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Un eveniment deosebit
complexul de actiuni ce a marcat aniversarea celor' 60 de ani de ia crearea
Uniunii Tineretului Comunist f-a
constituit inaugurarea Expoziţiei nationale de creatie tehnico-stiintifică,
amplă manifestare ce a relevat 'elocvent calitatea implicării tinerei gene"Ştiinţă-tehniÎn
i"'Q_ni"f"\rH
, în introducerea noului
domenii de activitate,
În promovarea şi aplicarea inovaţii
lor şi invenţiilor În sprijinul producţiei.
Oglindă fidelă a muncii de
tehnico-ştiintifică depuse de sute
mii de muncitori, tehnicieni, maiştri,
specialişti şi cercetători din întreaga
ţară,
naţională reliefează

domeniilor În care se matinerei generaţii la
n""rfnl"rY'IQintolo
prezente şi viitoare
socieUilţii noastre. Proba calitătii
este pe deplin
atestată prin
În producţie,
aplicarea concretă, materializarea
numeroaselor idei si initiative venite
din partea tinerilor,' de
locurile de
muncă, În industrie şi agricultură, În
cercetare şi proiectare.
Un loc aparte În Expoziţia naţio
nală de creaţie tehnico-ştiinţifică îl
contribţia

la

constituie
elevii
tute
ce atestă generos
triadei învăţămînt-cercetare-produc
tie, sub semnul căreia se concretizează astăzi formarea pentru muncă
şi viaţă a tinerei generaţii.
De asemenea, multitudinea de
mecamachete
relevă
implicarea tinerilor În rezolvarea celor mai diverse teme din diferite
profiluri ale economiei naţionale:
automatizări,
electrotehnică, construcţii de
agricultură, medicină, urbanism
Dealtfel, valoarea temelor rezolvate de
tehnimembrii comisiilor de
co-stiintifică la nivel
echivalează pentru anul trecut cu peste
500 milioane de lei.
Iată cîteva realizări semnate de tinerii utecişti: inovaţii, invenţii, produse industriale, a căror aplicare În
practică echivalează anual cu Însemnate economii,
de
ductivitate a
consumuri de
prime, de combustibili
electrică.

1

• Întîmpinînd . CU fapte de
exemplare cea de-a 60-a
aniversare a Uniunii Tineretului
Comunist, uteciştii din intreprinderile industriale ale Capitalei s-au
angajat să efectueze În sprijinul
producţiei peste 800 000 ore de
muncă patnotică. Acest volum de
muncă se va concretiza În lucrări
de revizii şi reparatii la mijloacele
fixe În folosintă, 'aprovizionarea
operativă cu materiale şi materii
prime a locurilor de muncă, repararea pieselor de schimb şi a altor
produse rezultate din casarea maşinilq,r, utilajelor, instalaţiilor.
• In decursul anului 1981, creatia tehnico-stiintifică a tineriilor
utecisti din' judetul Brasov s-a
materializat În realizarea' a 1 200
teme de cercetare, la care au participat. 10 509, de, muncitori, ingineri SI tehniCieni.
• Iniţiativa "Bunul gospodar al
metalului", luată de tmerii de la
I.U.C.-Făgăraş, I.S.-Rişnov, "Metronom", "Rulmentul" şi "Tractorul", a dus la economisirea a 30
tone de material inoxidabil, a 15
tone de otel special, a 10 tone de
laminate finite si a 50 tone de alte
materiale anuaL
• "Din deşeuri, prodllse noi",
iniţiativa tinerilor de la Intreprinmuncă

derea de autocamioane din Brasov a dus la un total de 145 de repere fizice realizate din materiale
recuperabile.
\1 Valoarea contractelor de cercetare si creatie tehnico-stiintifică
semnate de tinerii ce activează la
Casa de cultură a ştiinţei şi tehnicii din Brasov si la filialele acesteia din CoeHea, 'Victoria, Săcele şi
Făgăraş, În colaborare cu prestigioase unităti economice si de
cercetare ştiinţifiCă, s-a ridiCat în
1981 la peste 1 500000 de lei.
• In cadrul schimburilor de
onoare ale tineretului, organizate
periodic in 15 întreprinderi din Galati şi Tecuci, s-a realizat o producţii1 de 75 milioane de lei.
(1 In anul 1981, uteciştii găIă
ţeni au preluat şi realizat 216
teme de cercetare şi proiectare În
valoare de peste 80 milioane de
iei. .
• In cursul anului 1982, 1 500
de studenti, adică peste o treime
din numărul viitonlor specialişti
care se pregătesc la Universitatea
din Galati, participă la activitatea
de cercetare În cadrul cercurilor
de profil şi În colective alături de
cadrele didactice din catedrele de
speclal itate.
• In cadrul intrecerii "TineretulA

factor activ În realizarea obiectivelor deceniului stiintei, tehnicii,
calitătii si eficientei''' participă
69870' de' tineri din' judetul Timis,
iar valoarea economiilor' realizate
se ridică la aproape 19 milioane
de lei.
• Valoarea temelor de cercetare, productie şi proiectare rezolvate de tinerii muncitori si studentii timiseni se ridică la
2600000 de 'Iei, cu un milion de
iei peste angajamentul asumat.
• Cercurile de creatie tehnÎco-stiintifică din unităti'le economic'e si Institutul de 'învătămînt
superior Suceava vor prefua În
acest an 40 de teme de cercetare
cu o eficientă economică de 4 milioane de lei.
• Iniţiativa Comitetului judeţean Botoşani ai U.T.C., "De la fiecare tînăr - o idee valoroasă În
sprijinul productiei", se va matenaliza la nivelul anului in curs
prin concretizarea unor lucrări În
valoare de peste 6300 000 de lei
(inventii, inovatii, realizări cu
apl icabi Iitate practică).
8\ Angajamentul organizaţiei judeţene Constanta a U.T.C. pentru
anul 1982 cuprinde, printre altele,
realizarea suplimentară a 20 300
MWh energie electrică, 2 500 de
tone îngrăşăminte cu fosfor, 9300
tone de ciment, reconditionarea a
8 000 piese de schimb, ansambluri

a

eate În

cientă

practică, vor avea o
economică anuală

14 165 000 de lei.
• Valoarea materialelor si materiilor prime refolosi bile 'redate
circuitului economic de către uteciştii mureşeni este de peste
2 470 000 de lei. 47 019 tineri sînt
cuprinşi în întrecerea "Tineretul factor activ in realizarea obiectivelor deceniului ştiintei, tehnicii,
calitătii si eficientei". Ei au
misit 'în "1981 materii prime materiale În valoare de aproape
19 00.0 000 de lei.
• In activifatea cercurilor si societăţilor ştiinţifice din judeţul
Mures sînt antrenati 5 200 de utecişti. 'Valoarea apHcării În producţie a soluţiilor şi temeior rezolvate
echivalează cu 65 000 000 de lei.
., Numărul tinerilor utecisti clujeni antrenaţi în realizarea' de invenţii şi inovaţii şi care participă
la activităti de cercetare stiintifică
cu aplicab'ilitate practică 'se ridică
la 41 125.
.. In municipiul laşi
desfăşoară activitatea 83 de cercuri de
creatie tehnico-stiintifică În care
sînt 'antrenati 20 300 de tineri, În
anul 1981 fiind solutionate 120 de
teme de cercetare.'

TEHIllJUM 3/1982

Tînărul Iosif Laitar de la Întreprinderea de con-

strucţii

aeronautice din Brasov este autorul bancului de verificări RTM-4 MF-S, care permite conectarea, verificarea si reparatia blocului RTM cu
sau fără cutie de comandă, utilizat În industria
aeronautică.

Blocul electronic de copentru maşinile de sudat prin rezistentă, realizat de
tinerii ingineri plteşteni Viorel
Haret şi Smaranda Nicolae si
asimilat la Intreprinderea de
autoturisme din Pitesti, reduce
simţitor importul (de la 4 milioane lei valută la un milion
de lei), aducînd În acelaşi timp
importante sporuri de productivitate a muncii.
mandă

Masina de turnat bucşe prin
centrifugare, realizată de inginerul
Mihai Bogasievici de la I.C.M.-Resita, reduce consumul de metal cu
1d%, elimină rebuturile şi are o productivitate de peste 2 milioane de
lei pe an. Realizată prin autodotare,
instalatia este aplicată la turnătoria
de neferoase de la I.C.M.-Reşiţa.

TEHIt/IUM 3/1982

o nouă

premieră industrială,

radiocasetofonul RC 520 cu
alimentare mixtă şi 5 lungi~!
de undă, este rodul creaţiei
colectivului de muncitori'ft tehnicieni si ingineri de la Intreprindere'a "Tehnoton"-Iaşi, în
care ponderea o deţine tineretul.

VALOAREA MEDIE
VALOAREA EFICACE
Umed =U=
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Pentru a putea face această generalizare, să
reamintim întîi de ce şi cum a fost definită
valoarea eficace a tensinii, Uef, în cazul unor
semnal,> ,1!tL"rnative sinusoidale de forma: u(t)
-'- lJ."111 wt.

Considerînd circuitul simplu din figură, să
calculăm energia calorică dezvoltată (prin efectul loule) în rezîstenta R în decursul unei perioade T. Tensiunea fiind variabilă în timp (Ia
fel şi curentul), nu putem aplica direct formulele cunoscute din cazul curentului continuu:
UZ

. t = R·i2·t.

E = u+t

De aceea vom divîza intervalul de timp
(O-T) in fracţiuni infinitezimale, dt, pe durata cărora să putem presupune constantă
valoarea tensiunii, de exemplu egală cu valoarea instantanee u(t), corespunzătoare
mijlocului intervalului dt. Energia dezvoltată in R într-un astfel de interval dt va fi
u2(t)
deci: dE(t) = ~. dt. Energia totală în
intervalul (0-T) se va obtine însumind
toate fractiunile dE(t), adică - aşa cum se
demonstrează în analiza matematică efectuînd integra-la definită a funcţiei dE(t)
între limitele O şi T:

J
T

E=

O
2

=

T 2{)

dE(t) = JURt . dt =
O
T
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('umparînd această expresic Cl! relatia
din cazul curentului cuntilluu (pcn-

dacă
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adică aceea~i

expresic ca în cazul curentului
continuu, rolul tensiunii u de acolo fiind jucat 'aici de valoarea Uef.
intelegem acum semnificaţia valorii eficace

tJ~ e,1 rl'Jln:/inlfl laluarea tensiunii l'ontinue ce
ar trl'bui aplicată la bornele rezistenţei, R pen-

tru a dezvolta în ea aceeaşi cantitate de energie în acelaşi interval de timp. Cu alte cuvinte,
introducerea mărimii Uef nu este formală,
«de frumusete», ci poartă o semnificatie fizică
directă, uşor verifica bilă, deosebit de utilă în
calculele care implică energia sau puterea. În
alternativ, valoarea eficace a tensiunii joacă
- din punct de vedere energetic - rolul pe
care îl are În continuu valoarea tensiunii. Tocmai din acest motiv ea a fost generalizată în
industrie, majoritatea instrumentelor de mă
sură fiind etalonate special pentru indÎcarea
valorii eficace.
Analogia de mai sus ar PUtCH da naştere
unei confuzii, anume că valoarea :lIcace a
tensiunii alternative ar reprezenta componenta continuă a semnalului respectiv. Lucrurile nu stau Însă aşa, componenta continuă a
semnalului fiind egală cu valoarea medie pe o
perioadă a valorilor instantanee ale tensiunii
u(t). Mai concis:

f

1 T

=

T

u(t)· dt

O

Aplicînd aceasta definiţie exemplului de
mai sus, regăsim faptul -- binecunoscut
dealtfel -- că valoarea medie a tensiunii alternative sinusoidale este zero, adică această
tensiune nu are componentă continuă.
Să trecem acum la generalizarea propusă.
Vom considera o tensiune electrică u(t), variabilă în timp după o lege arbitrară (orice
formă de semnal). Pentru simplificare vom
presupune că semnalul, alternativ sau nu, este
periodic, adică forma sa se repetă identic
după un interval constant de timp, T.
Repetînd raţionamentul făcut în cazul tensiunii alternative sinusoidale, obţinem:
uZ(t)

dE(t)

R . dt; E =

f
T

dE(t) =

O

IDENTIFICAREA DISPOZITIVELOR
SEMICONDUCTOARE (URMARE DIN NR. TRECUT)
Exemple:. AA 112 - diodă de semnal (mică putere), cu germaniu, de uz
curent; BFR 91 - tranzistor cu siliciu,
de mică putere, înaltă frecvenţă, de uz
profesional.
După numărul de serie, care caracterizează tipul de bază, mai pot fi
adăugate:
.
- o literă indicînd o variantă constructivă (mici diferenţe de ordin mecanic sau electric); ea nu are o semnificaţie fixă, cu excepţia literei R, care indică polaritatea inversă;
- un sufix, cu diverse semnificaţii.
O subclasificare prin intermediul sufixelor se aplică în cazul diode lor de
referinţă şi stabilizatoare de tensiune.
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R

zero

u;-r---

zero
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în ~cest caz, sufixul conţine:
- o literă, indicînd toleranţa tensiunii Zener CA - 1%, B - 2%, C - 5%,
D - 10%, E - 20%) şi
- un număr, care exprimă tensiunea Zener medie (în volţi); în interiorul
grupului de cifre ale numărului din sufix poate să apară şi litera V, care ţine
locul de virgulă.
Exemple: BZX55C6V2 - diodă stabilizatoare cu Uz
6,2 V ± 5%, de uz
profesional; BZX46C12 diodă stabilizatoare, de uz profesional, cu
U z = 12 V± 5%.
În cazul diode lor redresoare şi al tiristoarelor, sufixul este format dintrun număr care reprezintă tensiunea in-
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altt'rnativ mărimea Ud:::; -f -12,
numita valoare eficace a tensiunii u(t). Intr-adevăr, :.c obtine cu această notatie:
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Fiz. A. MARCULESCU

Atunci cînd avem de-a face cu semnale
electrice şi - studiem efectele energetice ale
aplicării lor la bornele unor consumatori
dati, primul lucru care ne interesează este valoarea eficace a tensiunii. Pentru tensiunea alternativă sinusoidală, problema este simplă şi
binecunoscută, dar în practică ne întîlnim azi
tot mai frecvent cu semnale dreptunghiulare
(unipolare sau bipolare, simetrice sau nu), cu
semnale triunghiulare (<<dinte de ferăstrău»),
cu sinusoide redresate mono sau bialternantă,
întregi, limitate sau seqionate sub un anumit
unghi (vezi functionarea tiristoarelor şi a triacurilor), cu impulsuri şi paraziţi de cele mai
diverse forme. Ce reprezintă În toate aceste
cazuri valoarea eficace a tensiunii şi cum
poate fi ea dedusă din forma semnalului?
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Introducem şi aici valoarea' eficac,e a tensiunii, Uif, ca reprezentind valoarea tensiunii continue ce ar produce acelaşi efect energetic ca u(t) in intervalul de timp dat: E =
T
"
= U;f
Comparind I
cele două
re atu,

R . .

deducem expresia valorii eficace a tensiunii:
1 T
- f U2(t). dt,
T
.
1)

expresie valabilă pentru orice formă de semnal periodic. Mentionăm că ea poate fi generalizată şi pentru semnale aperiodice, efectuînd integrarea pe întreaga durată a semnalului.
Pentru exemplificare - dar mai ales pentru aplicatii practice nemijlocite --, în tabelul
alăturat au fost prezentate expresiile valorilor
Umed şi Uef pentru cîteva forme uzuale de
versă repetitivă de virf (VRRM), respectiv tensiunea de vîrf repetitivă în stare
blocată (VDRM) , în volţi. Polaritatea inversă este indicată prin adăugarea literei R (de la "reverse").
Exemple: BYX82-400 diodă redres oare de putere, cu siliciu, de uz
profesional, cu V RRM = 400 V; BTW27-400
tiristor de putere, cu V DRM = 400 V.
SISTEMUL AMERICAN "JEDEC"
cuprinde:
- o cifră, care indică "în mare" natura componentului astfel: 1 - diode,
2 - dispozitive cu trei electrozi (tranzistoare, tiristoare), 3
dispozitive cu
patru electrozi (MOS dublă poartă etc.), 4 dispozitive optoelectronice;
- litera N, care arată că este vorba
despre
dispozitive
semiconductoare;
- un număr de identificare, compu~ din dpuă pînă la patru cifre.
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semnale (rezultatele fiind preluate dUpă revista «Toute l'Electronique», iunie 1979). Lă
săm cititorilor plăcerea de a verifica, sub
formă de exerciţiu, aceste relatii şi eventual
de a-şi completa tabelul cu alte forme de
semnal ce îi interesează.
După cum spuneam la început, cele discuaplicaţie practică în toate protate Îşi
blemele
care se cere determinarea energiei
(sau a puterii) debitate de o sursă cu formă
cunoscută de tensiune pe un consumator dat.
Exemplu de calcul
Un termoplonjor electric (fierbător) de 300
W la 220 V~este folosit la putere redusă, de
exemplu in vederea .tt\lţl'mostatării unui volum
relativ mic de apa, Iri acest scop i s-a ataşat
lin variator de curent l'll un singur tiristor,
unc.lliul de deschidcn: (X fiind de cca 90 ill ::=
rr;;Z (forma e de semnal din tabel). Care va
fi puterea fierbatorului in noile conditii de
~Ilimentare?

Observăm din
tabel că noua valnare
eficace a tensiunii la bornelc ficrbiitollllui"
este:
U
---=
, adică jumătate
2

2·112

din valoarea eficace iniţială U«f.l = 220 V,
deci Uef.2
110 V. Puterile fiind proportionale însă cu pătratele valorilor eficace ale
PI
U~,l
tensiunii, P = -U2 ,deducem uşor
2

pz =

1

"4 . P =

ef,2

75 W.

Exemple: lN914 diodă; 2N2219
--:' tranzistor; 3N 140 MOS dublă
poartă; 2N1595! tiristor.
SISTEMUL JAPONEZ se compune
din:
- o cifră indicHKl "in mare"
componentului
(aceeaşi
ca la sistemul "Jedec");
- litera S, precizînd că este vorba
despre dispozitive semiconductoare;
- încă o literă (pentru dispozitivele
active), indicind funcţia; de exemplu,
în cazul tranzistoarelor (2S), a doua li-.
teră semnifică:

2SA - pnp, înaltă frecvenţă;
2SB - pnp, joasă frecvenţă;
2SC - npn, înaltă frecvenţă;
2SD - npn, joasă frecvenţă;
2SJ - FET, canal P;
2SK - FET, canal N;
- un număr de identificare,
ZÎnd două pînă la patru cifre.
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La realizarea întregului aparat au
10st folosite În mare majoritate piese
accesibile amatorilor. Problema
principală o constituie reglarea ci
acordul
Din
menţionat au mai
fost preluate schemele formatorului
de semnale cu purtătoarea suprimata (banda laterala dublă - BlD),
amplificatorul de frecvenţa intermediară pe 10,7 MHz pentru recepţie
bine'inţeles, modul de realizare a
cu cristale pentru obţiner€)3
unei singure benzi laterale (BlU). in
această idee nu se va mai prezenta
În acest articol modul de realizare,
reglare
acord al filtrului .cu cristale <oi
blocului formator de BlD.

Aparatul prezentat funcţionează ·În
limitele de frecvente de 144-145
MHz folosind modurile de lucru
BLU ':oi CW. la emisie si la recepţie
se lucreaza pe aceeasi frecvenţă
(sistem monoacord).' Receptorul
este de tipul superheterodină, cu o
singură schimbare de frecvenţă, cu
frecvenţa intermediară de 10,7 MHz
dictată de frecventa cristalelor folosite la realizarea fiitrului. Sensibilitatea este mai bună de 1.f'\.o V pentru
un raport semnal-zqomot de 10 dB

tate de ordinul a 50 mV, care, de regula, se află 'În dotarea "Iaboratorului" oricărui radioamator.
Mentionăm că valoarea sensibilitătii
este' dictata de performanţele tranzistorului folosit la intrarea receptorului (T6 din figura 2).
Emiţătorul are la ie:ire Un antena)
o .putere de 3 W WEP).
Intregul aparat se alimenteaza d\9
la o sursă stabilizată de curent continuu cu tensiunea de 12 V ':oi are un
consum maxim, la vîrf de modulatie,
de 500 mA. Pentru a lucra in fonie
(BlU), Se poate folosi orice tip de
microfon dinamic cu o impedanţă
minimă de 200 .fL
Pentru ascultarea În difuzor sau
că ti se poate folosi orice amplifica:"
tor de aUdiofrecv'9nţa, cu o sensibiii-

4

00,5

Cutm

S(~mnalele captate de antena, cuprinse În domeniul de frecvenţe de
144-145 MHz, dupa ce s'înt amplificate de tranzistoarele T6 :i T5 (fig.
2), sînt aplicate mixerului 2. la
acest mixer ajunge
semnalul de la
oscilatorul cu frecventa variabilă de
tipul VFX, care poate varia frecvenţa
În limitele 133,3-135,3 MHz. la iesirea mixerului se obtine frecvenţa-diferenţa de 10,7 MHz care se

aplica la intrarea filtrului cu cristale
(fig.
jn continuare, după amplificarea
către tra[1zistoarele T15,i
"" T14, semnalul ajunge la intrarea mixerului echilibrat, realizat cu diodele
01-02 (fig. 3),
La acest mixer se aplică oi semnalul de la oscilatorul de batai (BFO)
pilotat cu cristalul 02. la ie,.irea mixerului se obţine semnalul de joasa
(audio) frecvenţă, care este preampliHcat de tranzistoarele T18- T19.
Pentru reglarea automata
manuală a sensibilităţii receptorului se 10lose,te montajul realizat cu diodele
03-04, tranzistorul T20ci piesele
aferente. De la ieirea preamplifica-

AMPLIFICA TOARE
SEMNALE 10) 7MHz

HO

~

T
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torului de audiofrecvenţa se culege
şi semnalul necesar funcţionării amplificatorului de ascultare (fig. 3).

-12V{Rx)

1----%

"S"

Wk!\'

2xBC253
T16- T17
O,5mA

Semnalele captate de microfon
sînt amplificate ~ tranzistoarele
T16-T1
(fig. 3)i apoi aplicate la
mixerul formator de semnale BLO
(01 "i 02). La acest mixer se aplică
si semnalul sosit de la BFO. Semnalul obţinut la. ~~,irea rnixerului (cu
bandă laterala dublă - BLD)
purtătoarea suprimată, după amplificarea prealabilă de către tranzistorul
T13, este aplicat filtrului cu cristale,
la ie irea căruia se obtine un semnal
cu o singură banda laterala superioara, cu frecvenţa de
MHz. Acest semnal BlU se
mixerului 2 (fig. 2)
semnalele de la VFX
final se
obtine un semnal cu BLU În banda
de' 144-145 MHz. După ce traversează filtrul format din l10-L 11 cu 1
MHz lărgime de banda, semnalele
amplificate de tranzistoarele T7-T1 O
ajung În final În antenă,
intermediul c,ontactelor
REl 2.
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COMUTARE Rx I Tx

Întrucît se foloseste un filtru cU
cristale cu frecvenţa de 10,7 MHz,
fapt care dictează valoarea frecvenţei intermediare, pentru acordul În
bandă este nevoie de un oscilator
cu frecventa variabilă În limitele
133,3 - 134,3 MHz, stiut fiind faptul
că din Însumarea valorilor acestor
două frecvenţe se obţine exact domeniul de bandă de lucru al aparatului, În cazul nostru. 144145 MHz.
Deoarece, În condiţii de amator,
practic nu se poate realiza un oscitator cu o stabilitate a frecvenţei suficient de bună, necesară lucrul.ui În
modul dLU direct În domeniul de
frecvenţe de 133,3 134,3 MHz, a
fost adoptată varianta folOsirii unui
VFX, ca În figura 2.
Pentru realizarea montajului VFX
a fost folosit un cristal (01) cu frecvenţa proprie de rezonanţă de
12,4 MHz. Tranzistorul Ti este
montat În regim de oscilator pilotat
cu cristal, care selectează, În circuitul de colector, armonica a 5-a a
acestuia (regim Overtone). Tranzistorul T2 funcţionează În regim de
dublare de frecvenţă, În final obţi
nîndu-se În circuitul de colector al
tranzistorului T2 un semnal cu frecvenţa de 124 MHz. Acesta, împreună cu cel sosit de la oscilatorul cu
frecvenţa variabilă (VFO), se aplică
mixerului inelar cu 4 diode (mixer
1). VFO-ul generează semnale cu
frecvenţa
cuprinsă În limitele
9,3-10,3 MHz. La ieşirea mixerului
este conectat un filtru cu banda de
trecere de.1 MHz, acordat pe porţiu
nea de bandă de 133,3134,3 MHz (suma celor două frecveNe aplicate mixerului).
In continuare semnalul obţinut
este amplificat de tranzistoarele T3
si T 4, lucru necesar funcţionării corecte a celui de-al doilea mixer.

1.

--t---o-~. 01
BUTON

RxlTx

REL.2

Ca urmare a acestui fapt, Între filtrul cu cristale si mixerul inelar (mixer 2) nu a mai fost intercalat amplificatorul cu dublu sens de amplificare, pentru semnalele cu frecvenţa
de 10,7 MHz. Restul montajului este
identic cu cel descris În almanah.

Semnalele BLU cuprinse În limitele 144 - 145 MHz, obţinute de la
mfxerul 2 din însumarea semnalelor
sosite de la VFX şi de la generatorul
de semnale BLU (cu frecvenţa de
10,7 MHz), sînt selectate de filtru I
trece-bandă format din L 10-L 11 si
cele două condensatoare trimer aferente de 3-12 pF. Notă: valori.le'tuturor condensatoarelor trimer din
scheme sînt exprimate în pF.
Aceste semnale sînt amplificate În
continuare de tranzistoarele T7- T1 O.
Primele două (T7 şi T8) lucrează În
clasa A, iar celelalte două (T9 şi
Ti0) În clasa AB. La iesirea etajului
final se obţine un semnal cu o putere de ordinul a 3 W (PEP).

Semnalul captat de antenă, după
ce traversează filtrul trece-bandă
,(L 13-L 14), se aplică pe baza tranzistorului T6 .de tipul BFX 89 sau
BFY 90. Se poate folosi şi un tranzistor de tipul BF 200, dar acesta
arE? un factor de zgomot mai ridicat.
Inainte de a fi aplicat mixerului 2,
acest semnal este amplificat si de
tranzistorul T5

Oscilatorul cu frecventa variabilă
ce lucrează În limitele 9,310,3 MHz este 'prezentat În figura 4.
Pentru acord a fost folosită o sec. tiune a unui condensator variabil de
tipul celor din receptoarele "Albatros" sau "Mondial". Pentru a permite un acord comod, a fost folosit,
Descrierea amănunţită a funcţio
pentru antrenarea condensatorului
nării, precum şi modul de realizare
variabil, un sistem de demultiplicare
şi reglare a acestui subansamblu au
mecanică cu fricţiune cu raportul
fost prezeptate În almanahul Teh1 : 20.
nium-'82. lntre schema de principiu
VFO-ul are un stabilizator de tenprezentată în almanah si cea din resiune Încorporat de 9 V.
vistă există unele deosebiri minore
us"or reperabile de către cititori.
In varianta de fată a fost utilizat
un si'lgur oscilator 'cu cristal (BFO)
Pentru comutarea regimurilor de
pentru folosirea numai a benzii latelucru recepţie-emisie (Rx/Tx) au
rale superioare (în banda de
fost folosite două relee miniatură de
144 MHz se foloseşte În regimul de
12 V; unul are 4 contacte, fiecare cu
lucru BLU numai banda laterală sudouă poziţii (REL. 1), iar celălalt nuperioară). Deci frecvenţa de oscilamai 2 contacte (cu două poziţii).
tie a cristalului va fi inferioară benzii
Se recomandă a se ecrana separat
de trecere a fi Itru lu i cu cristale.
următoarele subansambluri: VFX,
în regim de emisie' se fOloseşte ca
amplificatorul Tx, VFO, filtrul cu
amplificator al semnalelor cu freccristale, formatorul de semnale BLD
venţa de 10,7 MHz tranzistorul T13,
si amplificatorul Rx. Realizarea păr
iar pentru recepţie tranzistoarele
ţilor mecanice rămîne la aprecierea
T14 si T15_
amatorilor, în funcţie de posibilităţi.
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tează pe placa de afişare); Q1 =
0,1.f'<.F, 250 V; C2 = 1000J'l-F, 25 V,
electrolitic; C3 = 200)-<. F, 15 V, electrolitic; R1 = 13 k.o., 5 W; R2 =
56 ..0., 0,5 W.

4. PLACA DE COMANDĂ
Schema de funcţionare a ceasului
este reprezentată În figura 3. Oscilatorul este format din două porţi
ŞI-NU, poarta a 3-a avînd rolul de
formare a impulsurilor dreptunghiuIare. Variaţia fină a frecvenţei oscilatorului se face cu ajutorul unui trimer (Tr), înseriat cu cristalul de
cuarţ.

TID le

8ng. MARCEL TIBERIU
Cimpia

1.
Spre deosebire de
tronice similare de f<>y~n,,,",,tll'"
trială (ceasuri de mînă cu
numerică, dispozitive de
etc.), prezenta
destinată
scopuri dl(jac:tice
măsurare a unor prolaborator,
cese deosebit de rapide etc.
Ceasul electronic este realizat În
cu circuite
de
Avînd
vedere
nu a fost necesară o
deosebită.
construcţie

este
subansambluri ...,~;n"i .... ~,lo·
de ",Ii,...,..,,,,,,....+,,, ...o
de alimentare, placa de
de afisare. Toate se
separat, fiind cuplate
cu fişe cu corHacte multiple
CONECT Figura 1 redă
bloc de
funcţionare. După cum se poate observa, "inima" ceasului o constituie
un cristal cu
de
MHz. Oscilatiile de 1 MHz
divizate din 10
În' 10 cu
de
divizoare
În acest mod baza
timp de1 Hz.
Acest semnal este introdus În "cal-

ILIAŞ,
"Ţurzii

culatorul" ceasului, un numărător
binar care numără 60 de secunde,
60 de minute, 23 de ore, 59 de minute, 59 de secunde si aşa mai departe.
Informaţia binară dată de numără
tor este "tradusă" În sistem zecimal
cu ajuto'rul decodoarelor, iar semnalele obţinute sînt aplicate pe tuburile
de afisare.
integrate care intră În
componenţa ceasului sînt alimentate
cu tensiunea de. 5,6 V, continuă, stabilizată. Tensiunea de alimentare a
tuburi lor Nixie este de 170 Vcc.
2. TRANSFORMATORUL
Se foloseste un miez format din
tole E+I cusectiunea S=4 cm 2 . Carcasa se execută din textolit sau
preşpan. Bobinajul este format dÎn
conductor CuEm astfel:
- primar: 220 V - 2630 spire 00,15 mm;
- secundar 1: 170 V - 2 370 spire - 00,1 mm;
- secundar 2: 2x7 V 2x98
spire - 0 0,55 mm.

Semnalul dreptunghiular de 1
MHz, generat de osci/ator, ajunge la
intrarea unui lant de sase circuite
integrate divizoare de frecvenţă
(12-17). Semnalul de 1 Hz obţi.nut la
iesirea lui 17 este introdus În continuare În numărătorul de impulsuri
care, cu ajutorul circuitelor integrate
19-14, va număra binar succesiunea
impulsurilor, respectiv trecerea timpului (secunde; 60 de secunde = 1
minut; 60 de minute = 1 oră; 23 de
ore, 59 de minute, 59 de secunde,
după care ciclul se va repeta).
Fiecare numărător are patru ieşiri
binare, care se cuplează la cîte. un
decodor 115-120. Acesta are rolul
de a decodifica informaţia binară

dată de numărător,' îrL;sisterri
mal.
Un decodor are patru in~jrări Ş
zece ies iri. Oi ntre cele zece' ies
numai aceea este activă care zeCÎ~
mal cor~spunde unei stări binare la
intrare. Intotdeauna ies irea care se
află la potenţial zero comandă': catodul tuburilor Nixie. Cele zece iesiri
(de la zero la nouă) ale decodoarelor s,e cuplează corespunzător la fi-·
lamentele (catodul) tuburilor Ntxie,
de la zero la nouă. Anodu'l fieKărui
tub, prin intermediul rezistenţelor de
limitare R3-R8, se conectează la
tensiunea de afisare de +170 V.
Fixarea rapidă
timpului exact se
realizează cu ajutorul comutatoarelor K1-K2. Comutatorul K1 este de
tip claviatură (de la radioreceptoare), cu patru contacte normal
deschise. Prin fiecare din aceste
contacte se pot transmite la numă
rător semnale dreptunghiulare de
1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 10000 Hz,
semnalele fiind preluate de la ieşirea
divizoarelor 17, 16, 15 sau 13.
Î nainte de intrarea semnalului În
numărător,
acesta trece printr-o
poartă ŞI-NU (18) la care este conectat K2 (START-STOP).
Schema de principiu este indicată
În figdra 3, iar cablajul imprimat În
figura.4, la scara 1/1.
Ordinea de montare a pieselor pe

a
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I

I
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3. REDRESOR+STABILlZATOR
Piesele din blocul de alimentare
(fig. 2) sînt: Ir = Întrerupător de tip
miniatură, monopolar (se montează
pe placa de afişare); S = siguranţă
fuzibilă de 0,2 A; D1-04 = F407 (800
1 A); 05-06 = EFR136 (50 V, 1 A);
= 0805 (5,6 V; 1,4 A; 8 W); LED =
L057 (3 V, 50 mA, verde; se mon-

01/

TEHIIIIUM' 3/1982

această placă este următoarea: circuitele integrate; rezistoarele, condensatoarele, circuitele de alimentare, cristalul de cuarţ.
Pentru a nu complica schema circuitului imprimat, reţeaua de alimentare a circuitelor integrate s-a
montat pe placă cu ajutorul unor
conductoare de cupru emailat 0
0,8 mm, traseu marcat În figura 4 cu
linie Întreruptă. Cele două linii de
alimentare precum si conductoarele
de coborîre la bornele de alimentare
a circuitelor integrate s-au izolat suplimentar cu tub PVC pentru a se
înlătura posibilitatea scurtcircuitării.
Pentru identificarea precisă a bornelor de alimentare a circuitelor integrate, izolaţia de PVC a conductoarelor s-a ales În culori convenţionale
(rQşu la +5,6 V şi albastru la masă).
In afară de stabilizarea tensiunii
de +5,6 V, pentru Înlăturarea semnalelor false, care pot deregla funcţio
narea circuitelor logice, s-au prevă
·zut pe liniile de alimentare a acestora condensatoarele de fi Itraj
C3-C6, montate la distanţe egale.
Iesirile de la zero la ·nouă ale decodoarelor se cuplează la filamentele corespunzătoare ale tubwilor'
Nixie prin intermediul unor fişe de
tip CONECT.
Piesele 'de pe .. placa de comandă
sînt: Q = cristal cu cuarţ de 1 MHz;
Tr = trimer, 6-20 pF; Ci = 10 nF,
stirof/ex; C2 = 240 pF, ceramic;
C3-C6 = 47 nF; R1 = 1,5 k.o. ; R2 = 1
kQ; R3-R8 =34 kn; li, 18,121 =
CDB400; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 111,
113, 114 = CDB490; 110, 112 =
CDB492; 115, 116, 117, 118, 119, 120 =
F74141 PC-INDONESIA.

5. PLACA DE

AFIŞARE

6, CASETA
Caseta ceasului este confecţio
din lemn furniruiL Partea froncu orificiile pentru tuburile Nixie, comutatorul K1, K2, LED, Întrerupător reţea, este confecţionată din
tablă de inox sau din aluminiu eloxat, cu un aspect deosebit de plă
cul.
nată
tală

7. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
pe

de
se
va aprinde LED-ul de culoare verde,
care indică prezenţa tensiunii de
5,6 V.
Se comută clapetele selector-ului
K1, corespunzătoare semnalului de
10000 Hz= 1/10 000 s.
Se conectează K2 'pe poziţia
START.
Se Iasă să funcţioneze pînă cînd
pe placa de afişare apare indicaţia
orelor cu o unitate În minus fată de
'
ora exactă dorită.
Se conectează K2 pe poziţia
STOP.
Se comută clapeta selectorului
K1, corespunzătoare semnalului de
100 Hz = 1/100 s.
Se conectează K2 pe poziţia
START.
Se Iasă să funcţioneze pînă cînd
pe placa de afisare apar ora dorită
şi minutele cu o unitate În plus faţă
de timpul exact dorit.
Se conectează K2 pe poziţia
STOP.
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Formula generală de determinare
a duratei unui proces este: ab x
3 600 + cd x 60 + ef x 1, În care ab
reprezintă afişarea orelor, cd afişa
rea minutelor, iar ef afişarea secundelor.
8) EXEMPLU
Considerăm indicatia maximă afisată Într-un ciclu al' ceasului.
. a) Pentru determinarea timpului
scurs cu o precizie de zecime de secundă, selectorul K1 fiind pe poziţia
10 Hz, procedăm astfel:
1) 23 x 3 600 + 59 x 60 + 59 1 =
82 800 + 3 540 + 59 = 86 399 zecimi
de secundă = 8 639,9 secunde.
2) 8 639 : 3 600 = 2 ore 1 439 se,..
cunde.
3) 1 439 : 60 = 23 minute 59 secunde. "Deci un ciclu complet al ceasului
are loc În 2 ore, 23 de minute, 59 de
secunde :;;i 9 zecimi, selectorul K1
fiind pe 10 Hz.
b) Considerăm aceeaşi indicaţie,
însă comutatorul K1 se fixează pe
100 Hz, deci cronometrăm cu o precizie de sutime de secundă.
1) 23 x 3 IŞOO + 59 x 60 + 59 x1 =
86 399 sutimi de secundă = 863, 99
secunde.
2) 863 : 60 = 14 minute 23 secunde.
Rezultă că ciclul complet În
această poziţie are loc după 14 minute, 23 de secunde şi 99 sutimî de
secundă.
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Tuburile Nixie se pot monta pe
placă prin intermediul unor picioruse, confectionate din teavă de cupru 0 int. =' 1,2 mm, sau capse fixate direct pe placă (În lipsa unor
socluri adecvate).
Conductoarele de legătură de la
placa de afişare la fişa de conectare
trebuie să fie cît mai scurte sÎ flexÎ.
bile.
Piesele de pe placa de afisare
sînt: Ir = Întrerupător miniatură, monopolar (1 NI-1 ND); K1 = comutator
tip claviatură (de laradioreceptoare,
4NI-4ND); K2 = întrerupător miniatură, monopolar J1 N/-1 ND); LED =
LD57 (3V, 50 mA, verde); tub Nixie
pentru afişare= 2560 M (170 Vcc; 1,5
mA pe fiecare filament).

Se conectează comutatorul K2
poziţi,a STOP.
Se conectează întrerupătorul
reţea Ir. La conectarea acestuia

Se comută clapeta selectorului
K 1, corespunzătoare semnalului de
1 Hz = 1/s, care constitu ie baza de
timp.
Se urmăresc la un ceas etalon
ora, minutul şi secunda, iar cînd
cele două ceasuri au aceeasi indicaţie se conectează K2 pe poziţia
START.
Cu această comandă se consideră
încheiate punerea În funcţiune şi reglarea c.easului.
.
Este bine ca ceasul etalon folosit
să fie cel de la televiziune. În cazul
În care apar abateri de timp de la o
zi la alta sau În cursul aceleiaşi zile,
este necesar să se facă o corecţie a
unităţii de timp, cu ajutorul condensatorului semireglabil Tr. Aceste
erori se datorează cristalului de
cuarţ, care prezintă abateri de la un
tip la altu I de 10- 5-10- 6 Hz, ceea
ce reprezintă abateri de 2,5-25 de
secunde pe lună. Această eroare
este prezentă şi .Ia ceasurile electronice profesionale construite pe plan
mondial.
în afara utilizării ceasului ca instrument de măsură a timpului de
6ază, acesta poate fi folosit şi pentru măsurarea unor procese rapide
cu o precizie de pînă la o milionime
de secundă, datorită posibilităţii de
a introduce În numărător semnale
de 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz,
100 Hz, 10 Hz, 1 Hz.
În cazul de faţă, datorită faptului
că s-a folosit selectorul K1 cu patru
comutatoare pentru a introduce
semnale de 10 kHz, 100 Hz, 10 Hz şi
1 Hz, se va exemplifica metoda de
calcul a duratei pentru un proces
rapid cu o precizie de zecimi, sutimi, sau zecimi de mii'mi de se-

o

nu au potenţiale adecvate pentru a
deschide EFT -urile, am introdus
tranzistoarele T 2 - T 6 alimentate cu
-15 V, În montaj de inversor.
Registrul primeste comenzi de deplasare pe intrările de tact
Traductorul acustic contine un
microfon cu cărbune, untransformator ridicător miniatură (defazor
"Zefir" sau realizat pe un tor sau
oală de ferită avînd
n 1= 100 de
spire, n 2 = 500-1 000 de spire). Urmează un amplificator neliniar sensibil, compus din două tranZistoare
În etaj Darlington, T 1 si T 2 . T 3 serveşte pentru obţinerea impulsului de
comutare la atingerea unui senzor
(suprafaţă metalică), bazat pe amplificarea brumului aplicat prin intermediul unui deget. Astfel, În colectorul lui T 2 se obţine un impuls neregulat care este aplicat apoi unui
circuit basculant monostabil integrat

Î

(CDB 4121). Acesta permite obţine
rea ia ibife a unui impuls cu durata
de cca o secundă (în acest timp ;alte
comenzi nu au nici un efect). Impulsul obţinut comandă trecerea registrului În starea următoare. Sensibilita.tea maximă a microfonului se obţine la bătăi din palm~ (semn,sle
acustice scurte si puternice).
Blocul de alimentare furnizează
cca -15 V pentru Blocul de comutare"i 5 V pentru circuitele integrate
si traductor.
Regulatorul de lumină este prevă
zut cu filtrLJ de deparazitare pentru
instalaţiile electrice din jur. Bobinele
SF 1, SF 2 vor avea cca 20-30 de
spire, din sîrmă CuEm 0 0,4-:-0,6, În
aer, diametrul bobinei fiind de 1 cm.
Pentru vizualizarea basculării monostabilului se poate monta o diodă
luminescenta pe iesirea lui, ca În
schemă.
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1tcQ

cititorilor schema uriui
aprinderea În
trepte a
electrice d i ntr-ofncăpere sub acţiunea unor comenzi
acustice sau tactile. Am instalat
acest montaj În dormitor "i funcţio
nează foarte bine.
Modul de lucru. Se alimentează
montajul
se trece comutatorul MC
(control de mod) În poziţia 1. Se
aplică o comandă acustică sau se
atinge senzorul, ce poate fi un mic
disc metalic. Becul (lustra) se
aprinde slab (treapta 1). Se trece MC
În
2, după care ia fiecare
comandă se basculează monÎn treptele următoare (II - lumedie, !il - .maxim de lumină,
'",i apoi ciclul se reia.
schema se constată
existenţa mai multor etaje ce pot fi
';oi separat.
de jos se află un regulalumină cu tiristof. Schema
este cunoscută, singura
tate aici fiind comanda
de. deschidere a
prin comutarea unor rezistente.
Operaţia de 'comutare este reaNzată
prin deschiderea succesivă a unor
tranzistoare cu efect de cîmp de tiROS 01, ROS 104. Tiristorul treales astfel Încît să suporte curentul maxim al becurilor.
Comanda TEC-urilor am realizat-o
cu ajutorul unui registru de deplasare conectat În inel (ieşirea ultimei
celule legată la intrare). Pentru
aceasta am utilizat o capsulă
CDB495. Deoarece iesirile acesteia

654321

(08495
8 9 10 '11 12 13 '14

T41 15' T6,T 7 =8(177+179
TEC 1·;.3 -ROS01/ROS104

;n9. M. FLDRESCU.
Titu

dintre cititori au realizat Inde producere a energiei eleqtrice cu generatoare eoliene sau hidraulice. Datorită accesibilitătiî
largi, aceste instalaţii sînt de tensiune redusă, de la 6 la 48 V. Pentru
o funcţionare corectă este necesar
să se conecteze baterii de acumulatoare tampon, care să uniformizeze
tensiunea de alimentare. Schema
din figură indică modul cei mai corect de conectare a acestor baterii.
Se poate remarca divÎzarea instalaţiei În două
cu ajutorul
ceea ce
permite ca atît
cît si bateria să genereze tensiune În' bara
de conectare BC, separat şi În regim
tampon. Funcţionarea În aceste re-

2

gimuri este semnalizată de două becuri conectate pe contactele auxiliare ale comutatoarelor. Fiecare
dintre surse este controlată de cîte
un ampermetru A distinct, precum şi
de un voltmetru comun V, qire se
conectează, pe rînd, cu un comutator voltmetric, eiiminîndu-se posibilitatea de conectare În paralel a surselor În timpul măsurării. Fiecare
sursă se protejează cu cîte două
elemente fuzibile alese pentru curentul maxim debitat În sarcină În
cazul functionării individuale.
În schemă figurează şi un bloc de
control al izolaţiei Bel, care este
opţional, putînd fi prevăzute
două borne de control la care se
nectează un ohmmetru.

Sarcina se conectează la barel.e
de curent cu un grup de comutatoare K şi se protejează cu fuzibile
corespunzătoare circuitului respectiv. Bara de curent se dimensionează pentru un curent cel puţin
egal cu de 1,5 ori curentul maxim
din sarcină.
În cazul În care generatorul utilizat este de tip auto, este necesar ca
la bornele acestuia să fie conectat
un acumulator mic, care să permită
amorsarea funcţionării generatorului
pentru cazul În care acesta lucrează
independent.
Acumulatoarele folosite trebuie
instalate cu respectarea unor măsuri
de securitate .. Astfel, dimensionarea
capacităţii lor În Ah se face cunoscînd puterea necesară În instalaţie şi
timpul În care bateria debitează independent, ca să nu fie depăş-it curentul de descărcare prevăz;ut pen- tru acumulatorul respectiv. In cazul
În care se face o legare a baterii lor
în mod mixt, este necesar să fie
identice grupele legate În serie, pentru a obtine o Încărcare si o descărcare corecte.
.
Camera În care se depozitează
aceste acumulatoare trebuie să aibă

o ventilaţie corespunzătoare, ştiut fiind că În timpul încărcării se degajă
gaze cu caracter periculos; În aceIaşi timp trebuie să asigurăm o temperatură mai mare de -5° C pentru
o functionare normală.
Î ntreagaîncăpere se va vopsi cu

+
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M. VRÎNCEANU
Prezentăm
două scheme

În cele ce uriTIează
de termometre electronice. Schema din figura 1 reprezintă un termometru destul de sofisticat, dar de mare precizie. Elementul termosensibil este dioda de comutaţie D, de tip 1N4148 sau 1N914.
Se "tie că dacă printr-o diodă trece
un curent constant ('in sensul de
conducţie), tensiunea pe diodă este
aproape proporţională cu temperatura.
Pentru a obtine o tensiune stabilă
de referinţă s-a prevăzut o superdiodă ?ener formată din IC1-:.i D/1.
Circuitul integrat IC1 trimite un curent constant prin dioda ?ener, a
cărei' tensiune ?ener nu depinde la
rîndul ei de variatiile tensiunii de alimentare. A fost ales tipul de diodă
5V6 deoarece este ::,;tiut că acest tip
este cel mai puţin dependent de
temperatură. Circuitul integrat IC2
formează o sursă de curent În al că
rei circuit de reacţie se află plasată
dioda termosensibilă D. La o schimbare de temperafură pe diodă, cre'")terea tensiunii la ie-:.irea din IC2 se
cifrează la aproximativ -2 mV pe
grad Celsius. Această tensiune de
iesire intră În amplificatorul IC3 :oi
de acolo în aparatul de măsură.
Pentru etalonare folosim semireglabilele P1 ·.-:.i P2. Cu P1 se reglează
temperatura cea mai joasă pe care
dorim să o măsurăm (de exemplu
0° C), punînd aparatul M pe zero;
cu P2 reglăm celălalt cap de scală,
pentru cea mai Înaltă temperatură
ce vrem să o măsurăm (de exemplu
50°C).
Deoarece Întregul montaj consumă
un curent infim (circa
3,5 mA), alimentarea se poate face

vopsea alchidică de tip normal care
rezistă la acizi mai bine decît vopseaua de ulei.
Acumulatoarele trebuie montate
astfel încît să se poată controla uşor
si la nevoie demonta pentru îrrlocui're şi reparaţii. Pentru utilizarea corectă se vor respecta toate indicaţi
ile date pentru acumulatoarele auto
(din manualul de întreţinere pentru
autoturisme) .
Aparatajul de conectare şi protecţie utilizat poate fi de tip auto, dar
conductoarele nu pot fi cele din
constructia instalatiei normale de
220 V, secţiunile trebuind să fie majo(ate corespunzător.
In încheiere, cîteva cuvinte despre
aparatele ce se pot utiiiza În instalaţiile de curent continuu de joasă
tensiune.
'
În primul rînd, iluminatul se face
cu becuri· de tip auto, el fiind superior din punct de vedere al randamentului luminos iluminatului cu
becuri normale. Acest lucru permite
ca o instalatie relativ slabă să asigure un iluminat optim pentru un
număr mare de camere.
.
Aparatura electronică se poate
conecta la asemenea reţea cu respectarea indicaţiilor date de constructorul aparatului pentru cazul legării la instalaţia auto (numai În cazul În care tensiunea retelei coincide cu cea indicată). Pentru restul
cazurilor, cuplarea se va face prin
utilizarea unui stabilizator care are
aici si rolul de reductor de tensiune.
Nu se recomandă înserierea de rezi~tenţe simple.
In afară de frigiderul "Fram" pentru autoturisme, putem să utiiizăm
orice alt frigider cu absorbţie, pentru care refacem rezistenţa de încăl
zire la noua tensiune de alimentare
(puterea fiind de 125-175 W).
Putem, de asemenea, imagina modificări pentru alte tipuri de aparate,
prin rebobinarea sau înlocuirea de
motoare
(numai pentru motoarele
cu colector).
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u')or de la o baterie tip 6F22 de 9 V.
Pentru funcţionarea aparatului se
acţionează întrerupătorul S 1 (întrerupătorul S2 fiind În poziţia "a"). Cu
S1 Închis ::,;i S2 În poziţia "b", microampermetrul M (reglat din P3)
poate da indicaţii despre starea bateriei, funcţion'ind ca voltmetru. Deoarece În acest din urmă caz circui-"
tul se Închide prin O, citirea tensiunii la bornele bateriei depinde de

este apoi izolata de T2. Semireglabilui P2 da na.tere unei tensiuni de
offset care polarizeaza pe T3 in a"a
fel încît tensiunea dintre emitoarele
lui T2 'oi T3 este proporţională cu
temperatura. Microampermetrul M"i
semireglabilul P1 formează un voltmetru care măsoară această tensiune. Tranzistoarele T2 si T3 trebuind să lucreze În acel a::,; i regim termic (:oi avInd În schemă colectoarele
comune), pot fi prinse cap la cap
Într-un manson de tablă În a~)a fel
Încît să facă un cît mai bun contact.
În ipoteza că se folosesc tranzistoare în capsulă epoxi, (SC 547),
acestea se vor lipi unul de cel.ălalt
pe parţile plate ale capsulelor sau se

Tensiunea de alimentare este stabilizata din R8, O.? 1
0.:'2. Ca;Î la
moritajul precedent ~?i din acelea:-:.i
motive s-au ales diodele ~-~ener 5V6.
Cu aceste diode ~)i cu lipirea lui T2
de T3, ansamblul este aproximativ
independent de temperatură, permitÎnd numai sondei T1 să determine
Indicaţia instrumentuiui M. Daca se
realizează montajul si pentru temperaturi mai mari (pînă la 100° C), T1
trebuie conectat la mQntaj printr-un
cablu termorezistent. In plus, dacă
există posibilitatea, ~i terminalele lUI
Ti vor fi Încapsulate Într-un adeziv
siliconic.
Cu elementul termosensibil cufundat (numai capsula!) În apă cu

3,5mA

DZ1

R1

471<.0

5V6
400m

IC 1.... IC3:: 3x~A 741

ELEMENTUL TERMOSENSI-

BIL ( D):: lN 4148

temperatura termosensorului.
Valorile componentelor indicate in
schemă corespund unui domeniu de
măsurare 0-50° C (depinzînd :oi de
poziţia lui P2). Prin schimbarea rezistenţei R7, domeniul de măsurare
poate fi lărgit. Astfel, pentru R7 =
33 k.Q. se pot măsura· temperaturi
pÎQă la 100° C.
In cazul temperaturilor negative
se inversează bornele microampermetrului ~i 0° C devine punctul de
citire pentru -50° C, iar +50° C devine 0° C.
.Termometrul a cărui schemă este
dată În figura 2, În ciuda simplităţii
sale, are o bună stabilitate ~)i o precizie remarcabilă. Elementul termosensibil al acestui circuit este tranzistorul T1 care functionează ca
atare datorită capacităţii' sale de amplificare. Prin aceasta, tensiunea bază-emitor (care depinde de temperatură) se amplifică pînă la -25 mV
pe grad Celsius. Această tensiune

Acest dispozitiv este foarte util
pentru vizualizarea stărilor logice la
circuitele TTL. Atrag de la început
atenţia că nu poate fi utilizat pentru
vizual iza rea stărilor ci rcu itelo r
CMOS deoarece curentul relativ
mare de intrare duce În mod cert la
deteriorarea acestora.
Funcţionarea dispozitivului este
foarte simplă şi nu mai necesită explicaţii. LED-ul "L" indică starea 10'gică LOW la intrare, LED-ul "H" starea HiGH. Ultimul LED indică un
semnal alternativ la intrare si este
foarte util pentru detectarea 'impulsuriior scurte. Circuitul sesizează
impulsuri de cîteva zeci de nanosecunde sau chiar mai scurte.
Montajul se realizează pe o plă
cuţă de cÎrcuit imprimat şi se Încorporează Într-un stilou sau un pix, de
unde se conectează, cu ajutorul
unor fire prevăzute cu cleme, la alimentarea circuitului verificat. O conectare eronată se exclude datorită
diodei D.

+

T2, T3=2N 3711 sau

F!Go2

R1

se 547 B

100kf.l;

vor introduce tot mtr-un mic man.,.
son de tablă sau plastic. Pentru cei
ce posedă capsule cu cîte două
tranzistoare special pentru montajele cu amplificator diferenţial, problema identităţii termice este rezolvată.

gheaţa În topire, fixăm 0°

C pe zeroul aparatului din semireglabilul
P2. Din P1 reglăm celălalt cap de
scală (de exemplu la 100° C) daca
T1 este pus În apă la fierbere. Atenţie! La aceste reglaje picioru:;;ele lui
T1 nu trebuie să atingă lichidul!

1N4001

PULS

(084121

inconvenient În cazul navigaţiei pe o
mare
avînd o proastă stabilitate,
de constructie ce
va duce
furtJnă a
război
''-'IIJOlI'C::IC::

caracteristici

............. '..

36,25 m
3,45 m
................. 2,20 m
. . . . . . . . . . . 21 de noduri
Datorită

fineţei

acest model la o scară rnn","n"n"",
: 20, 1 : 25, ar putea fi ideal
clasa EK, autopropulsate
Armamentul se compunea din
În

care
bene. Cabina de comandă
masinilor erau

APRINDERE
EIEel

Ing. ADRIAN CONDEESCU J
Bucureşti

Sistemul electronic de aprjndere completează sistemul clasic, scopul urmărit
fiind îmbunătăţirea performanţelor motoareloT cl! aprindere prin scînteie.
Ideea unui sistem electronic de aprindere este descrisă în literatura de specialitate în mai multe variante de principiu.
a) Înlocuirea contactelor ruptorului
cu un comutator static. Acest procedeu
protejează contactele mecanice ale ruptorului, care devin doar un element de
comandă. Se cer Însă condiţii speciale
pentru comutatorul static, care lucrează
la curenţi de ordinul amperilor şi tensiuni de ordinul sutelor de volţi. Performanţele sînt asemănătoare cu ale sistemului clasic.
b) Descărcarea rezonantă a unei capacităţi pe bobina de induqie printr-un
comutator static comandat de ruptor.
Încărcarea condensatorului poate fi exponenţială sau rezonantă. In cazul încărcării exponenţiale de la un convertor
se obţin performanţe superioare sistemului clasic. Apar Însă dezavantaje,
cum ar fi dependenţa energiei scînteii
electrice de tensiunea de alimentare în
cazul unui convertor cu tensiune de ieşire nestabilizată, precum şi o funqionare nesatisfăcătoare atunci cînd turaţia
motorului este un submultiplu al frecvenţei de funqionare a convertorului.
În cazul încărcării rezonante a capacităţii se înlătură aceste dezavantaje.
Sistemul a fost proiectat într-o conceptie modernă, folosind circuite integrate. Acest lucru duce la o schem{l eie"

COS 400EM

CI1

principiu .relativ simplă şi fiabIla, cu
performad ţe ridicate.
Principiul de funqionare al schemei
electronice (fig. 1) constă în încărcarea
rezonantă a capacităţii C) la o tensiune
Uc constantă, indiferent de variaţia tensiunii de alimentare, Ec. În momentul

deschiderii contactelor ruptorului (K),
capacitatea C s se descarca .rezonant
prin bobina de induqie (L). In secundaTul acesteia se induce înalta tensiune
care amorsează scînteia electrică Între
electrozii bujiei.
Funqionarea schemei este descrisă în
cele ce urmează. La deschiderea contactelor K, bistabilul format din porţile
NAND IC 2, IC 3 trece în starea logică
,,1 ". Tranzistoarele T b T 2, T 3 , care lucrează în regim de comutare, se saturează. Pe înfăşurarea primară 1-2 a
transformatorului de impuls s~ aplică
tensiunea de alimentare Ec. In acest
moment se produce şi amorsarea tiristorului Th de către tensiunea indusă În
înf{l~urarea secundară 3-4. Condensatorul ('5' încărcat la tensiunea Uc în ciclul
anterior, se descarcă rezonant prin bo-

bîna de induqie L. Odată cu aplicarea
tensiunii Ec pe înfăşurarea 1-2 a transformatorului, curentul prin aceasta Începe să crească liniar cu o pantă determinată de tensiunea Ec şi de inductanţa
înfăşurării primare. Cînd curentul
atinge valoarea lcmax, pe rezistenţa R I>
căderea de tensiune este egală cu pragul
de basculare a portii IC 4 • Se produce în
acest moment bascularea bistabilului În
starea logică ,,0", iar TI' T 2 şi T) se blochează.
Llc 2 max
Energia magnetică - - - înmagazinată

Circuitul oscilant este format din inprimarului (îrifăşurarea 1-2) În
paralel cu capacitatea C~, reflectată din

ductanţa

secundar în
Cs

pri(m~r:_s

)2

= --' . C
N l-2

5•

2

în inductanţa primarului transformatorului, se transformă 1n
energie electrică; condensatorul C 5 se
încarcă rezonant la tensiunea de vî~f
. , d energIa
. W c = --CsUc
U c, 'mmagazmm
2

...----------------------..--.....---...------f;)""Ec =12V,
56.0.
7W

Conectare._pe autotul"ism.

R

Sistem
clasic

K
,Votă: la montare se scoate condellsatol"Ul de '. pe rupto/".
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individ oarecare, altul deunui autoturism,
masina numai în
cazuri:
"folosind o cheie
falsă cu care
să pornească motorul,
scurtcircuitarea fireior care merg la
contact.
Pentru evitarea oricăreia din
aceste două
posesori de
au plasat pe firele de contact un al
doilea
camuflat şi
fără de care motorul nu poate fi
pornit. Asemenea dispozitive
inconvenientul că
uită

contact la
Încît, cu oricare din
procedee de mai sus,
sina poate fi
de oricine.
Prezentul
evită orice
motorul
modul de
Să

Introducînd
contact
răsucind-o
demarorul, se Încare face să circule cuContactele
bo··
alimentată şi chiar
am cupla şi demarorul.

vibrea/a la 111unei basculări
a evita acest
resDectiv descărca
rea capacităţii C t
~ircuitul de intrare se fac cu constante de timp dife-

se
cm 2•
figura
este
sistemul de conectare pe
Conectarea se
direct De bobina de induqie cu
ajutorul a dc;uă
de sticlotextolit.
Sistemul de
a fost astfel
proiectat încît
dezvoltată de
electrică să
de
de alimentare
de
motoruluÎ. Totodata, ruptorul
doar un element de
oxidarea
şi uzura contactelor fiind
t'liminate. Schema
normal la o
tensiunii
alimentare intre 8
V, la o turatie maximă de 6200
ture/min a unui motor
4 cilindri în
Gama
de
tează

-

30°C

+85°C, La

reducerea depunerii de calamma
şi în camera de ardere. Montarea
pe autoturism
foarte simplă şi nu
necesită nici un reglaj suplimentar. La
montare sînt necesare o curătire
feCtil a contactelor
şi
plarea
de pe ruptor.
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, Rezistenţa R3' condensatorul
C 2 ca şi condensatorul de stabilizare C l , montate În linia de alimentare a lui T 2, protejează circuitul împotriva efectelor de tensiune tranzitorii şi care ar putea
fi generate, de exemplu, de motorul ventilatorului sau al ştergă
torului de parbriz. Prin R3' C 2 şi
C l se împiedică astfel excitarea
parazită a releului.
!

1

figura 2 se arat~l diagramele de
ale schemei. Se observă că
dureaz{1 5.5 ms. lucru
schemei la
reprezentat cablajul
partea plantată.
de minimum
TrelfH,frn'rYl,,1r)rll
de

\\,

acesta nu va functiona.
Punînd acum degetul pe senzor, prin circuitul A va trece un
curent slab care va fi suficient
să polarizeze baza tranzistorului
T l şi să-I aducă În' conducţie.
Baza kli T2 fiind acum polarizată, se va deschide şi Darlingtonul T 2 -T 3 , iar curentul de colector din T 3 va acţiona releul
RE, închizînd contactele REa
(prin care se alimentează primarul bobinei) şi REb care fac ca
releul să rămînă anciansat chiar
după ce" am luat degetul de pe
senzor. In acest caz, cu cheia
putem pune în funcţiune demarorul şi deci putem porni motorul.
La întreruperea contactului,
releul declanşează ~i dispozitivul
este din nou pus· În starea ini-

În ce priveşte senzorul, acesta
poate fi realizat cu uşurinţă şi
camuflat Într-un loc accesibil
celui ce cunoaste secretul.
Dacă trebuie' să ducem maŞ ina la "Service", este necesar
ca În prealabil să scurtcircuităm
între punctele 1 şi 2 contactul
REa·

Cu unele mici modificări,
montajul poate fi folosit şi În

I f
Ing. DAVID MOLOPVAN,

Pentru posesorii de autoturisme
"Dacia"-1300 sau de alt tip care sînt
echipate cu alternator trifazat de
12 V prezentăm alăturat schema
unui regulator de tensiune electronic, cu performanţe ridicate.
Stabilizarea de tensiune la variaţii
ale turatiei rotorului alternatorului
între 200' si 10000 rot/min este aşa
de bună incît tensiunea la bornele
redresorului (alternatorului), măsu
rată cu un voltmetru de curent continuu cu ac indicator, rămîne constantă, nesesizîndu-se nici o variaţie
a acesteia.
Stabilizarea de' tensiune la variaţii
ale curentului de sarcină este de
asemenea foarte bună. Astf~l, varia:tii ale curentului de sarcină al gru.
alternator-redresor Între zero
36 A (sarcina maximă admisibilă
a alternatorului) determină variaţii
ale tensiunii la borne, măsurată între
punctele A şi B pe schemă, mai mici
de 1 V.
Regulatorul se compune dintr-un
amplificator diferenţial de eroare,
realizat cu tranzistoarele T 1 şi T 2 şi
un amplificator realizat cu tranzistoarele T 3 şi T 4 În montaj Darlington, care comandă curentul de excitatie al alternatorului.
'Grupul Rr C 1 realizează o filtrare
a tensiunii care alimentează regulatorul.
Pe baza tranzistorului T 1 se aplică
tensiunea de referinţă de 3,3. V obţi
nută pe dioda 0 1 , Pe baza tranzistorului T 2 se aplică o tensiune proportionala cu tensiunea la bornele alternatorului.

Dioda O 2 a fost introdusă pentru a
permite circuitului Darlington să regleze curentul de excitaţie al alternatorului de la zero la valoarea maximă, obţinîndu-.se astfel performanţele ridicate ale regulatorului.
Dioda 0 3 , numită diodă de întoarcere a curentului, protejează tranzistoarele T 3 şi T 4 la supratensiunile
care pot apărea datorită autoinducţiei înfăşurării de excitaţie.
Toate rezistenţele sînt de O,S W.
Reglajul tensiunii (Ia aproximativ
14 V, la un curent de sarcină de
10-20 A) se face acţionînd potenţio-

R7

alte scopuri, pentru a pune 'in
functiune diverse alte mecanisme prin simpla atingere cu
degetul.
Montajul de faţă se poate folosi atît la masinile cu alimentare la 6 V (şi minusul la masă),
cît si la cele cu 12 V, avînd În
vedere ca În fiecare caz să punem un releu adecvat.

metrul ajustabil P1 cu şurubelniţa şi
masurÎnd tensiunea Între punctele A
si B cu un voltmetru de curent continuu.
Montajul se va realiza pe o plă
cuţă de circuit imprimat de SOx
60 mm si se va introduce Într-o cutie din tablă de aluminiu cu grosimea de 2-3 mm. Tranzistorul de putere T 4 va fi montat pe,. cutia de aluminiu, dar izolat electtic de aceasta
prin intermediul unei foiţe subţiri de
mică. Cutia de aluminiu va fi montată direct pe şasiul automobilului,
avîndu-se În vedere să facă un contact termic cît mai bun cu acesta.
Dacă vă veţi echipa autoturismul
cu acest regulator, tensiunea instalaţiei va fi constantă, iar bateria de
acumulatoare, avînd un regim de Încărcare raţional, va avea o viaţă mai
lungă şi electrolitul din elemenţii bateriei va trebui completat mai rar.
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curba obtinută
Se obser~~'ă
acest caz cu rba de rez,\)este inversa celei din fi, realizÎndu-se un salt
valoarea frecventei intermediare
semnalele ~~care alU
-de valoarea
intermedtare fiind atenuate.
se doreşte "obţine
rea minimului de atenuare resa maximului valorii tenU 1es , pe o frecvenţă aprode valoarea FI se poate foschema din figura 3. Acest
lucru se
prin variaţia catrimerului de 5-15 pF;
este foarte eficient
În Iătu rarea unei pu rtă.:..
care deranjează recepţia,
lucru foarte des Întîlnit În benzile de radioamatori.
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4 este prezentat un
de frecvenţă inter465 kHz, cu selecticare se obţine
utilizînd un circuit de reacţie neT. Selectivitatea
i este următoarea:
un dezacord (o
care diferă de cea inde: 800 Hz se - ob":'
o
de minimum
dB; 1,8 kHz se obţine o ate-'
nuare de minimum 20 dB;
9,5
se
o atenuare de
minimum 40
Selectivitatea se poate apre9ia
şi din curba care prezintă atenuarea la diferite frecvente În
intermediare. La rer se înlocuieşte
de 100-200
~c!or·ti\!it'.ltn<:> se variază din
P.
Circuitul Darlington realizat
cu tranzistoarele Ţ 1 şi Ţ 2 asigură
o
mare. Tranzistorul
un demodulator pentru
semnale modulate În amplitudine,
În clasa
şi o amplificare de
un nivel de 50~V al
de frecventă interse obtine la j'esire un
audiofrecvenţă de
Nivelul semnalului de treci nterrnediară nu trebuie să
300 mV pentru ca
să nu intre În receea ce ar
puternice
de audiofrec..:
ieşire.
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Un element de mare importantă ce
echipează receptorul este
cretizat printr-un instrument ce
zează informatii asupra valorii
electromagnetic la locul de
S-metrul are
scală
de la 1 la 9.
cîmp cu valoarea de lOO.H
rea receptorului. Celelalte valori
gradaţiilor urmează niveluri cu
de 6 dB: S9=lOOj-l. V; S8=50/- ',
25"f-4 V; S6= 12,5.N..- V; S5=6,25A
=3,14j-l V; S3=1,56){. V; S2=0,78
Sl=0,39.u. V, grafic această lege
prezentată în figura 1.
Pentru valori mai mari de
(S9), grada~iile se fac
cele
3,13, respectiv 10 dB.
cazuri, nivelul S se măsoară luînd semnal continuu de la
în
controlului automat
(CAA).
Măsurarea se mai face Între două
mite ale valorilor: limita inferioară este
determinată de curbura de
elementului de deteqie;
rioară este determinată de
dioreceptorului. De
emis de staţiile ra(jlOarrlatonlor
ează Între aceste limite.
:Realizarea cea mai comodă a unui
S-metru este utilizarea unui miliampermetru cu indicaţie
cu
amplificator ce are curba
garitmică. O schemă bloc a
tru cuprinde un amplificator
impedantă mare de intrare
să nu
turbe funqionarea
amplificator cu răspuns
amplificator de ieşire cu
şi, în sfirşit, instrumentul lwjlcatC)I
liampermetru).
Ca amplificator de intrare
folosi un circuit integrat care
amplificare mare în curent
amplificare ce depinde de
reaqie aplicat. În general, arrlp!iihc:at()arele ce au şi o buclă de
unele particularităţi: "l"'UUll.::tl"

ţionare, impedanţă redusă

niaritate ameliorată
lmpe,dalrltă
cată de intrare.
acestea
în esenţă, de elementele din
reacţie.

În figura 3, de exemplu, amplificarea
etajului este determinată de raportul
elementelor R 2/R) din bucla de reaqie,
semnalul de la intrare fiind in fază cu
semnalul de la ieşire (prin modul de co~
nectare a etajului).
Impedanţa mare de intrare este determinată prin faptul că o
a semnalului de ieşire este
semnalul de intrare.
Dacă în bucla de reaqie se montează
un element neliniar şi
etajului devine neliniară; ca
neli. niar poate fi folosit un tranzistor.
Verificind caracteristicile unui tranzistor, .se poate observa
pOrţiuni acestea sînt
şi deci tranzistorului
xeze o polarizare astfel ca fimqionarea
sa să fie pe partea logaritmică a carac~
teristicii.
Schema reală
S-metru este
prezentată in figura 4. Circuitul CI-l
este de tip
741 şi
amplificator
intrare, a
care este determinată de R 2 :
Din poten~iometrul
echilibrarea circuitului
Teoretic, în
trare, semnalul de
nul; practic nu se
cauza unor imperfeqiuni
nentelor interioare.
Următorul etaj este arrlpJ][!lcatc>ruJ
garitmic. Aici rezistoru!
iar condensatorul
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se

reglează

decît la o a)ezare simetrica, atunci'
cind ochiul oscilează Între cele doua
jumătăţi ale imaginii, diminuÎnd ifŢ1portanţa
elementului central. In
plus, diagonalele (figura 2) capătă
ele semnificatii În cadru, cea ascendentă (stînga jos-dreapta sus) devine o diagonală forte, cea descendentă (stînga sus-dreapta jos) o diagonală
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Plasarea subiectului În cadrul
imaginij este un lucru hotărît În cea
mai mare măsură În momentul f010grafierii. In procesul, negativ-pozitiv
se poate interveni printr-o reÎncadrare adecvată la mărire, dar În cazul diapozitivului orice corecţie devine imposibilă. Fotograful are la
dispoziţie deci un cadru În care tre~
buie să cuprindă atît subiectul, cît SI
fondul înconjurător, astfel Încît subiectul să fie pus În evidenţă si mesajul artistic dorit să transpară cît
mai clar. Dimensiunile acestui cadru
sînt În principiu standardizate, ceea
ce nu împiedică' realizarea unor lucrări În formate speciale, respectiv
la care una din laturi este cu mult
mai mare decît cealaltă sau, dimpotrivă, cu laturile egale.
Formatele uzuale În tehnica fotografică sînt cunoscute atît pentru
materialele fotosensibile negative,
cît si pentru cele pozitive, astfel Încît
nu vom insista. Ceea ce trebuie
mentionat este raportul laturi lor
care' este de 2/3 si 3/4 (excepţ ie
face formatul 6x6 cm,la care raportul este 1) la materialele negative şi
de 2/3, 3/4, 4/4, 5/6 la materialele
pozitive. Fotografiile se realizează În
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Punerea În evidentă a subiectului
se va face, a'Jadar, prin plasarea sa
peste punct forte sau linie forte din
cadru. Dimpotrivă, estomparea unui
element component al imagi,nii se va
face prin a~ezarea sa peste un
punct slab sau o linie slabă din cadru.
/
Un raport proporţional cu efecte
estetice mai puternice este cel determinat Încă din perioada Renasterii de arti:;;tii plastici :;;i cunoscut ca
. neobisnuită.
Iată' figura 6. Asimilînd linia cu li"diviziunea (ie aur". Acest raport corespunde împărţirii unui segment
nia orizontului, poziţia cercului pare
firească În
6a. Asociaţia min. (figura 3) În două părţi inegale astfel
tală cea mai
de făcut este cea
ÎnCÎt:
AB
AR
dintre orizont
poziţiile lor
-=-=1'618.
AR
RB
'
fiind
corecte.' Figura
6b dă o
ciudată, partea inPractic, acest raport se obţine îmIng. V. CĂLINESCU
o zonă moartă, 8tapărţind segmentul În 8 părţi egale
6c avem de-a face cu
luînd AR = 5/8 AB :;;i RB = 3/8
foarte 'mari,
RefăCÎnd sistemul din figura 1 prin
În depăr
prisma raportului .. diviziunii de aur",
din fise obţine caroiajul din figura 4,
punctele si liniile analizate menţinÎn
du-si semnificaţiile. S-a avut În vedere o Împărţire a segmentului ':oi
dinspre capătul 8, obţinîndu-se
punctul R.
Se observă că noul cadru se camarea majoritate la formate avînd
racterizeaza printr-o grupare mai
raportul laturilor 2/3-3/4, raport
strînsă a liniilor si punctelor semnicare conferă imaginii o formă esteficative spre centrul imaginii.
tică, echilibrată.
Sigur că În practică nu este neceVom Încerca în continuare să anasară aplicarea strictă a principiului
lizăm care sînt elementele care condescris, ochiul, cu un oarecare exerferă cadrului atributele de echilibrat,
ciţiu, putînd plasa cu mare rapidide estetic.
tate elementele compoziţionale ale
Să urmărim figura 1. Cadrul a fost
imaginii În zOhele semnificative.
Împărţit odată prin axele de sime~
Este iarăsi foarte posibil să se utilitrie (linia punctată) si o data
zeze reţele corespunzătoare unor
printr-uri caroiaj. determinat de Îmformate curente, care să fie folosite
părţirea laturi lor În trei părţi egale
la operaţia de Încadrare din timpul
(linia continuă). Se obţin În cadru o
măririlor. La aparatele cu vizare recum arată firesc o
serie de linii :;;i puncte, unele avÎnd
flBX pe geam mat se poate trasa cadent În
de
semnificatii deosebite.
roiajul descrÎs chiar pe acest geam.
stînga, În partea
Punctul' "O", centrul de simetrie al
O linie de foarte mare importanţă,
stîngă a cadrului.
cadrului, este considerat un punct
O altă temă semnificativă. pentru
necuprinsă În cele anterior expuse,
slab, deoarece prin pl'asarea subieceste linia orizontului. Psihologic vorÎncadrare este cea a
tului În centrul imaginii restul·detaliRedarea
oble(~telor
bind, există automat tendinţa căută
Hor vor fi estompate. Desigur, există
rii acestei linii sau identificării unui
si subiecte care prin caracteristicile
element' compoziţional cu ea.
lor impun plasarea În zona centr3'l.ă.
Proasta plasare a liniei orizontului
Liniile FL, EM, GP, KN sînt numite
(sau asimilatei ei) poate compromite
linii forte ale cadrului, iar punctele
Nu este cazul aici să detaliem
o imagine alcătuită altminteri În
ny('\hlom,,,, nn~"·n"",,...t,,,ol liniare gînd inR, O, S, T puncte forte. Plasarea sumod corect.
biectului după una din liniile forte
la ,."o::.nrY10!Ol relativă a obiecte-.
Linia orizontului nu se plasează În
sau Într-unul din punctele forte
lor reprezentate în plan, ci ne vom
principiu de-a lungul axei longitudioferă cele mai bune poziţii În cadru.
mărgini la a
aspectele
nale de simetrie, deoarece împărţi
Privirea găseste În mod firesc susemnificative
Vom utiliza
rea egală a imaginii obligă ochiul să
biectul si ÎI percepe mult mai bine
ca exemplu o
a unul
privească distinct partea de jos :;;i
drum drept
de
Apecea de sus, pierzÎndu-se caracterul
lînd la o
concretă sau la
unitar al lucrării. Plasarea liniei orÎconstata că:
zontului se va face peste linia forte
se Întîlnesc
inferioară sau linia forte superioară,
Într-un punct
(punct de
În funcţie de celelalte elemente din
de:;;i noi :;;tim că ele sînt paraarborii se micşorează aparent
pe măsura creşterii distanţei, deşi,
În realîtate sînt de înălţimi
de
ordin.
Aceste efecte se
pe baza
modului de formare
a imaginii, atît În cazul
cît şi pentru un
tr,y"",..<>t,('
Imaginea
este Însă aupe durata transferului nervos si a analizei realizate
mintal, astfel încît
în redarea obiectelor sînt
!mapeliculă va fi
de o serie de
unele corectabile la mă
nu. Ca exemplu vom da
des întîlnite si u:;;or de intuit.
nor<>-r,',;;In,;;, de aproape,
spre aparat, cu
vom obtine o imadominată
o pereche de
nefiresc de mari În comparacu restul coroului. O asemenea
este necorectabilă. Dacă
fotografiem o clădire înaltă de jos,
vom
clădirîi înclinată
la
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imagine
care trebuie
zont jos Într-o
fără
partea
o impresie
dezolare,
pustietate. Un orizont
sus poate
senzatia de strivire a
din partea:inferioar"ă.
Linia orizontului reprezintă tol:pdată o bază de sprijin, înlocuind suprafeţele de. asezare. Urmărind figura 5, vom constata o senzaţie
prăbusire a cubului din figma
deosebire de figura 5b, În
este unul de stabilitate.
Dealtminteri, o forţă psihologică
ne obligă Întotdeauna să tindem
spre o stare de echilibru, ceea ce
implicit va duce la apariţia unor senzatii de instabilitate sau de nefiresc
cîrld poziţia unui
de linia
orizontală, reală sau
este

s
CI

h

c

d

ÎN ATENŢIA CITITORILOR NOŞTRI
Pentru a vă asigura primirea ritmică a revistei TEHNIUM, reÎnnoiabonamentele pentru anul 1982!
Abonamentul la revista TEHNIUM costă 9 lei trimestrial. 18 lei
semestrial şi 27 lei pe 9 luni.
Abonamentele. se pot face la oficiile poştale, la factorii poştali şi
la difuzorii voluntari din Întreprinderi şi 'instituţii.

ţi-vă

Punctul de fotografiere (punct de
este important În raport cu
subiectul pentru o redare corectă si
expresivă. Alegerea punctului de
staţie este hotărîtoare pentru redarea În perspectivă a imaginii si pentru redarea volumelor În plan. Totodată, distanţa Între subiect si aparatul fotografic va avea o mare influentă. Distaniele mici duc la eliminarea detaliilOr, subiectul ocupînd o
mare suprafaţă; distanţele mari fac
ca subiectul să se "piardă" În spaţiul
înconjurător. Folosind alte obiective
decît cele normale, se poate influenţa
raportul suprafeţelor subiect
spaţiu -ambiant cu riscul apariţiei
unor deformări mai mult sau mai
pUJin supărătoare.
In dispunerea spaţială a imaginii
există o multitudine de planuri.
Semnificative Însă se consideră trei
planuri: p~im-planul, planul subiectului şi fundalul. Desigur, prim-pianul poate fi şi plan subiect sau fundalul să fie Înlocuit printr-o culoare
uniformă, pierzîndu-se semnificaţia
de plan distinct.
Prim-planul ISste cel care cuprinde
părţile recepţionate drept cele mai
apropiate de privitor.
Planul subiec"1:ului contine, evident, subiectul şi trebuie să fie pianul de maximă semnificaţie.
staţie)

narea ramei de mărit sau prin rotirea planului p.ortfilm.
Imaginile obţinute pe peliculă vor
părea normale dacă ele au fost date
de obiective cu focală normală
(pentru formatul respectiv) şi nu a
existat În prim plan un obiectiv relativ mare pe direcţia fotografierii. Fo-'
losind obiective superangulare, primul plan apare exagerat de larg, în
timp ce punctul de fugă se apropie,
imaginea părînd "turtită". Folosirea
aparatelor reflex este cea mai recomandată, existînd posibilitatea unui
control direct al imaginii date de
obiectiv, astfel Încît deformări le să
fie menţinute În limite acceptabile.
Obiectivele cu focală lungă alungesc perspectiva, defo.rmările În
acest caz fiind mult mai puţin sUI?ă
rătoare decît În cazul superangu"arelor.
Analizînd redarea perspectivei În
funcţie de poziţia pe înălţime a privi-

wrului (sau fotografului), vom constata că redarea În plan apare normală corespunzător nivelului privirii.
Figura 7 stînga sus redă imaginea
corespunzătoare unei perspective
normal.e centrale, în partea de jos fi:.
ind vorba de o perspectivă laterală.
In partea centrală a figurii, corespunzător poziţiei centrale sau laterale, este ilustrat cazul perspectivei
de sus În jos, a:;;a-zisa perspectivă a
păsării în zbor. Partea dreaptă a figurii 7 redă cazul perspectivei de
jos În sus, aşa-zisă perspectivă a
broaştei. Punctul figurează poziţia
privitorului.
Mare~ majoritate a fotografierilor
se realizează sub o perspectivă normală. Celelalte două cazuri se Întîlnesc voit cînd se urmăreste o redare
spectaculoasă, sau inevitabil, cînd
punctul de fotografiere sau spaţiul
avut 'Ia dispoziţie nu permit alte soluţionări.

Ing. MUGUREL POPESCU

Propun un inel adaptor cu ajutorul 'căruia se pot folosi obiectivele
cu filet internaţional i M42x1, dar
care posedă sÎ o acţionare manuală
a diafragmei (HELlOS, DOMIPLAN,
PENTACON-AUTO etc.). Schiţa inelului este dată alăturat, cu cele două
variante pentru găurî!e de surub: varianta 1 pentru folosirea suruburilor
de la inelul cu baionetă sau În cazul
În care se vor găsi şuruburi mai
lungi (M1,5x8) se va folosi varianta
2.
Avantajele adaptării la metrica internaţională constau În faptul că se
pot găsi o gamă mai mare de obiective si accesorii (inele intermediare)
În comerţ pentru aparatele din seria
PRAKTICA sau ZENIT.
Dezavantajul constă În faptul că
se renuntă la acti,onarea automată a
diafragmei direc't prin butonul declanşator, aparatul neposedînd sistemul de acţionare a diafragmei prin
ştiftul frontal ca la aparatele PRAKTICA.
Un alt dezavantaj constă În faptul
că nu se pot monta corect obiective
cu partea filetată mai lungă de 4,5
mm (fig. 2), sau care lucrează la o
distanţă standard faţă de pelicula
(3) mai mică de 4,5 mm.
Pentru obiective care lucrează la
distante mai mari de 4,5 mm se va
executa inelul adaptor la o lungime
egală cu (4,5+a) mm, "a" fiind diferenţa dintre distanţa de lucru a
obiectivului si distanţa standard: D=
45+a => a=0-45.
Cei care posedă obiective cu filet
M39x1 din seriile mai vechi de aparate pot executa inelul la cote le in-
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dicate, cu modificarea M39x1 În loc
de M42x1.
O recomandare mai mult estetică
decît funcţională: punctul marcat cu

vopsea rosie se va trasa după montarea obiectivului în inel pentru a se
putea citi indicaţia de diafragmă sau
de distanţă,în raport de el trasîndu-se apoi găurile de montaj.
Inelul se poate confecţiona
dintr-un material cu proprietăţi' de
aschiere bune, pentru a tăia un filet
care să nu mai necesite rectificare,
care să accepte un tratament termochimic scl[] electrochimic de protec-

Var/qrdo /
Varian'lo 2

h.9. f

Fondul reprezintă restul elementelor imaginii, care pot avea sau nu un
rol în compoziţie.
Esenţial pentru reusita uneÎ imagini este ca aceste trei planuri să nu
se stînjenească reciproc. Un
prim-plan prost realizat poate distrage privirea de la subiect sau
poate să-i minimalizeze semnificatia.
Planul subiectului insuficient di'ferenţiat de prim-plan va fi diminuat'
ca importanţă sau îşi va pierde chiar
intenţia compoziţională. Un fundal
prea bogat va distrage atenţia, după
cum un fundal prost ales riscă să se
contopească cu subiectul, mai ales
din punctul de vedere al tonalităţilor
sau culorilor.

Int~nţia autorului a fost să prezin.te principial o serie de probleme
de natură .compoziţionaIă, fără a se
pierde Într-o sumă prea mare de
amănunte :;;i divagaţii colaterale, Cl1
speranţa ca fotografului amator să-i
fie utile atît în realizarea propri Hor
lucrări, cît şi În analiza competentă
necesitată de practica fotografică.
Aplicarea celor expuse nu implică
eforturi deosebite, importantă fiind
înţelegerea logicii şi motivaţiilor psihologice de bază.

anticorosivă (brunare, cromare,
nichelare) sau se poate folosi un
material inoxidabil (INOX).
În figurile 2 si 3 sînt redate elementele aparatului şi.. monturiî:
1) butonul declansatorului; 2)
apăsătorUl filmului care menţine
strictă cota de 45 mm; 3) pelicula
film; 4,4') cele două variante de inel
adaptor; 5) obiectivul cu M42x1.

ţie

CU CIRCUITE INTEGRATE puteti
magazinele şi raioanele specializate ale costat. Modelele atrăgătoare DIAMANT, SIRIUS,
SN~GOV sînt realizate Într-o nouă conceptie tehnică
Intreprinderea "Electronica"-Bucureşti. Noile teleelimină complet tuburile electronice, permitînd reprogramelor ele televiziune În benzile 1-111 (canalele
şi în benzile I-V (cananele 1-12 şi 21-60).
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Semnalul care apare la piciorul 4
modulului sincroprocesor comandă baza tranzistorului driver
T701 (BF458 sau BF258). Acest
tranzistor este conectat cu emitorul
la masă şi polarizat În colector cu o

al

r
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cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

2920
3000
2920
3020
3050
3120
3600
3720

tensiune de +70V. Sarcina acestui
tranzistor este primarul transformatorului driver, al cărui secundar, prin
grupul L70111R703 În serie cu R704,
comandă baza tranzistorului final de
baleiaj or~zontal. Tranzistorul BU205

NOI SURSI DIIIIRDII:
CORVIRTIIOR
DI rUTIRI

Creşterea numărului

de construcţii de micro centrale electrice de diferite tipuri a condus şi la
interesului pentru sistemele electronice de conversie a curentului continuu de joasă tenÎn curent alternativ de 220 VI50 Hz pentru utilizări normale.
apariţia În revista noastră a unei construcţii cu tranzistoare pentru puteri de
000 W, un număr mare de cititori au solicitat prezentarea unui montaj pentru puteri mai
Le răspundem În cele ce urmează prezentînd schema unui convertizor cu tiristoare ce se
poate utiliza pînă la puteri .de 10 kW. Montajul poate fi realizat în atelierul şcolar fără prea
'mare dificultate.
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FIGURA 1.
condensatorului CI (în microfarazi) este
dată de rela.{ia:
P(W)
Ct(ţtF) = (0,018 - 0,032) - E(V)
unde P este puterea convertizorului în
wati, iar E este tensiunea de alimentare
în curent continuu în volti.

~~~~~~~~~~~
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FIGURA2.
Factorul de multiplicare din formulă
se poate optimiza în practică prin vizualizarea formei de undă cu secundarul
neconectat, care trebuie să fie cît mai
aproape de dreptunghi.
Inductanta de filtraj LI are un miez
din tole de ferosiliciu de circa 35 cm 2 şi
cuprinde un număr de 60 de spire cu
un conductor de 50 mm 2 secţiune.
În secundarul transformatorului
avem un formator de undă sintetică,
care aproximează sinusoida cu un sistem de trei dreptunghiuri.

Ta 1(11- 3=(0848 6EI T2

Rapoartele bobilliljelor din", secundar
~.
sînt date de relaţiile:

n~
n2

-1

05(1-

LATOR
FIGURA3.

n~
= 0,735,
n2

-1-

unde n este numărul de spire al înfăşu
rărilor secundare.
Pentru calculul transformatorului
mai avem relaţiile:
n~
U2
--= 1,1'--

ni

Ul

şi

respectiv pentru sectiunile din primar:
AB=DE=0,34 ni şi CD=DB=0,66 ni.
Numărul de spire a fost ales într-o
variantă care să permită o dispersie
mare a tipurilor de tole utilizate la constructia transformatorului.
Datele bobinajelor sînt cuprinse în
tabelul nr. 1 pentru două variante constructive. Pentru alte tensiuni sau puteri, calculul se face cu relaţiile de mai
SUL

LA

= 0,265;

,

În scopul filtrării tensiunii alternative, la ieşire se mai introduce un filtru
format dintr-o bobină cu o J~~ctiune a
miezului de 25 cm2, bobinată cu un
conductor de 16 :nm 2, cu 50 de spire.
Capacităţile filtrului sînt de 6,8 şi 2,4
.}-tF (CI şi C 2)·
Generarea comenzilor se face cu
montajul prezentat în figura 3, succesiunea comenzilor fiind cea din figura 2.
Montajul cuprinde un registru de deplasare cu trei circuite integrate şi un
decodificator cu protectie, realizat cu
circuite SAU-exclusiv. Utilizarea acestui
tip de circuit este necesară pentru a Împiedica aparitia unor comenzi false.
/
care ar periclita montajul.

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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Un osciloscop obişnuit poate deveni vobuloscop cl!, adaptarea generatorului alăturat. In acest mod se
pot verifica etajele de frecvenţă intermediară
cu frecvenţa de
aproximativ 465 kHz.
Montajul conţine un circuit integrat cu 4 porţi ŞI (poate fi un COB
400). Primele trei porţi constituie
formatorul de impulsuri dinte de ferăstrău pentru sincronizarea osciloscopului (bază de timp) şi pentru
realizarea devierii de frecvenţă. Oscilatorul de radiofrecvenţă are o

aBNBIITOIAr
Făcînd parte din categoria aparatelor de laborator, generatorul a că
rui schemă este prezentată alăturat
serveste la verificarea si ridicarea
caracteristicii de frecvenţ'ă a amplificatoarelor de audiofrecvenţă,
Frecvenţele generate sînt: 20, 27,
36, 47, 63, 84, 112 şi 150 Hz. Aceste
frecvenţe prin comutatorul S2 pot fi

poartă

ŞI al cărei circuit
contine 3 diode varicap (D1
BA . 102. Semnalul de Sil1
prin intermediul lui T1 es~e
diodelor varicap, iar semnalul
lat, rezultat din emitorul lu;
injectează circuitului supus
rii.
Frecvenţa de lucru se poate
plasa din Cv. Inductanta L1
bobină de un filtru IF a unui
tor cu tu'buri.

"RADIOAMATER", 1/1

multiplicate cu X1; X10; X100;
X1 000. La ieşire semnalul poate
avea 3 mV, 30 mV, sau 300 mV.
În componenţa sa, generatorul are
un circuit integrat COB 400 H, un
tranzistor BF 241. Dioda KO 522 se
poate înlocui cu 1N914.

"RADIO", 11/1980

+58
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INCIONIZ4TD

Sincronizarea sunetului cu imailOginea se poate face înregistrînd pe
banda magnetică impulsuri cu frecvenţă şi durată convenabile, Elementul electronic influentează motorul aparatului de p'roiecţie (prin
contactele releului se face afimentarea motorului). Montajul poate fi util

.Dl K1h6558

şi

pentru schimbarea diapozitivelor.
Impulsurile magnetice sînt preluate de trei etaje amplificatoare, apoi
redresate.
În final este un amplificator de curent continuu care acţionează releu!.
"FUNKAMATEUR", 12/1981

VI, V~ VI Kp,522A

I CIODIRl144 M'z
De la antenă semnalul este aplicat
unui etaj cu tranzistor FET (T 1 ),
montat În sursa altui tranzistor FET
(T 2). Prin circuitul oscilant din
drena lui T 2 semnalul de 144 MHz
este aplicat detectorului format din
diodele 0 1 şi O2,
Tranzistorul T3 formează etajul
oscilatorului local, al cărui semnal
se aplică tot pe diodele D 1-0 2. Semnalul de audiofrecventă rezultat
după detecţie este amplif'îcat de etajul cu tranzistorul T 4 .
Circuitele din intrare, drena lui T 2
si intrare În mixer sînt acordate în
banda de 2m. Bobinele au 6 spire
CuAg 1, pas 1 mm, diametrul bobi-

nei 6 mm. Pe bobina de intrare priza
este pe spira 2.
Oscilatorul lucrează între 72 si 73
MHz, acordul făcîndu-se cu dioda
varicap 0 3 (BB 139 sau BA 105).
Bobina din oscilator are 8 spire
(dimensiune ca şi celelalte bobine),
priza la spira 3 (eventual se schimbă
prin tatonări).
Oiodele 0 1-0 2 sînt 1N 4148, iar
tranzistoarele BF 245, 2N 3819.
Din ieşirea lui T 4 semnalul se
aplică unui amplificator audio.
Receptorul funcţionează pe AM,
CW şi SSB.

"RADIO COMMUNICATION",
7/1981

LIMITITOI DB '114ZITI,
,

Recepţia semnalelor ·slabe perturbate de paraziţi sub formă de impulsuri devine neinteligibilă. Receptoarelor de trafic li se poate adapta
montajul alăturat, care prin specificul său elimină efectul nedorit al paraziţilor.

De la detector semnalul de joasă
este aplicat unui etaj amplificator, apoi unui grup filtru de
frecvenţă

22

bandă şi redresat. Acest semnal redresat si semnalul de audio de la T1
sînt apiicate unui /imitator cu diode
03-04. La ieşirea limitatorului
printr-un comutator se ia semnal direct de la amplificator (T1) sau semnal prelucrat de limitator.

"FUNKSCHAU", 13/1979

TEHN/UM 311902

.,.,

VIZDI IIRITDR
c.

Pentru punerile la punct ale clariîn cazul unor profunzimi reduse
(fotografiere la mică distanţă, fotografiere la deschideri mari) se foloseşte ca un accesoriu important vizorul măritor.
Graţie acestui vizor suplimentar
se obţine o mărire de peste 10 ori a
imaginii date de aparatul fotografic
de tip reflex. Cîmpul imaginii mărite
este de circa 8-10 mm. Vizorul din
fotografie, produs de PENTACON,
are un coeficient propriu de mărire
de 2,7 ori, imaginea vizualizată pe
un cîmp de 8 mm diametru fiind de
circa 12 ori mărită.
Dispozitivul este astfel conceput
încît vizarea poate fi făcută şi În
mod normal fără a fi scos de pe
aparat,
rotirea ocularului. Astfel,
operaţia de reglare a claritătii
vizorul măritor, Încadrarea
,
În mod normal, vizînd Înimagine.
măritor dispune şi de posibilitatea unei reglări dJoptrice.

VASILE

tăţii

i~itia

~;nu

a:i>princiclopedia practică a copiilor. Apărut În Editura
"Ion Creangă", volumul Inteligenţă
şi Îndemînare tehnică inaugurează o
serie ce va Însuma În final şapte volume dedicate educatiei tehnice si
estetice a copiilor, sporturilor şi jocurilor preferate, ştiinţelor naturii şi
turismului.
Primul volum al Enciclopediei are
un bogat sumar, În care, firesc, accentul este pus pe educaţia
a viitori lor specialişti
a celor ce vor

Pentru buna tunctionare a autotuo atentie deosebită trebuie
ac(::>rdata bateriil"or de acumulatoare,
legăturilor electrice ale
Este cunoscut faptul că, din cauza
acidului sulfuric
a unor 1...1"'""' .... ;11...1."
mecanice
baterieî, pe
colierul de
mai precis
apar urme
de coroalăturată) ce
un
electric imperresÎmtit În cele mai multe cala
'
autovehiculului.
este simplă: se desface colierul de bronz, se curătă
bine atît el cît si borna acumulatorului, se fixează ia loc si se unge cu o
substan'ţă protectoare, de obicei vaselină.
Recomandăm ca această operaţie
să se facă semestrial.

implantarea
de
circuit imprimat,
trebuie "formate" adică
aibă terminalele Îndoite la o distanţă egală cu
cea a găuriior unde se vor monta.
Pentru această operaţie, prezentăm
un dispozitiv foarte simplu, de tip
calibru, ce poate fi realizat prin fre-

I
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zare atît din aluminiu cît
tollt sau o masa
ramid etc.).
se a,dla pe
canalul central şi cu mîna selncjoaie cele două terminale la . lungimea
convenabilă.

CARE,ULUI DIN NUMARUL TRECUT

ORIZONTÂl:1rLetcon -CGS.2) Ulei- Efort. 3)Aerostaţie. 4) Tractor
"7 Nr:5)Osar -Auzi. 6) Ananas. - CII. 7) R - Metod~- L 8) Ape - Uii - Az.
9)· .Minus •.. ..;., Nuia.' 10) Acte - FagoL
.'

BREANA .GABRIEL - Focşani
Casetofonul dv. nu poate deveni
stereo cu partea electronică Încorporată.

MARTIN DĂNUŢ - Oituz
Piesa desenată în scrisoare reprezintă un condensator electrolitic 50
jJF/6V.
PAŞCU COSTEL Baia
Conectînd becuri În paralel pe difuzor puteţi distruge etajul final audio.
COMAN DANIEL - Bucureşti
Deocamdată nu.
BOLOHAN SER lOJA - lasi
Am publicat şi vom mai' publica
montaje de. or~ă de lumini.
ALEXE ROMICA - jud. Bacău
La ce vă interesează, BC 107 A
poate fi înlocuit cu BC 107 C, respectiv BC 177 A cu BC 177 C.
Tranzistoarele fără inscripţio
nare probaţi-le într-un montaj experimental.
RADOI ION - jud. Olt
Construcţia unui minicalculator

depăşeşte posibilitatea unui amator.
Se cumpără.
FURTUNA SORIN - Buzău
Nu avem deocamdată.
TANAsucA GABRIEL - Suceava
Construiţi amplificatorui cu piesele ce le aveţi (2N3055) şi veţi fi
mulţumit.

SAHLEANU RADU - jud. Suceava
"Caloriferul de buzunar" nu îndeplineşte condiţii de publicare.
RADU S. - jud. Vrancea
Luaţi legătura cu magazinul
"Dioda".
CUCOS IOAN -'Bucuresti
Vor fi publicate schemele solicitate.
RAICA HORIA - Baia Mare
Regretăm, dar nu vă putem ajuta
la repararea casetofonului.
PÎSLARU C. - jud. Alba
Cele două· tipuri de difuzoare de
40 W acoperă toată gama audio. Nu
vă sfătuim să cuplaţi şi un difuzor
de 10 W.
RUS GHEORGHE - Bucureşti
În locul condensatorului menţio
nat folosiţi orice fel de condensator
variabil. Modificînd tensiunea de alimentare, nu ştim cum se va manifesta receptorul.
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MITROI GABRIEL - Bucureşti
Materialul trimis va fi publicat în
limita spaţiului disponibil.
MARINESCU DĂNUŢ - laşi
Vom Încerca să publicăm cele solicitate.
CONSTANTINESCU C. - Bucureşti
"Orgă de lumini" s-au publicat
multe scheme.
LEMNARU VASILE -Bucuresti
Semnalul preluat de la ieşirea' casetofonului, borna pentru difuzor,
este prea mare pentru excitarea amplificatorului. Vă recomandăm să
montati ca sarcină penţru casetofon
un rezistor de 7A/2W. Incercaţi apoi
să preluaţi semnal (pentru amplificatorul de puteri) de la un potenţio
metru de 100-200 A montat În paralel pe sarcină.
În fe!ul acesta se poate regla nivelul semnalului.
COMAN GH. - Urziceni
Dacă aparatul are firele desfăcute
şi În claviatură, este foarte greu să-I
mai aduceţi În stare de funcţionare.
Se poate remedia prin comparaţie
cu alt receptor.
. LUPU MARICEL - jud. Bacău
Redşcţia nu vă poate procura
cărţi. Incercaţi la Cartea prin poştă.
PRAŢA CRISTIAN - jud. Gorj
Verificaţi sistemul RAA, semnalul
nu mai este filtrat, deci un condensator de decuplare este defect.
HOLBAN VALERIU Galaţi;
MANU ELARION - Rm. Vîlcea; CODINOIU LIVIU Botoşani; ISTRATE PETRE Galaţi;. ISVORANU ILIE Bucureşti; RADVANSKY KAZIMIR Petroşa"i;
GRIGORAŞ ILIE Suceava;
NAICU ŞERBAN - Bucureşti; EPURAN IONUŢ - Bucureşti; NEACŞU
L. - Breaza; PETRAN ION - Cluj
Napoca

Realizările dv. trimise la
au fost reţinute spre o
.
blicare În limita spaţiului
CAZAN HORiA - B
SAHLEANU RADU
BELDEAN DAN AURELIAN - Cor~stanla;
C. - Giurgiu;
RENŢIU Caracal; RAIr.HI~.fFIMFI
ladislau - Braşov; POPE
DIU - Cîmpulung Muscel; .
PETRU - Timiş; GHEOGHllt
NIEl - laşi; MATALU FLORIN
Piteşti; RACOŢi ALEXANDRU
Arad; GHIŢA AUREL COSTEA NISTOR - I
AM,AHllel
FLORICĂ - Braşov; O
Piatra Neamţ; VLADU I"DI~"I'·I~II::I;
- Alexandria; MOCANU
cureşti; CIORDARU N. - BUlcurlesti:}1:B
STOIAN AL. - Timis;
I\IARIU Constanta; POPESCU
OVIDIU - Argeş; CIOABA ISPAS
- Drobeta - Turnu Severin; SIL·
VESTRU ZOLTAN - Covasna; COMAN CORNELIU - Snagov; TWARDOWSKY A. - Bucureşti; STOIU
MIHAI - Brăneşti; CHIRILESCU
DORIN - Piatra Neamţ; STREZA
LUCIAN Braşov; IEREMECOV
LAURIAN - Botoşani; SITARU DORIN. Deva; TOT ŞTEFAN Cluj-Napoca; BURTEA DAN - Tecuci; LUPU MIRCEA - Mangalia;
POPA GABRIEL - Bucuresti
Materialele trimise la redacţie nu
Îndeplinesc condiţiile de publicare.
Tov. ARGHIR GEORGE din
Cluj-Napoca, autorul articolului ,Aeromodel planor cu pilot semiautomat "Olimpic»-8", este rugat să ne
trimită la redacţie adresa exactă.
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