Tehnium sînt publicate reglementările M.T.Tc. privitoare la construcţia şi exploatarea
staţiilor de telecomandă.
GOlAN C. - Oltenita
Placa tubului PL 500 se Înroseste
din lipsa osci!aţiilor pe grilă. Tubu!
PL 500 se poate înbcui cu PL 504.
PRECUP ION - Şimian
Codul culorilor pentru rezistoare
şi
condensatoare a fost publicat
(chiar foarte detaliat) În almanah.
Emiţătoare puteţi construi numai
dacă posedaţi autorizaţie pentru radioamator.
.
GAVRIL CRISTIAN - Craiova
Verificaţi condensatorul de decuplare a sursei electrice.
ZAMFIRESCU BOGDAN - Ploiesti
Montaţi diode punctiform"e
(1 N914).
STOICA FLORIN - Slatina
Bine construite, antenele Vagi sînt
recomandate pentru recepţia emisiunilor TV la mare distantă. Noi
vom publica un serial despre construcţia acestui tip de antene.

ing. IOAN EREMIA ALBESCU

Secretar responsabil de redacţie: in~ ILIE MIHAESCU
Prezentarea' artistică.;.grafică: ADRIAN MATEESCU

._-,

Sibiu
Este dificil pentru noi să vă trimitem schema unui stabilizator - am
publicat În revistă mai multe astfel
de scheme.
AUERBACH PETRU - Arad
Înlocuind tranzistorul BF244 cu
un tub electronic, apar complicaţii
În legătură cu alimentarea cu enerFLORIAN - Bals
Schemele solicitate au fost publicate În Almanahul Tehnium '82.
MARIN LUCIAN instabilitatea imaginii
veni şi din etajul separator de
su ri, care trebu ie verifi cat
PCH

•

).

---

•

rile eventual adresaţi-vă unui laborator de metrologie. Comut~torul
realizat după schemă trebul~ să
functioneze.
}
CIMPOI ŞTEFAN - jud. laşiţ
Construcţia unui receptor r~inia
tură este deosebit de greu de realizat. Cuplajele ce apar Între etaje
conduc la autooscilaţJa sistemului.
Vă recomandăm să cOrfstruiţi p~ntru

început un receptor obişnuit şi după
ce Căpătaţi experienţă să abordaţi şi
lucrări mai deosebite.
Legăturile la tubul eJectropic
EI 84 sînt: 2 - grila 1; 3
catod; 4
şi 5 fllamem; 7 - anod; 9 -: gnla 2.
Dacă nu aveti autorizatie de radioamator nu încercati să' construiti
emitătorul.
'
,
ARMULESCU MARCEL - Bucuresti
Nu deţinem cablajul imprimat 'Ia
amplificatorul de 90 W.
BAlCĂ MARiN jud. CăIăraşi
O diodă LED este În stare de lIu~
minare cînd
ea
un curent de cel
1mA.
montaje se
cu un bec.
(regu-

nr.
unu i convertor
Contra trepidacapacul presor o
de
MARIAN - jud. Giurgiu
AF a fost publicat la rubrica
HI-FI.
DUŢESCU

RADU - Bucureşti
a publicat construcţia unui stabilizator ferorezonant. Vom mai publica În curînd un
asemenea aparat.
GANEA PETRE - CăIărasi
Dioda 1N914 are echivalent
1N4148. Tranzistorul P217 are echivalent ASZ18 (amplificator AF de
putere).
HIZANU VALER - Tg. Neamţ
''--rAr53 13 care vă referiti este
epuizata oii niCI de
postă" nu 9 puteţi procura.
DUMITRICA
CIPRIAN CăliRevista

neşti,

noastră

Argeş

Un radiotelefon poate fi utilizat În
traficul de radioamatori dacă: 1) posesorul aparatului posedă o autorizaţie pentru acest scop; 2) aparatul
funcţionează Într-o gamă rezervată
radioamatorilor.
VOlAN D. - Sebes
Modificarea este posibilă În felul
următor: cuplaţi paralel pe condensatorul variabil condensatoare de 22
pF S8.U adăugaţi o spiră pe fiecare
bobinĂ

GHETA MARIN - jud. Teleorman
Construcţia unui dinam sau electromotor depăşeşte posibilităţile
unui amator.
MLADIN CRISTIAN - Pitesti
Motorul ceasului se alimentează
direct de la reţea şi variaţiile de
frecventă ale retelei conduc la erori
În afisarea orei:
Televizorul are defect etajul final
video.
MARTIN ION - Timisoara
Nu deţinem documentaţia solici-

de
La
TBA790.
ONICA DANiEL
Hunedoara
Tranzistorul BC 252 poate fi
cuit cu Be 251.
ROŞU MIRCEA Slatina
Dioda BYZ18 este redresoare de
6 A la 400 \j tensiune inversă;
SFR150 redresează 2,5 A la o tensiune inversă de 100 V; BZi 1 este
diodă Zener pentru 30 V ce poate
disipa 400 mW.
DANCIU LAUR lAN - Brasov
Tranzistorul 2N3739 este npn cu
siliciu, avînd le 200 mA; Pd = 20 W;
V ebo =: 325 V; V eeo = 300 V; 2N4920
este pnp complementar cu 2N492:3
.
30 W
\let
=: 80
POPESCU RADU - Bucuresti
Tubul 4 CX250 B este o· tetrOda
de emisie ce poate funcţiona pîna
la 500 MHz. La filament se alimentează cu 6 \1 si consumă 2,6 A Puterea anodică maximă 250 W.
Cuplarea În clasa
C
permite
U a = 1 500 V; U g1 - 100 V,
= 250 V (etaj,. moduiat pe A 2
BUCUR FlAVIAN - jud. Alba
Înlocuiţi astfel: EBF15 - EBF89;
ECH11 - ECH81; EL11 -EL84.
Diod'a EAA 11 se poate suspenda în
locul ei plasÎndu-se doua. diode
EFD10a
ANDREI ION - Giurgiu
Tranzistoare OC 44 si OC 45 nu
se mai fabrică.
.

tată.

MARIUS - hllJnedoara
Nu puteţi inlocui ASZ
7 cu
2N3055. Mai căutaţi, sigur veţi găsi
7.
instrumentul de măsură verificaţi rezistenţele adiţionale şi şuntu-

M

DIN
SE. POT ABONA ADRESfNDU-SE LA
:ilEX.IM DEPARTA.
MENTUL
.. IMPORT

