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Ing. DAN A. POP
cele ce urmează prezentăm
construcţia unui aparat deosebit de
util pentru
urmărirea
circuitelor cu
din seria
TTL. Construcţia,
compactă,
permite determinarea
afişarea
unui mare număr de
În
este nr"""7o;nt",t<i schema
bloc
deosebi
În

două

nale: circuitul
schemă este deitaiiată
logica de delcO(::fificalre
taliată În
3.
Circuitul
intrare analizează starea electrică a punctului ce se testează (nivel de tensiune, prezenţa
pulsuri lor cu amplitudine de peste
2,4 V, frecvenţa pulsurilor, coeficientul de umplere) şi furnizează la
ieşire semnale logice corespunzînd
acestor stări.
Analiza se face cu I:Jn convertor
analog-digital de 3 biţi, cu trei cir-

cuite cu prag cuplate galvanic la intrare. Pragurile se obţin potenţiome-.
tric printr-un divizor cuplat Între intrareade.test şi o sursă de tensiune
negativă (-2V/2mA), obţinută prin
redresarea unui oscilator intern de
120 kHz. Caracterul semnalelor obţi
nute este ilustrat În tabelul nr. 1.
Circuitul de intrare mai conţine
două oscilatoare de semnal TTL, un
comutator al regimului de lucru şi
un buton pentru coeficient de umplere.
Circuitul de decodificare are rolul
de a forma caracterele ce indică starea, caractere ce se afişează pe un
circuit ,,7 segmente".
Schema este realizată cu o memorie de tip PROM bipolar de 32 x 8
biţi, de tipul SN 74188, care are ieşiri cu colector În gol.
Testerul are trei regimuri de lucru
ce se selectează cu un comutator cu
2 x 3 poziţii.

A. Poziţia TEST (T)

frecvenţă

1. Se disting patru stări posibile
ale unui punct:

a. neconectat izolat electric
faţă de circuit; simbolul afişat
este 1=1.
II'

logic (L) r OV

b.

0.75 VI:

li

simbolul afişat este ; ,

B. Poziţia NuMARARE (N)

c. intrare TTL În
2,35 V]:
este

I

mai mare de 143 kHz simbolul afişat este P.
'
3.. ~rin apăsarea butonului pentru
coefiCient de umplere, se va afişa o
suprapunere a simbolurilor H si L.
Pentru un coeficient ,) mai mare
decît 0,5, apare mai luminos simbolul l-i .. Pentru. un ,:;oeficient egal cu
0,5, simbolUrile Sint egal luminate.
Pentru un coeficient de umplere mai
mic decît 0,5, simbolul L este mai
luminos.

Se numără În zecimal impulsurile
ce apar la intrare şi se afişează În
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simbolul afişat este

H.

Precizia determinării este de 50
mV. Semnalul ce se poate aplica pe
intrare f.n mod nepericulos poate fi
între -SV şi +40V.
2. Sesizarea pulsuri lor singulare
pozitive cu durata minimă de 10 ns
şi negative cu durata minimă de 15
ns, simbolul afişat fiind F pentru o
durată de circa 0,2 secunde. Pentru
cu durata mai
0,2 secunde (frecvenţa
mai mare de 5 Hz), dar mai mare ca
7.2 ns
mică decît 139
este P.
cu o

cla~ cif~a.

Pentru un tren de impulsun mal mare ca 9, se reia ciclul de
numărare de la zero. Cifrele se afişează cu punct. În momentul trecerii
la numărare, aceasta este iniţializată
automat la zero.

C. Pozitia GENERATOR DE SEMNAL
Se pot injecta în montaj semnale
cu frecvenţa de 120 kHz sau 3 Hz
din tester, care sînt accesibile ia
două borne exterioare.
Modul de programare a memoriei
este prezentat În tabelul nr. 2. Circuitele integrate utilizate sînt P1
PAG.
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Se apasă butonul K~ şi pe scala
instrumentului se citeşte valoarea lui
f30. Acest buton (K 4 ) permite ca introducerea şi scoaterea tranzistorului de măsurat să se facă În lipsa
tensiunilor de alimentare.
Deoarece

Ing. GASCR MOLNAR

Montajul prezentat În figura 1 este
folosit pentru măsurarea factorului
de amplificare În curent al tranzistorului (Ha). Se recomandă În special
cercurilor de radioamatori, dar este
celor care au nevoie de
exacte.
Măsurarea factorului
se
face

tensiunii de
doilea amplificator.
acest scop se
caută ca tensiunea din emitorul lui
T1 să fie egală cu tensiunea de ie-

fi Înlocuit
patru
singura

capsu!ă.

la

le

= 100 mA;

V CE

=

10V), trebuie ur-

mărit ca acest Îucru să nu ducă la

distrugerea tranzistorului prin supraîncălzire (durata măsurătorii să
fie scurtă).
In
2
de ::::Iilmt:l""li'::;,r""
A

J-FET N

Uos

I II

i

+!-)

(12)
numai
de ohmmetru este
mV.
fine, pentru
a verifica relaţia generală (8), avem
nevoie, În plus, de un voltmetru.
electronic cu care să măsurăm de
fiecare dată perechea valorilor
UGS-U os '
.

FEI-

2.
Inlocuind aceasta expresie În relaţia generală (8), obţinem:
"

v

gds

FET

OMENII
UTILI A E
În tabelul de mai jos sînt prezentate aplicaţiile' tipice recqmandate de firmele producă
toare pentru cîteva tranzistoare
cu efect de cîmp mai frecvent
Întîlnite. Desigur, recomandările
nu sînt exclusive şi nici nu epuizează întreaga gamă de aplicaţii
posibile, după cum vă puteţi
convinge din numeroasele montaje realizate cu aceste FET -uri.
Pe lîngă tipul tranzistorului
s-au mai indicat natura sa
(J-FET, MOS-FET) şi capsula
(care poate totuşi să difere de la
o firmă la alta). Prescurtările utilizate au semnificaţiile uzuale:
d.c. - curent continuu; i.f. frecvenţă intermediară; d. - radiofrecvenţa; h.f. - înaltă frecvenţa; v. h.f. - foarte Înaltă frecvenţă; u.h.f. ultra Înaltă frecvenţă.

J - FET
canal N

MOS-FET
canal initial
N '
(depletion)

MOS-FET
canal indus
N (enhancement)

acestor
1'$IIr.t<CIi"iicd·i.~iiQ
= f(U oş ) nu
se pastrează
de origine (fig. 22).
Evident, metoda descrisă reduce
plaja valorilor r ds pentru un domeniu
dat de variaţie a tensiunii de corlAI"\iiI~ ii"AJ:IJi

UCiS

go(1-2U~p)

Tip
• BF245A-C
BF246A-C
BF256A-C
BF410A-O
BFQ10-16
BFR30-31
BFS21, BFS21 A
BFT46
BFW10-13
BFW61
BSR56-58
BSV78-80
2N3822
2N3823
2N3966
2N4091-4093
2N4391-4393
2N4856-4861

(11)

Capsulă

1

+

mandă,

niu U

plajă

de

un domeaceeaşi

mare
valori rds'

Reacţia introdusă pe poartă prin
artificiul descris este atit În curent
continuu, cit şi În alternativ. Componenta continuă a tensiunii drenă-$ursă poate Însă fi separată uşor

Aplicaţii

TO-92
TO-92
TO-92
TO-92
TO-7i
SOT-23
TO-72
SOT-23
TO-72
TO-72
SOT-23
TO-i8
TO-72
TO-72
TO-72
TO-18
TO-18
TO-18

d.c.-h.f., amplificare
v.h.f.-u.h.f., mixare, comutatie
v.h.f.-u.h.f., amplificare, mixare
v.h.t, amplificare, mixare (tensiune mică de alimentare)
dubleti monolitici pentru amplificare diferentială
d.c.-h.f., amplificare În circuite hibride
'
perechi discrete pentru amplificare diferentială
amplificare de nivel mic
'
v.h.f., amplificare În echipamente profesionale (zgomot redus) .
amplificare de uz general
comutatie În cirCUite hibride (rezistentă mică În conductie)
comutatie (rezistentă mică În conduct'ie)
,
!iplicaţiÎ gen~r!=lIe îri tensiune înaltă; amplificare h.f.
I.f.-r.f., amplificare
comutaţie de mică putere (multiplexare)
comutatle lUZ industnalj
comutafie uz industrial
comutaţie uz industrial

ROS02
BF327
BF981
BFR29
BFR84
BFS28
BSV81

TO-72
SOT-103
SOT-103
TO-72
TO-72
TO-72
TO-72

amplificare si comutatie de uz .generaf (impedanţă foarte mare)
v.h.f., amplificare (dublă poarta)
v.h.f., echipamente de telecomunicatii, zgomot redus (dublă poartă)
amplificare liniară (impedantă foarte mare)
v.h.f., amplificare (dublă poartă)
v.h.f., amplificare, impedanţă foarte mare (dublă poartă)

S02OO-203
S0210-215
S03QO
S0303-306

TO-72
TO-72
TO-72
TO-72

u.h.f., amplificare
comutatie, În circuite analogice si digitale
v.h.f.-u:h.f., amplificare şi mixare (dublă poartă)
v.h.f.-u.h.f., amplificare şi mixare (dublă poartă)

comutaţie
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de tensiunea d'e comandă, de exemplu conectînd divizorul R1-R 2 prin
intermediul unor condensatoare, aşa
cum se arată În figura 23.
În fine, o altă variantă Întîlnită În
literatură este cea din figura 24.
Reacţia este aici În continuu şi În alternativ, cu menţiunea că artificiul
nu reduce la jumătate şi tensiunea
de comandă, U c (ultima remarcă
este valabilă şi pentru figura 23).
Fără a intra În detalii, amintim
doar că procedeele de, liniarizare
descrise mai sus pot fi transpuse, cu
,unele particularităţi, şi În cazul
MOS-FET -urilor.
Pentru a recunoaşte şi înţelege
mai bine această aplicaţie foarte
răspîndită a FET -urîlor, de rezistenţă
comandată prin tensiune, vom analiza În continuare cîteva e?<emple tipice.
STABILIZAREA TENSIUNII DE lE·
ŞIRE A UNUI OSCILATOR
În figura 25 este dată (Ia negru)
schema de principiu a unui oscilator
În punte Wien, realizat cu un amplificator operaţional; C.1. Circuitul desenat la culoare are rolul de a stabiliza amplitudinea semnalului de ieşire, U o ' după cum vom vedea.
Prin divizorul R5-R 6, o fracţiune
(ajustabilă) din tensiunea de ieşire,
redresată cu dioda 0 1 şi filtrată cu
condensatorul C 4, este adusă pe
poarta FAET-ului, ca tensiune de comandă. In alternativ, canalul FET-ului este pus prin C 1 În paralel cu rezistenţa R j , controlînd astfel prin
rezistenţa sa rqs cîştigul a,mplificatorului. La nndLlI său, rezistenţa
canalului este controlată de amplitu-

dinea semnalului de ieşire. Atunci
cînd U o tinde să crească, tensiunea
de comandă a porţii creşte şi ea
proporţional, reducînd conductanţa
canalului; rezistenţa echivalentă a
grupului paralel R1 - canal creşte,
cîştigul amplificatorului scade, compensindu-se astfel tendinţa iniţială.
Fenomenele se petrec invers la o
tendinţă de scădere a tensiunii de
ieşire, obţinîndu-se În final o stabilizare a amplitudinii semnalului de ieşire.

Pentru oscilatorul propriu-zis nu
se indică valorile pieselor, schema
fiind clasică. Tranzistorul T 1 poate fi
practic orice J-FET cu canal N
(BFW10, 11 etc.), R5 se ia de ordinul
zecilor de kiloohmi, R6 de 100-250
kD, liniar, C 4 de 0,1-0,5 JJ.F, C 1 de
zeci sau sute de nanof&razi (ambele
nepolarizate), iar 0 1 poate fi orice
diodă de detecţie cu germaniu, de
exemplu din seriile OA, EFO etc.
(CONTINUARE IN NR. VIITOR)

Con
perime' ,
amplifica
punem alăturat
duble de tensiune contin
Varianta din figura 1 a fost proiec- '
tată şi experimentată pentru a debita ± 15 V/O,3 A, dar aceeaşi schemă
de principiu poate fi uşor adaptată
pentru alte tensiuni (eventual reglabile), ca şi pentru alţi curenţi maximi.
Cele două tensiuni de iesire sînt
bine filtrate şi stabilizate, căderea de
tensiune În sarcină maximă de 0,3 A
fiind de cca 0,5 V, respectiv neglijabilă pentru un consum sub 50 mA
(cum de regulă este cazul pentru
montajel~ cu amplificatoare operationale). In plus, schema este prevă
zută cu protecţie automată la scurtcircuit pe fiecare ramură, măsură
deosebit de utilă mai ales pentru Începători.

Egalitatea riguroasă a celor două
tensiuni se obţine prin 'sortarea
atentă a pieselor, urmă,rindu-se În
special Împerecherea
tranzistoarelor, a diodelor Zener şi a
rezistenţelor R3 -R 4 . Acelaşi deziderat a stat şi la baza opţiunii pentru
un transformator cu Înfăsurare secundară unică, dimensionată pentru
15-17 V/O,6-0,8 A. Cele două
surse "lucrează" astfel pe semialternanţele opuse ale tensiunii secundare, ceea ce asigură egalitatea valorilor de vîrf, În schimb Îngreunează filtrarea pentru curenţi mai
mari.
Redresarea se face cu două diode
identice, 0 1 şi O2• preferabil de 2 A
(F102, F202, F402, F802, F112) sau
chiar de 1 A (1 N4002-1 N4007), iar
filtrarea cu condensatoarele C 1 -C 2
de 1 000-1 500 JJ.F la cel puţin 25 V.
Stabilizarea este cu tranzistoare serie, T 1- T 2 (pereche npn-pnp, de me-

egale
diodele Zener
ile PL 15Z-PL 16Z)
= U Z2 = 15,5 V - 15,7 V.
Valorile rezistenţelor de limitare
R1 şi R2 se optimizează experimental
În funcţie de tensiunile redresate
obţinute, ca şi de factorii de amplificare ai tranzistoarelor (care vor fi cît
mai apropiaţi posibil).
Pentru protecţia la scurtcircuit s-a
folosit metoda cea mai simplă, cu
rezistenţele serie R3 -R 4 (avînd rolul
de traductoare de curent) şi cu diodeie D 3 -0 4 • respectiv 0 5-0 6 , conectate Între iesiri si bazele tranzistoarelor. Cu piesele' indicate protecţia pe fiecare ramură În parte începe
să acţioneze de la un curent de cca
0,3 A, curentul de scurtcircuit fiind
.de cca 0,7 A.
În final s-au mai prevăzut două
condensatoare de filtraj suplimentar.

C 5-C6 ·

C~blajul folosit de autor este prezentat În figura 2 la scara 1:1. EI nu
este realizat pe material placat, ci
prin lipirea directă a terminalelor
pieselor. Se evită astfel tăierea prea
scurtă 'a picioruşelor, avînd În vedere o eventuală reutilizare a piese10f. Această variantă de cablaj implică utilizarea unor condensatoare
cu terminalele de aceeaşi parte. Se
mai observă că tranzistoarele' au
fost prevăzute cu nişte radiatoare În
formă de U (S 2: 8 cm 2 ). Transformaiorul folosit are secţiunea miezului S=5,5 cm 2 ,
= 2 000 de spire
= 145 de spire
CuEm 0,15 mm,
CuEm 0,6 mm.

OlU -[OnTR01
MARK ANDRES
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Dacă pentru comanda volumului
se foloseşte un potenţiometru plasat
la intrarea unui etaj preamplificator
AF, nivelul distorsiunilor introduse
de acest etaj nu se modifică atît
timp cît volumul rămîne suficient de
ridicat, dar poate creşte supărător
pe măsură ce se reduce volumul.
Montajulalăturat, propus de revista "Funkschau", nr. 3/1979, înlă
tură acest inconvenient prin aceea
că, simultan cu reducerea niv~luiui
de semnal, se măreşte contrareacţia
În tensiune alternativă În emitorul
tanzistorului T 1, prin potenţiometrul
R7 • Atunci cînd cursorul lui R7 se

află În extremitatea a, cîştigul global
al preamplificatorului este minim,
iar cînd cursorul se află În extremitatea b, cîştigul este maxim şi nivelul contrareacţiei minim.
Preamplificatorul are o impedanţă
de intrare de ordinul a 50 kO şi o
impedanţă de ieşire de cca 4 k!1.
Cîştigul maxim este de 34 dB.
Se folosesc tranzistoare cu factor
mare de amplificare (peste
150-200) şicu zgomot redus, ca de
exemplu BC109C, BC173C, BC239C
etc. Potenţiometrul R7 poate avea
valoarea cuprinsă Între 22 k.o şi 33 kO.

-----o +24V

R10
3,9k.Q
(5

!J-.
4/7flF

IT

F102
(1
1000hlF DZ1
25 V PL15Z

OZ2
S~5
1000}J/= PL15Z
25V
T1- 80139
02
T2-60140 F102

(2

In.

+15V
O,3A

1

(5
It 70pF

25 V

-00
(6
1.;70)J F
25V
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-15V
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tene unde elementul E2 este rezonant pe frecvenţa cea mai joasă a
gamei acoperite şi se va situa Între
0,1 şi 0,15 ÎI În spatele lui E2 . Lungi~
mea corespunzătoare a lui E1 (ca ŞI
la antenele Vagi) va fi pentru 105',
de la frecvenţa de rezonanţă, fiind
dată de formula:

M, N sau P, putem observa că, ia o
cu raportul frecvenţelor 2,
acesteia îi putem da o lungime funcţie de spaţiul de care dispunem.
Astfel, dacă lungimea antenei este
'\/2 (linia M si wrlleala B), CÎştigul
va fi de 8,5 dB, iar r
0,82 (verticala
A). Fără a reveni d::,upra liniei N (cititorul poate vedea rezultatele), merită de observat că linia P determină
o antenă de dimensiuni mari 3 ÎI.
care are un cîştig de 12 dB şi un
unghi mic (aproximativ 5 grade).
Se poate spune deci că' o antenă
scurtă are o deschidere mare, distanţă mare Între elemente şi CÎştig
redus şi cu cît banda de frecvenţe
antenă

V03eo
logaritmică este frecvent
comunicaţiile profesiodatorită
CÎştigului
ridicat,
dB pe o gamă largă de frec-

Antena
folosită

nale
8-12

pentru ,benzile 7 MHz: şi 14 MHz
sau 14 MHz şi 28 MHz, incluzînd şi
banda de 21 MHz. Cîştigul = 8,5 la
10 dB, raportul faţă/spate cuprins
intre 14 si 21 dB, functie de frecvenţe.
.
,
Sigur, se pot construi antene cu
raport de frecvenţe 3 (deci 7 MHz 21 MHz), dar acestea ocupă un
spaţiu destul de mare (20 X 30 m);
spre a ocupa un spaţiu mic, antena
poate fi construită pe o singură
bandă şi atunci caracteristicile sale
se apropie de ale unei antene Vagi.
Abordînd un calcul sumar, notăm
frecvenţele F. lungimea elementelor E, distanţamtre elemente p,
toate În raportu 1 r.
Dacă F2 estE.' -frt~cvenţa de rezonanţă a elementului E2 , plasat la
distanţa D 1 de elementul E1 , putem
nota F~ = FI . r; Ee =E I . r; O2 DI' r.
Normal, există o cale matematică
riguroasă
pentru
determinarea
fiecărui
element, dar' experienţa
arată că metoda simplificată de calcul dă' rezultate foarte bune, ca element imediat de lucru fiind diagrama din figura 2.

În

venţe

ce poate include 3 benzi ale
radioamatorilor. Fără a intra profund În teorie, ne vom referi, În special, la realizarea practică a acestui
tip de antenă, dînd şi cîteva relaţii
de calcul.
După cum se observă În figura 1,
această antenă este compusă dintr-un număr variabil de dipoli paraleli, dispuşi În acelaşi plan, unde
lungimile şi distanţele va.rii1za În
funcţie de un factor notat r, ce depinde de cîştig şi de banda de trecere,
Aceşti
dipoli sînt alimentaţi În
opoziţie de fază printr-o linie Încrucişată şi cablul de legătură care sînt
cuplate În cenîr,u! elementului cel
mai scurt, eventual printr-un dipol
de a'daptare sau simetrizare,
PleCÎnd de la VÎrful triunghiului
(fictiv), dipolii succesivi' rezonează
pe frecvenţe din ce În ce mai joase.
Practic, s-a constatat că pe ansamblu elementele scurte joacă rol
de director, iar elementele lungi au
rol de reflector.
Construcţia unei antene logaritmice poate fi abordată de către majoritatea
radioamatorilor
ce
lucrează În ,unde scurte şi vom da CÎteva valori practice.
Raportul Între frecvenţele extreme = 2, deci antena poate fi

Această

diagramă

comportă

A

8
Gain
(dB) (r)

c

(n.A)

6
5

,JO,965)
,
"..... , 4
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3' ...
2

14
N_---1
18
20·

"

'

...

...... , ,

--- ---

14 X 100

=

10,7 m,

~.----------------~-r.--------------+~
..... _'

......

E2

-....

(29,7 MHz), deci (300 29.7) X 0,38.::::
:::: 3,84 m.
Aplicăm factorul r la elementul
E" apoi, succesIv. determinăm di-

mensiunile celorlalte elemente:
E 1 = 10,7 m; E 2
10 m; E3 :: 9,35 m;
E 4 =- 8,75 m; E5
18,8 m; E6
7,65 m; E 7 == 7,15 m; Es =c 6,68 m;
Eg 6,25 m; ElO :-c: 5,84 m; E 11 5,46 m;
E 12 =c 5,11 m; E 13 = 4,78 m; E14
= 4,46m; E 15 =: 4,17 m; E16 :-:c 3,89 m;

este mai mare cu atît antena trebuie
să fie lungă pentru a avea un cîştig
bun.
Să construim acum împreună o
antenă care să lucreze În benzile
de 20, 15 şi lO m, respectiv Între
14 MHz şi 29,7 MHz, Făcînd raportul
frecvenţelor
extreme, determinăm
punctul pe axa C egal cu 2,12:. Apreciem că dispunem de un spaţiu de
30 m, deci de 1,5 ori faţă de lungimea de undă a frE;cvenţei celei mai
mici. Notăm acest punct 1,5 pe axa
B. Unim punctele determinate pe
axa C si B cu o linie care să intersecteze şi' axa A, unde găsim că antena
noastra V:1 :1vp,a la un cîştig de 11 dB
un factor r ::::: 0,93.
Elemerl1t!l cel mai lung E 1 poate fj
considerat ca reflectorul unei an-

---

E 17 =3,64 m; 0 1
3,21 m; O2 3 m;
D3 =2,80 m; D4 = 2,62 m; 0 5 2,45 m;
0 6 = 2,29 m; 0 7 = 2,14 m; 0s= 2 m;
D9 = 1,87 m; DlO
1,75 m; 0 11
1,64 m; D 12
1,53 m; 0 13 =: 1,43 m;
D 14 = 1,34 m; D 15
1,25 m; 0 16
= 1,15 m.
Lungimea totală este deci 32,5 fn

pentru desenul din figura 3,
Să luăm un alt exemplu puţin diferit, respectiv o antenă pentru

Antenă oe
7

24

5
E 1

6

-----------

iar D 1 E 1 X 2 X 0,15
3,21 m,
Pentru F ::-: 14 MHz corespunde
1,Ş ÎI =: 32,5 m.
In fine, lungimea elementului cel
mai scurt va fi 38°,(; din lungimea de
undă a frecvenţei celei mai ridicate

3

axe verticale care permit determinarea lUI r (axa A) al unei antene cu
o anumita lungime (?xa B) şi banda
de trecere (axa C). In acelaşi timp,
putem cunoaşte cîştigul antenei şi
unghiul de directivitate. Din diagramă, după cum sînt trasate liniile

142,5 X 105

E1

I

6"

7

8

20 -15- 10 m,

I

D

ţine toată

greutatea antenei.
Tot prin plăcuţa izolatoare trec şi
două fire paralele la distanţa de 18
mm ce formează linia de alimentare. De pe această linie, cu fire Încrucişate
se alimentează fiecare
element E (fig. 58). Extremităţile
fiecărui element E sînt legate tot de
un suport (sfoară), care. Ia rîndui
său se fixează de piloni. In general
sînt foarte convenabile 6 puncte de
susţinere a antenei.
Acest tip de antenă logaritmică
poate fi utilizat cu succes şi În benzile de UHF-VHF pentru a acoperi
banda de 144 - 432 MHz, deci tot În
raport de 3. Admiţînd o lungime a
antenei 2,\ şi utilizînd figura 2,
găsim r = 0,94 şi cîştigul 10,5 dB.
Aplicînd relaţiile amintite EI
142,5 X 105
1 ,04 m şi E: = El' r,

, 1
3
6

9

6

Antenă pe 40

E 1

40-20 şi 15 m, respectiv să acopere o bandă de frecvenţe cuprinsă
între 7 şi 21 MHz, deci cu un raport 3
(figura 4).
Fiindcă dispunem de un spaţiu de
aproximativ 30 m, lungimea acestei
antene va fi de 0,8 ÎI . mai exact
(300 7) X 0,8 = 34,28 m.
uneşte
axa C
Dreapta care
(punctul 3) cu axa B (punctul 0,8,
fig. 2) determină pe axa A pentru cÎştig valoarea 9 dB, iar r
:;;; 0,86.
Lungimea primului element va fi:
142,5 X 105
E = ------ ;::: 21.4 m
1
7 X 100
Aplicînd relaţia E2
minăm celelalte valori.

10 11

7

-70 -15

determinăm
dimensiunile
tuturor
elementelor. Ca să rezoneze şi pe
432 MHz, ultimul element va avea
(300/432) X 0,38 = 0,26 m. Rezultă
că antena are 23 de elemente.

m.
50

Sfoar~

su port

I

~

E 1 x r, deter-

/11{

18

Sfoa r~

,U;,Jrt

Joi
I

E

8

Linj i

Distanţa între primele elemente
OI = 343' m, restul distanţelor determinÎndu-se cu ajutorul factorului r.
Lunginyea efectivă a antenei este de
4,25 m: Sigur, se poate realiza un
boom de susţinere a acestei antene, dar există şi o altă soluţie. Cunoscînd faptul că un semielement
din. două este alimentat În aceeaşi
fază. utilizăm ca linie de alimentare
două
tuburi
suprapuse,
unde
unul alimentaza partea stînga a lui
Ei, partea dreapta a lui E, partea
stîngă a lui E etc. (fig. 6 A şi fig. 6B)
Prin suprapunerea acestor două
booms, ca În figwa 7,/ şi ţinînd
seama de izolarea Între ele (fig. 8),
se realizea.ză comod antena pentru
144
432 MHz.
'
Distanţa de 4 mm Între suporturi
realizează o bună adaptare dacă
alimentarea se face cu un cablu de
50H. Izolatoarele sînt sub forma
unor plăcuţe de 20 X 20 mm, montate la distanţa de 50cm.
Montarea cablului de alimentare
se face ca În figura 9, unde conductorul central alimentează pe BI, iar
cămaşa cablului pe B·, (suportul inferior). Acest mod de adaptare
echivalează' cu un balum infinit si
prezintă o bună soluţie pentru cabluri de 50 si 75!L .
O soluţie 'de fixare pe pilon a acestei antene este dată (detaliu) În figura
10; o placă de pertinax susţine prin
şuruburi ţevile BI şi B" care apoi prin
bride se rigidizează de pilon.
Merită de amintit că, suprapunînd
4 antene, se obţine un cîştig de 1.7 dB
În întreaga bandă de 144-432 MHz.
Un • interes aparte poate prezenta
această antenă si amatorilor de Dx
TV fiindcă ea poate acoperi uşor
zona de 450-900 MHz cu un cîştig
pronunţat Din diagramă (fig. 2) şi
din calcule o astfel de antenă are
dimensiuni mici şi ocupă o suprafaţă
redusă.

E212
E2/2

E4/2

E7/2

®

8,

82

82

E2 = 18,4 m; E3 = 15,83 m; E4 =
= 13,61 ·m; E5 = 11,71 m; E6 =
= 10,07 m; E7 =8,66 m; E8 =7,45 m;
Eg = 6,40 m; ElO = 5,50 m; E 11
= 4,73 m.
Distanţa
0 1 Între primele elemente este:
21,40 X 2 X 15

4,73 m, banda de trecere a antenei ajunge pînă la 24 MHz, cu un
cîştig de 9 dB. Iată deci că o antenă
lung.ă de 35,70 m şi Iată de 21,4 m
asigură
transmiterea frecvenţelor
cuprinse între 7 şi 24 MHz, cu un
cîştig de 9 dB, ceea ce În practica
radioamatorilor este o realizare deosebită.

=

6,42 m,

100
de unde rezultă O2
5,52 m; 0 3
m; 04 = 4,08 m; O, = 3,51 m;
Do = 3,02 m; 07 = 2,60 m; D~ = 2,23
m; Dy = 1,92 m; DIiI = 1,65 m, lungimea totală = 35,70 m.
Menţinîndu-se elementul
Eli
=

= 4,75

=

Această antenă se construieste
din sîrmă de cupru emailat sau din
sîrmă de aluminiu cu un izolator
central din plexiglas sau alt material, legăturile fiind arătate În figura
5 A. Prin toate plăcuţele izolatoare
(care suportă elementele E) trece o
sfoară de material plastic (cum sînt
cele pentru Întins rufe), care sus-

I

I
I
I
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Montajul prezentat face parte din
categoria limitatoarelor dinamice de
zgomot (LOZ). Să facem o scurtă
analiză a metodei folosite În acest
caz pe.ntru reducerea zgomotului de
fond. In majoritatea cazurilor, zgomotul de fond prezintă un spectru
de frecvenţă aflat În domeniul frecvenţelor audio medii-Înalte. Amplitudinea sa este mică În comparaţie cu
amplitudinea semnalului audio util
(1-3 mV). Din aceste motive, zgomotul de fond apare, mai ales, În
lipsa semnalului audio, În pauze sau
atunci cînd nivelul semnalului audio
este comparabil cu nivelul zgomotului de fond. Metoda de eliminare folosită În montajul de faţă constă În
realizarea unui filtru trece-jos cu
atenuarea variabilă, funcţie de nivelul şi spectrul de frecvenţă al semnalului util de nivel mare, iar În
. pauze sau la niveluri foarte mici ale
acestuia blochează spectrul frecvenţelor medii-înalte, realizînd astfel rejecţia totală a zgomotului de fond.
Schema electrică a LOZ-ului este
prezentată În figura 1.
Semnalul audio se aplică etajului
de intrare, care include tranzistoa,rele T 1• T 2• În baza tranzistorului T 1•
prin intermediul condensatorului C1 •
Configuraţia etajului de intrare permite obţinerea unei caracteristici
tensiune-frecvenţă liniară În toată

banda audio şi În acelaşi timp adaptarea corespunzătoare Între impedanţa de ieşire a sursei de semnal şi
impedanţa .de intrare a LOZ-ului. O
parte a semnalului audio, preluată
de condensatorul C4 din colectorul
tranzistorului T 2. respectiv cursorul
potenţiometrului R3' este aplicată
filUului trece-jos C 5 - L1 - C6 şi, În
acelaşi timp; În drena tranzistorului
T 5' Tranzistorul T 5, de tip MOS-FET" funcţionează În montaj ca
rezistenţă variabilă conectată între
intrarea şi ieşirea filtru lui trece-jos.
O altă parte a semnalului audio este
preluată din emitorul tranzistorului
T 2. respectiv cursorul potenţiome
trului R3, şi este aplicată În baza
tranzistorului T 3' Etajul care conţine
tranzistorul T 3 realizează un filtru
activ trece-sus, care permite trecerea semnalului audio cu spectrul de
fr~cvenţă de 2,5-18 kHz.
In continuare, semnalul este aplicat etajului următor, care conţine
tranzistorul T 4 şi care reprezintă un
amplificator de tensiune. Amplificarea etajului este de cca 20 dB. Din
cqlectorul tranzistorului 14, prin intermediul condensatorului C 1O, semnalul amplificat se aplică unui redresor cu dublare de tensiune, format
din diode le 0 1• D2 şi grupul Cn , R18.
Tensiunea continuă, obţinută la bornele rezistenţei R18 reprezintă tensiunea de ,comandă aplicată pe grila
tranzistorului T 5' Această tensiune
determină În final valoarea "rezistenţei" dintre sursa şi drena tranzistorului T 5' valoare care implică atenuarea finală a filtrului trece-jos.
Tranzistorul T 5' În funcţie de tensi"unea continuă negativă aplicată pe
grilă, realizează o rezistenţă virtuală
cu valorile cuprinse În gama 50fl-2
Mfl. Pentru polarizarea corespunză
toare a tranzistorului T 5 se foloseşte
o tensiune continuă stabilizată, obţi
nută cu ajutorul grupului 0 5• R27 •
R28 şi filtrată de condensatorul C 18•
Semnalul audio prelucrat soseşte de
la ieşirea filtrului trece-jos şi, prin
intermediul condensatorului C 12 ,
este aplicat la, intrarea etajului de ieşire. Configuraţia etajului de ieşire,
care conţine tranzistoarele T 6' T 7,
este similară cu cea a etajului de in-

nentele, cu excepţia traniistorului
T5. Se alimentează! montajul de la o
sursă de tensiune continuă de 24 V
şi se verifică tensiunile menţionate
În schemă cu ajutorul unui voltmetru cu impedanţa' de intrare mai
mare de 1 M n. Caracteristica de
funcţionare statică a etajului care
conţine tranzistorul T 4 depinde în
mare măsură de factorul de amplifi~
care al acestuia. Se alege un tran7
zistor cu h21 E= 250 şi se modifică
valoarea rezistenţei R12 în jurul valorii indicate În schema electrică, pînă
la obţinerea În colectorul tranzistorului T 4 a tensiunii menţionate..Se
aplică la intrarea montajului un
semnal sinusoidal de 100 mV şi se
oscilografiază tensiunea obţinută la
.. ieşirea filtrului trece-jos. Se ridică o
caracteristică tensiune-frecvenţă În
banda audio şi se obţine diagrama
din figura 2. Dacă diagrama obţi
nută diferă În ceea ce priveşte atenuarea, se verifică valoarea inductanţei bobinei L1 şi se modifică În
mod corespunzător. Amplitudinea
semnalului se stabileşte cu ajutorul
potenţiometrului semireglabil R4•
REGLAJE ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
Se măsoară tensiunea continuă
După realizarea pra<;;tică a cabladin anodul diodei O2 şi se ridică o
jului imprimat se montează compocaracteristică tensiune-frecvenţă În
,
Figura 2 - Caracteristica tensiune-frecvenţă la ieşirea filtrutrare, din aceleaşi considerente.
Pentru alimentarea montajului se tolos~şte o tensiune continuă de 24 V,
stabilizată suplimentar de grupul
R25, D3' C 14J C 15 ·
Montajul se realizează practic folosind componente de bună calitate.
O variantă de cablaj imprimat, care
a fost experimentată practic şi a dat
rezultate foarte bune, este prezentată În figurile 7 şi 8. S.,au folosit rezistenţe cu peliculă metalică, iar
condensatoarele de cuplaj sînt cu
tantal. Se pot face mici modificări,
În funcţie de gabaritul componentelor folosite, dar este indicat a se
păstra aceeaşi configuraţie a montajului.
Aşezarea componentelor pe placa
de circuit imprimat este prezentată
În figura 8. Bobina filtrului trece-jos
va avea o inductanţă de 85 mH. Se
recomandă realizarea ei practică pe
o carcasă tip oală de ferită, care se
va ecrana cu un colier metalic. Pentru bobinaj se foloseşte sîrmă CuEm
cu diametrul 0,12-0,15 mm.

lui trece-jos.
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Intercalarea LOZ-ului În ansamblul electroacus-

{OO

Figura 4 - Caracteristica tensiune-frecventă obţinută la ieşi
rea LOZ-ului (fără T 5)'
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Figura 1- Schema de cablaj a circuitului imprimat. Circuitul
imprimat este văzut dinspre cablaj.
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Figura 5 -

banda audio, care trebuie să coincu cea menţionată În figura 3.
Amplitudinea tensiunii continue se
ajustează cu ajutorul potenţiometru
lui semireglabil R3' Se măsoară valoarea tensiunii negative de 3,5 V
dintre traseele corespunzătoare grilei şi sursei tranzistorului T 5, intrarea montajului fiind conectată la
masă. Apoi se aplică la intrarea
montajului un semnal de 100 ,mV şi
se ridică o caracteristică tensiune-frecvenţă În banda audio, care
trebuie să coincidă cu cea prezentată În figura 4. Se deconectează
sursa de alimentare, se montează
tranzistorul T 5 şi se realimentează
montajul de la sursa de tensiune d~
24 V. Caracteristicile de funcţionare
ale LOZ-ului sînt prezentate În figura 5. După realizarea reglajelor
prezentate anterior, LDZ-ul se ecranează Într-o cutie din, tablă de fier
cu grosimea minimă de 1 mm şi se
montează În interiorul ansamblului

cidă
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Caracteristicile de

Figura 8 - Poziţia componentelor pe placa de cablaj imprimat. Circuitul este văzut dinspre partea cu piese.
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funcţionare

04 R2S (9 R,414

RZ6

ale LOZ-ului. I

03

electroacustic (magnetofon, amplifi- R17 ____
cator de putere etc.). Din punct de
vedere electric, LDZ-ul se interca- 01lează între ieşirea etajului corector RZ8-.
de ton şi intrarea amplificatorului
audio de putere. Constructorul
poate utiliza un comutator care va
introduce sau nu funcţional LPZ-ul (16
În lanţul electroacustic (fig. 6). Mon- (11
tajul se poate realiza şi În varianta
2
stereo, reglajele sus-menţionate făcÎndu-se separat pentru fiecare ca- 0
nal. Realizat şi montat, LDZ-ul va
îmbupătăţi sensibil performanţele
ansamblului electroacustic, oferind R18
amatorului de audiţii HI-FI un nivel
calitativ neţ superior.
(13
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Inel asamblat

pentru'sferă

Microfonul este un traductor electroacustic cu un rol foarte iml)Or'tarl:tii;V/16"
În transformarea undelor
unde electrice, de cal
pinzînd În general
transmisii radiofo .

se vede si din schete (fig. 4): diagramele
ne arată cum poate
fi folosit un microfon;
acolo u l1 Q\edbrim să
spaţi!,lk\ce ne înconjură

registrări.
Există o

m i n e de tipuri de
microfoane,
cterizate după modul de c~n"'IfiIif'I"l"tie şi după elementul
variabil
ut, foarte cunoscute
marei
fiind microfoanele cu
ce echipează aparatele te. Mai sînt cunoscute micrple dinamice cu bobină'sau
. . . ndă, microfoanelecQRdEmsator,
microfoanele
. oelectrice, cu
electreţi etc.
S-a urmărit construcţia unei. game
mari de microfoane fiindcă fiecare
tip are anume caracteristici, neputînd răspunde În mod optim tuturor
caracteristicilor solicitate.
Parametrii sau caracteristicile microfoanelor sînt: sensibilitatea, directivitatea, răspunsul În frecvenţă,
impedanţa proprie, zgomotul de
fond, distorsiunile, greutatea etc.
Fără a intra În precizări şi norme
pentru fiecare caracteristică în
parte, ne putem da uşor seama cîte
cerinţe se impun unui microfon.
Astfel, un microfon dinamic CI,J
bandă reproduce o bandă largă de
frecvenţă, În schimb este puţin sensibil şi are greutate mare, fiind recomandat numai În instalaţiile staţio
nare de studio, pe cînd, de exemplu,
un microfon piezoelectric este uşor,
sensibil, În schimb are zgomot propriu şi bandă de frecvenţă îngustă,
fiind utilizat ca microfon portabil.
De o importanţă deosebită pentru
microfoane este caracteristica de directivitate, adică tocmai aria de pe

Grilă

r --onti·pop

burete negru

prelucrare sitele semisferă cu mîner,
utilizate În menaj. După procurarea
unei semisfere de 110-120 mm (În(fondul de sunete pe un stadion) nu
IăturÎndu-se cercul şi mînerul sitei),
vom folosi un microfon cu caractecu ajutorul poansonului şi al matriristică unid i recţ ională.
tei din figura 2 a se presează uşor
Constructorilor care posedă o
astfel ca să se obţină o formă de
capsulă de microfon şi doresc a-i
sită ca În figura 2 b. În timpul presă
confecţiona acesteia o carcasă cu
rii este indicat ca Între sită şi matriţă
un design modern, dar avînd şi calisă se pună o ţesătură textilă (finet)
tăţi mecanice excelente, le prezenpentru a nu deforma profilul reliefat
tăm aceasta În cele ce urmează.
al ochiurilor de sită.
În esenţă, ansamblul se compune
- Sita astfel "trasă" se taie rotund la
dintr-o sferă din sită metalică, În inmargini cu foarfeca pentru a se
teriorul căreia se află "capsula-miobţine o jumătate de sferă. La fel se
croton" şi un. supo~t-tijă prin care
procedează şi pentru obţinerea celei
iese cablul ecranat. In figura 1 prede-a doua semisfere. Semisferele
zentăm o secţiune pe care sînt notate dimensiunile şi părţile compo- • vor fi căptuşite În interior cu o peliculă din buret de culoare neagră.
nente.
Inelul pentru sferă se execută prin
Sfera metCIlică se execută dintr-o
strunjire din bronz sau alamă, consită metalică cu ochiurile mari (1,5
form schiţelor din figura 3. Astfel se
mm) cositorite. Se indica pentru
va obţine un inel din două secţiuni,
PRESARE A SFEREI
care se pot Îmbina prin presare

FORMAREA PRIN
DIN SITĂ METALlCĂ
.

~oară.

Poanson

®

o
O
..Sită

Montarea semisferelor la inel. Semisterele din sită metalică se asamblează prin lipire uniformă pe partea
interioară a secţiunilor de inel. lipirea se face cu cositor, folosindu-se
un ciocan electric de lipit cu o putere de. 100-150 W. Ca decapant se
va folosi "apa tare", iar după lipire
se va spăla cu deterger:lt sub un jet
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Aparatul descris În continuare Întrei funcţiuni diferite: capacimetru pentru măsurarea unor
capacităţi cuprinse Între 100· pF şi
1 000 MF, temporizator Între 1 secundă şi 100 secunde şi cronometru
Între 1 s si 1 000 s. Precizia măsu
rătorilor este dată de stabilitatea bazei de timp folosite. În cazul de faţa
s-a ales un compromis Între precizie
şi complexitate. Baza de timp este
deplineşte

ANCRgAN

furnizată de un oscilator RC realizat
cu un circuit integrat de tipul j3E 555.
Precizia depinde În mare măsură de
stabilitatea valorii tensiunii de alimentare şi a capacităţii de 100 !-1F
(C,). Se poate 'ajunge la c'ca Fu sau
chiar sub 10;.
Funcţionare. În principiu, funcţiO
narea se bazează pe numărarea impulsurilor generate de un oscilator
Într-o perioadă de timp T determi-

nată de valoarea capacităţii Cx.
•
porizare.
Acest lucru este valabil pentru funcCronometru. In locul condensatoţionare~ ca temporizator şi capacirului Cx se conectează un ştrap. Din
metru. In cazul funcţionării pe post
K 1 se alege unitatea de măsură a
de cronometru, În locul lui Cx se
timpului (1 ms pentru poziţia 2 şi 1 s
conectează un ştrap, simulînd astfel
pentru poziţia T). Startul se dă din
o .capacitate de valoare infinită.
B1' iar oprirea se realizează prin eliIn cazul În care s-a depăşit capaminarea scurtcircuitului de la borcitatea numărătorului, se acţionează
nele Cx. Aducerea la zero se realicircuitul basculant bistabil realizat
zează, ca şi în cazurile de mai sus,
cu porţile G3 şi G 4. Acesta, la rîndui
prin acţionarea butonului B2•
lui, aprinde o diodă LED.
EiaBonare. Mai Întîi se reglează
Capacimetru. Presupunem că la
baza de timp. Se face un ştrap la
bornele Cx s-a conectat un condenbornele Cx, iar comutatorul K 1 se
sator. Dacă acesta este polarizat, se
trece pe poziţia T. Din potenţiome
va cupla cu "plusul" către terminalul
trul semireglabil P5 se fixează frec6 al circuitului integrat C11. Se fivenţa la 1 Hz. Se comută pe poziţia
xează comutatorul K1 pe o poziţie
2. Dacă frecvenţa diferă de 1 kHz,
intermediară (de exemplu pe p9ziţia , se modifică valoarea condensatoru2). Dacă afişajul nu este adus la
lui C 5 pînă la obţinerea rezultatului
zero, se apasă butonul B2 . Startul
dorit.
măsurătorii . se realizează apăsînd
După aceea, la bornele Cx se cobutonul B 1 . In acest moment ieşirea
nectează un condensator etalon cu
3 a porţii G 1 capătă un nivel logic
capacitatea cuprinsă În domeniul
"O", care se transmite, derivat prin
0,1-0,9 nF şi cu toleranţa de 0,2%.

C410nF
3x
SLA 7

CI-10
SN 74447

1 (C 08

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ condensatorul C 1 (10 nF), ~ intrarea 2 a circuitului integrat C11. Ieşiputernic de apă. Se va executa o lirea 3 a acestui circuit trece În starea
două şaibe inelare de cauciuc moale
pire solidă, estetică şi fără a inco,,1" logic şi deblochează oscilatorul
avînd diametrul exterior de 45 mm,
realizat cu circuitul integrat C12. Immoda asamblarea secţiunilor de
diametrul interior de 30 mm, iar gropulsurile sînt numărate de şirul de
inel. Astfel SEl. poate obţine o sferă
simea de 20 şi 25 mm. Aceste şaibe
asamblată din două
secţiuni seminumărătoare decadice C13, CI6 şi
etanşează
spaţiul dintre sferă şi
sferice.
C19. Numărarea se termină În mocapsulă (vezi desenul), nu permit ca
Montarea sferei la tija-mîner. Una
mentul în care Cx s-a Încărcat ia 2/3
sfera să adere mecanic la capsulă,
din semisfere se va asambla cu tidin tensiunea de alimentare. În
comportîndu-se elastic, antişoc, iar
ja-mÎner prin lipire cu cositor, decuacest moment iesirea 3 a circuitului
partea de acces a sunetelor de suCI1 revine În st'area logică "O" şi
pÎnd În centru! semisferei o gaură 0
prafaţa membranei microfonuiui
= 15 mm pentru ieşirea cablului, În este astfel separată faţă de partea blochează oscilatorul. Pe afişaj
jurul căreia se execută lipirea cu coapare valoarea corespunzătoare cade ieşire a presiunii sonore din a
pacităţii Cx. Pentru o nouă măsură
sitor, respectiv asamblarea semisfedoua semisferă. O grijă deosebită se
toare se apasă butonul 8 2, realizînd
rei la
impune pentru a nu se astupa caştergerea conţinutului numărătoare
se execută din OL38
mera acustică formată În spatele
lor, după care se dă startul din buprin strunjire conform schiţei din ficapsulei microfonului, păstrîndu-se
tonul B 1 •
gura 1. Tija poate fi executată şi din
astfel efectul de unidirectivitate al
material plastic.
Temporizator. Se trece comutatocapsulei. Volumul camerei acustice
rul K 1 pe poziţia T, iar la bornele Cx
Cromarea. Sfera asamblată la inel
influeţează caracteristica de directise conectează o capacitate de
şi la tija-mîner se decapează împrevitate şi curba de răspuns.
100 flF. Din potenţiometrul P, (1 M!l
ună şi se cromează cu luciu puterConexiunile de la capsulă la ca-,
nic. Felul În care este profilat inelul
se reglează temporizarea Între 1 s şi
blul ecranat folosit se fac cu conşi gri/ele avînd un lustru puternic
d uctor de cupru foarte flexibil,
100 s (potenţiometrul se gradează
vor da efecte cu totul deosebite la
punctul de masă fiind chiar punctele
În secunde). Oscilatorul furnizează
folosirea microfonului sferic.
de cositorire a semisferei cu tija-mîo bază de timp de o secundă. Startul se dă tot din butonul B1 • În acest
Asamblarea microfon ului. În intener. Cablul de microfon se bloriorul sferei se montează o capsulă
chează În tijă şi se scoate prin tubul·
moment se· acţionează elementul de
de microfon. Autorul a folosit o
tronconic de cauciuc (ce se procură
execuţie R (care poate fi un releu.
capsulă de microfon MA1AK (elec..:
din comerţ). Poansonul şi matrita se
bec, motor etc.). După scurgerea
trodinamic), cu caracteristica unidiconfecţionează prin strunjire din
timpului Încetează comanda către R
recţională. Capsula se montează În
orice metal.
şi se blochează oscilatorul. Pe afişaj
interiorul sferei prin intermediul a
se poate citi precis perioada de temTEHNIUM 3/1983
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Se trece comutatorul K, pe poziţia 1
corespunzătoare acestui domeniu
de valori. Se dă startul măsurătorii
de mai multe ori. De fiecare dată se
reglează potenţiometrul P4 pînă cînd
afişajul arată o valoare identică ~u
cea marcată pe condensator. In
continuare se trece comutatorul K,
pe poziţia 2, iar la bornele Cx se conectează un condensator etalon cu
valoarea cuprinsă În domeniul 1
nF-999 nF. Dacă indicaţia afişajului
nu este corectă, se ajustează valoareapotenţiom~trului semireglabil P3'
Aceleaşi operaţii se fac .şi pe poziţia
3 a comutatorului K 1• In acest caz
condensatorul etalon are o valoare
cuprinsă În domeniul 1-1 000 MF,
ajustarea făcîndu-se din potenţio
metrul P2 .
Pe poziţia "Cronometru" (T) a co.mutatorului K" la bornele Cx se conectează un condensator de 100 !-1F
(temporizare 1-100 s) sau mai
mare. Cu ajutorul unui cronometru
martor se etalonează potenţiometrul

P1 ·
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Primele nave cu pernă de aer au .
fost construite şi brevetate abia În'
ultimii douăzeci de ani. Propunem
spre construcţie cititorilor noştri un
asemeneCl vehicul cu pernă de aer,
realizat În 1973.
Vehiculul, ce poate merge atît pe
apă cît şi pe uscat, inclusiv În mediile mlăştinoase sau ~or accidentate, are următoarele caracteristici:
- lungime
25,4 m
- lăţime
14,25 m
-:- înălţime max.
10,6 m
Vehiculele de acest tip pot fi utilizate pentru transportul de materiale
În zone greu accesibile sau pentru
transportul de personal.
Pentru deplasare este folosită o

turbină cu gaze Rolls Royce GI\l
1301 de 1400 CP.
Aceeaşi turbină asigură, prin intermediul unui angrenaj, şi rotirea
suflantei pentru formarea pernei de
aer. Perna este menţinută cu ajutorul unei fuste dintr-o masă plastică
asemănătoare cauciucului.
Pentru realizarea modelului recomandăm construcţia şasiului din
lemn de balsa, iar realizarea sustentaţiei şi navigaţiei prin intermediul a
două motoare electrice tip Jumbo
540, RS 540 sau motoare de pompă
de spălat parbrizul ce echipează autocamioanele ROMAN, rebobinate la

unui motor termic de 2,5-3,5 cm 3 ,
unde puterea furnizată pe unitatea
de greutate este superioară.
Se poate utiliza şi un motor electric cu tensiunea superioară, dar
atunci recomandăm alimentarea din
exterior prin fire flexibile.
Modelul se pretează perfect pentru telecomandă, dar În acest caz dimensiunea minimă recomandată a
modelului va fi de 600 mm.
Începătorilor le recomandăm o
machetă statică.
Vă urăm succes!
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rul i În care este inclus atît jiclorul
principal, cît şi cel de aer, 4.

Ing. M, STRATUL.AT

Ultimul model aluzinelor din Togliatti (U.R.S.S.),. "Lada" 1 300 ~ S
(VAZ 2105 În codifica.re interna),
este echipat cu un nou tiP de carburator din seria OZON, prevăzut cu
un dispozitiv de obturare a circuitului de mers încet. Deoarece celela!te
ale carburatorului nu sînt afecsi au fost deja prezentate În revista . noastră, În cele ce urmează se
va descrie numai noul sistem de
mers Încet (ralanti).
După cum se ştie, În perioadele
de decelerare a vehiculului, cînd se
ridică piciorul de
pedala de accesi
este antrenat de
ia' maşinii, funcţionînd În
regim de mers În gol
o cantitate oarecare de comeste consumată inutil. De
aceea, tot mai multe sînt firmele
care echipează carburatoarele produse de ele cu sisteme de blocare
electromagnE;:tică a circuitului d~
mers Încet. In ţara noastra, dupa
"Skoda", iată că şi "Lada" apare
prevăzută cu un astfel de dispozitiv
de economisire.
Asa cum rezultă din figura 1 a,
combustibilul preluat din tubul de
amestec 1 al sistemului principal
este dozat de jiclorul de mers Încet
2 si
cu aerul adiţional sosit' ,
de aer 3, este dirijat
spre şurubul 8 de regl~r~ a ca. De
aici, emulsia de benzina-aer trece
prin emulsorul circular 12, şi, pe
iîngă conul de reglare 9: este trimis~
spre motor. Din schema se observa
că emulsia este suplimentar prepa-

rată

de aditia de aer dozată de acul
5 (plombat 'cu sigiliul 6, care este fixat de fabrică si nu trebuie dereglat), precum şi' de curentul de aer
sosit prin canalizaţia 13. O interesantă caracteristică de construcţie a
sistemului o constituie alegerea profilului şi suprafeţei conului 9 şi a
piesei 12, astfel Încît să se favorizeze accelerarea curgerii amestecului spre camera de carburaţie; prin
aceasta se obtine o mai bună emulsionare a benzinei si aerului si deci
o ardere bună la ralimti. la acest regim piesa cu vîrf conic 9 se sprijină
pe şurubul de reglare 1 prin intermediul membrane! 10. la trecerea la
regimul de sarcini parţiale (aşa-nu
mitul regim de repriză), CÎnd se Începe deschiderea clapetei de accelerare (fig. 1 b), alimentarea cilindrilor este preluată de orificiile de repriză 7, favorizîndu-se În acelaşi
timp intrarea În funcţiune a sistemului principal - compus din emulso-

ÎN REGiM
DECElERARE
Funcţionarea dispozi,tivului se bazează pe observaţia că În regim de
decelerare, cînd obturatorul (clapeta
de acceleraţie) este închis, iar maşina lucrează În regim inerţial, combustibilul care se scurge spre cilindri prin circuitul de ralanti este
consumat inutil. Pentru evitarea
acestei risipe, În construcţia motorului de pe model.ul citat a fost inclus un circuit electronic, prezentat
În figura 2.
"
Supapa electromagnetică 5, montată Între priza de vacuum 2 (fig. 2)
şi doza vacuummetrică 3 (în fig. 1,
reper 14), are două poziţii de functionare; cînd se află sub tensiune,
ea stabileşte legătura dintre priza de
vacuum 2 (fig. 2) şi membrana 10
(fig. 1) a dozei vacuummetrice prin
canalizaţia 14; cînd nu este alimentată cu curent, supapa 5
2) Întrerupe legătura cu priza
şi pune
membrana 10 (fig. 1) În contact cu
atmosfera.
Comanda supapei electromagnetice poate fi făcută fie prin contactul

5

c

O

8
9

8

6,
de obturatorul 7 al
tei
a carburatorului 4, fie
blocul electronic 8. Acesta din urmă
primeşte semnale de turaţie dela
bobina de inducţie 9.
Dacă
o perioadă de rulaj
apare
reducerii bruşte a
Încărcării motorului (Ia coborîre~
unei pante sau la reducerea vitezei)'
şoferul ridică piciorul de pe pedala
de acceleraţie, iar clapetele
toare ale carburatorului se Î
brusc. Ca urmare, obturatorul 7 (fig.
2) .desface contactul 6 şi acesta va
scoate de sub tensiune supapa elec5, aşa Încît legătura
priza de vacuum 2 şi m
brana bazei vacuummetrice 3
aceasta din urmă fii
pusă
contact cu atmosfera.
Membrana 10 (fig. 1), fiind apă
sată de presiunea atmosferică, va
împin'ge piesa conică 9 împotriva
emulsorului 12, Închizînd accesul
amestecului de aer-benzină spre
motor.
La un
după aceasta bineînţeles că
motorului scade; cînd
ea
limită de 1 200 rot
Imin,
electronic 8 pune sub
tensiune supapa electromagnetică 5,
astfel Încît aceasta va reface legă,:,
tura dintre priza de vacuum 2 şi
doza 3; membrana acesteia din
urmă va fi acţionată retrăgînd cuiul
conic şi permiţînd astfel emulsiei
combustibile să curgă spre motor.
Funcţionarea acestuia va fi reluată
şi menţinută la regimul de ralanti fie
pînă cînd se va acţiona din nou pedaia de acceleraţie (care va modiobturatorului treptei prifica
va acţiona contactul 6),
În momentul În care turaţia
peste 1 600 roth;nin - situaţii
În care fie contactul 6, fie blocul
electronic 8 scot de sub tensiune
supapa electromagnetică, revenindu-se la regimul economic.
REGLAJE
Reglajul mersului la ralanti nu diferă de recomandările făcute În articolele precedente. Sînt doar de făcut unele
În legătură cu
controlul
unora din elementele prezente În noul sistem.
BLOCUL ElECTROl\liC
Pentru verificarea blocului electronic se
legătura dintre contactul şi carburator, apoi se
montează un voltmetru Între bornele
A si C ale cutiei de contacte 10. Se
porneşte motorul
se Iasă să functioneze la
situaţie În care
voltmetrul
să indice minimum 10 V.
locul voltmetrului se
poate
un bec de 12 V, care
acum trebuie să se aprindă.)
Se măreşte treptat turaţia pînă
cînd supapa electromagnetică este
acţionată, situaţie În care tensiunea
trebuie să scadă pînă la 1,5 V (sau
becul trebuie să se stingă).
La
reducere a turaţiei
sub 1 200
tensiunea trebuie
din nou să
la minimum 10 V
(becul să se aprindă).
Se vede că funcţionarea corectă a
blocului electronic presupune exisunui turometru; Între 1 200 şi
rotlmin blocul pune sub tenelectromagnetică şi o
ază
În domeniul

rotlmin.
Contactul 6 constituie al doilea
element de comandă a supapei
el este fixat cu
lîngă carburator, fiind
actionat de obturatorul trepte! primare a acestuia.
Controiu! functionării se face demontînd cele
'
şuruburi de
corpului In
care se
inferior.
de actionare În
la capătul cursei,
să se refacă; rotiÎn sens invers (cînd obse deschide) trebuie să fie
Însoţită de refacerea contactului.

!i-
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La aplicarea tensiunii de 12. V la
bornele supapei electromagnetice 5
JN
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centrală,

În aceste condiţii, În caracteristicile exterioare ale motoarelor (fig.
2) se prezintă parametrii principali:
puterea maximă a motoarelor este
de 34 CP la turaţia de 5250 rot/min
(TA-1), faţă de 57,4 CP laturaţia de
6250 rot/min (TA-2).
Turaţia la ralanti este de 850 + 50
rot/min (TA-1) şi, respectiv, de 900
+50 rot/min (TA-2).
Motoarele sînt echipate cu carburatoare diferite (tehnologie de fabricaţie după Solex), cu două corpuri
dotate cu dispozitive economice şi
antipoluante.
Consumul la 90 km/h 'este de
5,5 1/100 km (TA-1) şi respectiv
6,4 I (T A-2).
4. Transmisia
Este principial identică.
Ambreiajul este monodisc, cu di2metrul de 0 160 (TA-1) şi 0 180
(TA-2), uscat, de tipul clasic cu diafragmă.

Cutia de viteze, cu comanda la
planseu, este prevăzută cu patru viteze' pentru mersul Înainte
toate
şi o treaptă pentru
sincronizate
mersul înapoi, parametrii principali
fiind daţi În tabelul 1.
Transmisia planetară, cu durabili,.
tate mărită, este prevăzută cu cîte
doi arbori planetari cu articulaţii trÎpOd? GX la ieşirea din cutia de viteze si articulaţii cu bile 0 16, tip
RZEP'PA, la roţi.

=

17,5 cm, limitator
pentru circuitul spate.
Discurile faţă, ventilate, montate
la iesirea din cutia de viteze, au diametrul de 252 mm (TA-1) şi, respectiv, 270 mm (TA-2) şi grosimea comună de 18 mm.
Pistoanele faţă au diametrul de
) şi 45 mm (TA-2),
42 mm
raza
de acţiune fiind de
102,5 mm (TA-1) şi 108 mm (TA-2).
Pistoanele spate, comune pentru
ambele autoturisme, au '0 = 30 mm,
la o rază medie de acţiune de
88 mm.
FrÎna de securitate este fixată pe
discurile faţă, levierul de acţionare
fiind amplasat Între scaune.
Presiunea de lucru În limitator
este de 25 bari (În gol) şi 70 bari (în
sarcină) pentru ambele autoturisme.
7. Direcţia autoiurismelor
Este de tipul clasic, cu cremalieră,
pin ion central, fără împingător; comună pentru cele două autoturisme.
Raportul de demultiplicare este de
1/18,7, iar diametrul volanului, cu
monobraţ, 0 = 380 mm.
8. Punţile şi suspensia
Din punct de vedere constructiv,
punţile celor două autoturisme sînt
identice.
Puntea faţă este formată dintr-un
paralelogram transversal cu suspensie formată din bare de torsiune cu
o = 20,1 mm (TA-1) şi 0 = 20,6 mm
(T A-2), lamă de Încovoiere (flexiune) cu grosimea comună de
0

rite: alternatoare de. 40 A cu regulatoare electronice încorporate, demaroare, cu puterea de 1,1 CP (M-031)
şi 1,3 CP (M-036).
Aprinderea electronică integrală
(M-031) şi clasică cu distribuitor orizontal şi bobină de aprindere cu rezistenţă (M-036).

P
[Cp]

ţ

M
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Volumul portbagajului, cu bancheta montată: 306 dm 3 , cu bancheta pliată: 644 dm 3 .
Suprafaţa planşeului, cu bancheta
montată: 0,71 m 2 , cu bancheta
pliată: 1,27 m 2 .
Retrovizoare: unul În exterior, amplasat fix pe uşă; unul În interior, cu
două poziţii (zi/noapte), lipit pe parbriz.
Centuri de securitate faţă, două
statice, cu prindere În trei puncte.
Parasolare: două, cel din dreapta
cu oglindă.
Scrumieră: una, În faţă.
Brichetă: una, pe consolă.
Paraşocuri faţă spate: tablă
inoxidabilă cu protecţie din mase
plastice (faţă) şi din cauciuc (spate),
Covoare: mochete preformate, insonorizanţi şi covor pentru portbagaj.
.
Compartimente faţă: unul pe
planşa bord, unul pe consolă şi cîte
unul pe fiecare uşă.

60
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Treapta

I
II
III
IV
Mars
înapoi

Raport de transmitere
TA-1
TA-2
11 : 50
11 : 42
18: 45
17: 39
28: 46
26: 39
34: 39
32: 33

11 : 46

11 : 46

5 ..Pneuri
Autoturismele sînt echipate identic cu pneuri "tubeless" (fără cameră de aer), cu rezistenţă ridicată
la uzură (cu caracteristici de uniformitate superioare), mărimea
145 x 13" şi presiunea de 1 ,9 bari
(faţă) şi 2 bari (spate).
Alţi parametri: circumferinţa de
rulare = 1,720 m; raza statică, sub
sarcină = 258 mm, raza liberă =
~3 mm.
.
6. Sistemul de frinare
FrÎna de serviciu (principală), cu
dublu circuit, ulei sintetic. Pompa

Cupl.ul'
conle
8x35

~TA-1)

x33
(TA-2)

Viteza la 1 000 rot!min (km/h)
TA-Î
TA-2
5,'1806
6,5528
9,4324
10,9079
14,3551
16,6871
20,5574
24,2620
5,6447

10 mm şi amortizoare hidraulice, telescopice.
Puntea spate este realizată din
bare trase, suspensie cu bare de
torsiune transversale cu 0 =
17,9 mm, identice si amortizoare hidraulice, telescopice.
Pe
roţii este prevăzut un
pentru dezbatere.
tabelul 2 se dau alţi parametri
principali ai punţilor autoturismelor.

9.
electrică
În ceea
priveşte motorul, instalaţia e formata din componente dife-

UlM
Punte faţă
- Unghi de pivot
- Unghi de fugă
- Carosaj
- Deschidere
- Deport la sol
- Deport la axă
- Distantă Între rotule
- Lungime braţ superior
- Lungime braţ inferior
- Cursă de soc
- Cursă la destindere
- Flexibilitate medie pe punte %
Punte spate
- !.-unglme braţ
- Inchidere
- Carosaj
- Cursă la soc
- Cursă la destindere
- Flexibilitate medie pe punte

TEHNBUM 3/1983

5,9852

Autoturisme
TA-1 si TA-2
7°'39'
4° .

11'
mm

0-3

mm
mm

45

mm

mm
mm
mm
mm

10

216,7
228,6
302,0
60,0
85,0

TA-2-30,5
TA-1-34,0
mm

mm

250
2-5,6

-10'
75

160

38-34

1000

200 O 3000

Bateria de acumulatoare tip L-2,
cu capacitatea de 45 Ah (TA-1) şi,
respectiv, de 55 Ah (TA-2).
Legat de caroserie, instalaţia electrică este compusă din:
- iluminarea faţă, formată din
două blocuri optice care includ: luminile de drum, de întîlnire, de pOZiţie şi indicatoarele de direcţie, cu
comandă de la postul de conducere;
- iluminarea spate, formată din
două blocuri optice care includ: luminile de poziţie şi de frÎnare, dispozitive reflectorizante, amplasarea luminilor de mers înapoi şi pentru
ceaţă;

iluminarea placă de iluminare,
cu două lămpi pe hayon,
deasupra plăcii;
- iluminarea interioară, compusă
dintr-o plafonieră centrală cu comanda încorporată şi un Întrerupă
tor la uşă;
- un spălător parbriz, cu un jiclor central, pompă electromagnetică + două jicloare şi un rezervor de
3,5 1;
- un ştergător parbriz, cu un braţ
şi două viteze;
- instalaţie de Încălzire şi ventilaţie, prevăzută cu un pulsor şi două
viteze.
10. Caroseria autoturismel.or
Au caroserie autoportantă comună, cu definiţie dublă: berlină,
(cu 3 uşi şi 5 locuri + 500 kg) şi utilitară (cu 2 locuri şi 260 kg).
Pavilionul şi aripile spate sînt sudate.
Parbrizul este realizat din foi
(stratificat).
.
Geamurile usilor sînt coborîtoare,
cu comandă mecanică.
Geamurile custode (laterale spate)
sînt fixe.
Suprafaţa totală a geamuri lor:
2,44 m 2 •
Scaunele: - faţă, două separate,
basculante;
- spate, o banchetă

4000 500d 6000
Cutie mănusi: una, cu .închidere
cu cheie, pe 'planşa bord.
Garnisajpanou lateral spate:
piese muiate cu buzunare şi garnisaje lonjeron.
Garnisaj pavilion: Îmbrăcăminte
preformată, cu prindere elastică.
Echipamente diverse: două barete
aripi faţă, table de protecţie sub motor, sub lama de flexiune şi sub rezervor.
Suprafaţa frontală a caroseriei:
1,782 m 2 .
Diametrul de bracaj:
- Între trotuare: 9,06 m.
Între pereţi: 9,78.m.

-

prevăzută

Rugăm cititorii revistei care
doresc să trimită materiale
spre publicare să le redacteze
citeţ şi inteligibil, să prezinte
atît modul de funcţionare a
montajului, cît şi detaliile
constructive şi de reglaj. Totodată, să fie co1nsemnate rezultatele măsurătorilor şi tipul
instrumentelor de măsură utilizate acolo unde este cazul.
Schemele . executate conform normelor STAS să aibă
trecute tipul şi valoarea pieselor componente, valori ale
tensiunilor şi curenţilor În diferite puncte.
Cînd este cazul, să se trimită desenul cablajului imprimat şi dispunerea componentelQr pe cablaj.
Fiecare material va fi Însoţit
de adresa exactă a autorului,
profesia sa şi locul de muncă.

pliabilă.
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Ing. VASIL.E CALINESCU

Sursele de I ulTlină stroboscopică
sînt, de regulă, realizate cu tuburi
de descărcare 1n gaze (xenon) comandate electronic, în fond lămpi
fulger electronice cu ciclu de încăr
care-descărcare foarte rapid.
O altă soluţie, mai puţin perfecţio
nată. dar avînd marele avantaj al
procurării fără dificultate a componentelor constructive, constă În obturarea periodică" a IUrŢlinii uflui. bec
cu incandescenţa graţie unUi diSpozitiv mecanic.
În cele ce urmează se indică mo-

dul de realizare a unei lanterne cu

lumină stroboscopică neelectronică.
Prezentarea se limitează la descrie-

rea construcţiei, la principiul de lu\cru, desenele de ansamblu şi detalierea parţială a unor elemente constitutive. Desigur, realizatorul acestei lanterne poate face multe modificări şi adaptări in funcţie de materialele avute la dispoziţie.
Urmărind figurile 1 şi 2, să analizăm dispozitivul În discuţie. Pe un
suport, 1, se află corpul lămpii, 2, În
care, într-o dulie 3, se montează un

roata 9; aceasta, prin inte
axului În trepte 10, roteşte
11, pe care se află cilindrul
Transmisia se face prin fricţ
roata 9 cît şi platanul 11 fiind
zute cu bandaje de cauciuc
rice. Motorul 8 şi roata 9
montate pe o placă 12,
verticală (pentru modifica
tului de transmisie) şi o
(pentru indexarea diverselor
tre de transmisie). Placa 12

bec nitraphot, 4, de 500 W. Becul se
În interiorul unui cilindru rotitor, 5, incomplet pe direcţia generatoarei. Prin rotirea acestuia lumina
dată de bec va fi emisă din lanternă
În mod discontinuu, cu o frecvenţă
dată de viteza de rotaţie. Corpul 2
este rigidizat de piesa 6, prevăzută
cu mînerul 7 pentru o prindere
uşoară la manipulare. Ca sursă de
mişcare. se foloseş te un motoraş de
mică putere, 8, care acţionează
află

Se obişnuieşte pentru a evita pă
trunderea nedorită a luminii În camera obscură să se monteze la intrare o cutie luminoasă cu un anunţ
potrivit, de genul "Atenţie, se lucrează!", "Intrarea oprită" sau "Nu
intraţi!" etc. Prin aprinderea luminii
din cutie anunţul respectiv este pus
În evidenţă, aprinderea, de regulă,
făcînd u-se manual.
În cele ce urmează se propune o
construcţie electronică simplă care
oferă următoarele avantaje:
- punerea În evidenţă a anunţu
lui luminos automat pe durata cît
camera obscură este În întuneric;
- lumina cutiei se "aprinde pulsatoriu, ceea ce atrage În mai mare
măsură atenţia decît o lumină continuă;

- număr de piese şi consum de
energie reduse. '
Lumina pulsatorie este dată de un
bec de mică putere (bec de scală),
ceea ce limitează dimensiunea ca":'
drului iluminat. Montajul poate fi
modificat prin introducerea unui releu, dar zgomotul ritmic ce se va
produce la fiecare ~nclanşare poate
d e v en i n: e p I ă cut. Dea c e e a
propunem. ca. lumina anunţului să
fie permanent asigurată de un bec

de cca 15 W alimentat la reţea, iar
un element discret al. anunţului să
marcheze pulsatoriu aplicabilitatea
anunţului.

Figura 1 redă simplificat cazul
descris. Un element fotosensibil (o
fotorezistenţă, În speţă) este pla$at
În camera obscură, iar montajul
electronic În cutia luminoasă. Lumina pulsatorie se află În spatele să
geţii, zonă protejată de iluminarea
generală a cutiei. Un întrerupător
(d,ublu, dacă este cazul) asigură alimentarea generală.
Fotorezistenţa se va plasa astfel
Încît lumina de lucru dată de lanterna, de laborator sau cea răspîn
dită de aparatul de mărit să nu o
afecteze.
Schema electronică este redată În
figura 2 şi este În esenţă un multivibrator a cărui funcţionare este comandată de o fotorezistenţă FR
(CdS). Schema funcţionează numai
cînd fotorezist~nţa nu este ilumÎ·
nată. Prin modificarea valorii rezistenţei R4, alimentarea montajului se
poate faceA şi la te.nsiuni mai mari
(9-15 V). In locul becului cu incandescenţă se pot folosi 1-5 LED-uri,
fiecare cu rezistenţă adiţională de
220 n, montate Însă În paralel fată

de, rezistenţa comJ..tnă de 1...2,2 k!l.
Modificînd valorile R1 şi R2. se
schimbă raportul între timpul de iluminare şi cel de întuneri.c. Asupra
acestor timpi va influenţa şi valoarea
condensatorului Ci.
Fotorezistenţa poate fi de orice
marcă. T1 este un tranzistor npn cu
siliciu, de mică putere, avînd (3 maimare de 250. T2 este un tranzistor
pnp cu siliciu, avînd (3 mai mare de
60 şi suportînd un cun:mt de colector de minimum 0,3 A
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teşte faţă de arborele 13, care are
partea terminală inferioară filetată.
Cu ajutorul piuliţelor 14 (de blocare)
şi 15 (de poziţionare) se realizează
deplasarea verticală contra tensiunii

date de arcul 18. Arcul flexional 17
asigură forţa de apăsare necesară
transmisiei prin fricţiune a mişcării
între arborele 10 şi platanul 11.
Forţa de apăsare pentru transmisia
mişcării Între arborele motorului şi
roata 9 se obţine la montaj prin corecta poziţionare a motorului.
Motorul electric poate fi unul de
picup, de magnetofon sau de la un
mic ventilator, toate de tip asincron.
Turaţia nominală posibilă este de
1 500 sau 3000 rotlmin, În funcţie
de care construcţia poate fi simplificată, transmisia efectuîndu-se direct
între motor şi platan.
Calculul transmisiei se face plecînd de ia turaţia nominală a motorului. şi frecvenţa de iluminare dorită. In figura 3 este redată principial
transmisia prin fricţiune analizată, În
varianta cu două trepte şi Cea cu o

Vom exemplifica un caz practic
considerînd un motor de magnetofon cu d l = 6 mm şi nil = 3 000 rot/min.
Ca roată 9 se foloseşte un disc de
cauciuc utilizat ca roată intermediară
În mecanismele de picup,
avînd OI = 50 mm. Obţinem:
.

OI

~ =

101 =

Vom lua În considerare trei viteze
de rotaţie a platanului: 0,5 rotls, 1
rotls şi 2 rotls (respectiv 30 rotlmin,
60 rotlmin şi 120 rotlmin). Raportul
de demultiplicare total va avea valorile din tabel.
Relaţiile de calcul sînt:

.

nil

DI

ni
ni

O:

101=-=-;

.

dl

112=-=-'
n,
d21
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=

rezultă următoarele

i I2 (1)

=

il()ll/io l

i I2 (2)

=

i I2 (1)

== il ()!3/iol

ilO121illi

=

8,33, de unde

turaţia

rapoarte:

=

100/8,33

50/8,33

12;

O:
d 21 = -.-

=

6;

= 25/8,33 = 3.

O,

=

156
-12 = 13 mm;

156
= -3- = 52 mm.

iim)

Din analiza valorilor i t9t din tabel,
precum şi a mărimi/or 021 rezultate
În exemplul dat se pot trage urmă
toarele concluzii semnificative:
- construcţia transmisiei În două
trepte se justif!că doar pentru i tot
100, eventual Itot
50;

=

de lucru va fi

no
ne = -.-

3000
115, ceea ce
26
corespunde aprox;mativ frecvenţei
de iluminare de 2Hz (2 rot/s) În cazu!
unui motor de 3 000 rot/min;
- arborele motorului are 3 mm
(motor de picup);
.
02
156
1101 = ~ = -3- = 52, deci n2
1101

Avînd În vedere valoarea practică
O2 = 156 (se consideră că bandajul
de cauciuc depăşeşte cu 1 mm pe
rază diametrul maxim al platanului), vor rezulta următoarele valori
ale treptelor arborelui 10:

112(1)

treaptă.

50

6

- diferenţa de diametre pentru
arborele în trepte implică rotiri ale
plăcii 12 cu amplitudini mari, ceea
ce duce la forţe de apăsare foarte
diferite pentru fiecare valoare a raportului de transmisie;
- avînd În vedere cele dinainte,
este suficient să se folosească o singură treaptă de transmisie, conform
figurii 3 b, limitîndu-se raportul de
transmisie total la valori de pînă la
50-60. Construcţia transmisiei se
va modifica adecvat, pe arborele
motorului urmînd a se monta solidar
o bucşă În trepte.
O simplificare mai mare este obtenabilă realizînd transmisia direct cu
arborele motorului. În acest caz sînt
posibile trei situaţii:
- arborele motorului are 6 mm
(motor de magnetofon sau ventilator);
Do
156
i lOl = ~ = 6" = 26, respectiv

=

= -- =

se face cu o

şaibă

de

siguranţă

in-

trodusă În canalul cu 0 7. Înainte de

montare, axul se unge

uşor

cu vase-

lină.

Electric, dispozitivul este foarte
simplu, fiind necesar un întrerupător
simplu sau dublu, 19 (pentru motor
şi bec), montat ca În figura 1 sau ca
În figura 2, precum şi cablu de conectare la reţeaua de alimentare.
Cotele date corespund unui bec
uzual nitraphot, modificarea lor fiind
posibilă cu condiţia ca becul ales' să
încapă În cilindrul rotitor. Capacul
superior al corpului lămpii se va
monta cu şuruburi pentru a se permite ridicarea lui ia schimbarea becului. Se va folosi tablă de 1 mm
(alamă, oţel) pentru corpul lămpii şi
de 1,5-2 mm pentru suport. Partea
interioară a corpului lămpii şi a cilindrului rotitor se vopseşte alb sau
se cromează mat. Prinderile care
funcţional nu trebuie să fie demontabite se vor face prin lipire (cu cositor) sau sudură În puncte. Finisă
riie constau Într-o simplă operaţie
de vopsire într-o culoare oarecare.
Cilindrul rotitor va fi prevăzut În
inferioară cu fante sau aricu rol de ventilare. Unghiul Il:.
.."" . . ,,·o·.,,"' ..,+'1 ...,rl
cilindrului
şi 1800 • Un

o

no

3000
57,7, ceea ce
52
corespunde aproximativ frecvenţei
de iluminare de 1Hz (1 rotls) În cazul
unui motor de 3 000 rot/min;
- arborele motorului este În
trepte. Se va calcula rotaţia În funcţie de diametrele efective.
Aşadar, înainte de a începe construcţia propriu-zisă se va procura
motorul şi se va face calculul transmisiei.
În figura 4 sînt date desenele de
execuţie a platanului, axului său şi
bucşei lagăr, care se prinde prin
răsfrîngerea buzei superioare de
partea superioară a corpului suport.
Arcul se va, monta presat În platan şi
cu abatere de perpendicularitate cît
mai mică. Asigurarea contra ieşirii
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Propunem alăturat realizarea unui
convertizor electronic capabil să dubleze sau să tripleze tensiuni continue cuprinse Între 3 şi 12 V, asigurînd curentul de 100 mA În circuitul
sarcinii pentru triplare şi, respectiv,
de 200 mA În cazul dublării tensiunii cu care este alimentat.
Din schemă rezultă componenţa
convertizorului. Multivibratoful simetric realizat cu tranzistoarele T3 şi

T4

comandă încărcarea şi descărca

rea condensatoarelor C 1- 3 şi C 6- B
prin intermediul seriilor de tranzistoare complementare T1- 5 şi T2- 6 ,
conectate În regim de comutaţie.
Grupurile Dl -R2 şi D2 -R1O au rolul
de a îmbunătăţi frontul impulsurilor
generate de multivibrator, asigurînd
randamentul de 75% al .convertizorului.
Funcţionarea montajului este asigurată de deschiderea alternativă a
tranzistoarelor de structuri diferite
din fiecare braţ al circuitului de comutaţie. Cînd tranzistorul T1 este
deschis, condensatorul C2 se Încarcă prin braţul din stînga jos (pe
schemă) al punţii redresoare Pl' Simultan, condensatorul C7 ,încărcat

anterior, se descarcă prin braţ ul din
dreapta-jos al punţii redresoare P2 ,
Încărcînd condensatorul Ca. la semialternanţa următoare se deschide
tranzistorul Ts şi, În timpul În care
condensatorul C7 se încarcă, sarcina înmagazinată În C2 este transferată În condensatorul Cl . La fel
funcţionează şi celălalt braţ al circuitului de comutaţie, realizîndu-se
astfel Înserierea tensiunilor de încăr
care a condensatoareior. Se obţine
triplul tensiunii aplicate la bornele
de intrare (în stînga schemei), la
bornele + şi - de ieşire (în dreapta
schemei), dublul acestei tensiuni între O şi -, iar Între O şi + se obţine
tensiunea aplicată la intrare, cu polaritate inversă (În raport cu borna
"O" comună pentru circuitele de intrare şi ieşire).
Abaterea tensiunii de ieşire de la
valoarea nominală, În cazul variaţiei
curentului de sarcină Între zero şi
valorile indicate mai sus, atinge procentul de 5% pentru dublare, respectiv 10% În cazul triplării. Acest
procent poate fi redus la 2/3 din valoare dacă punţile redresoare cu siliciu sînt Înlocuite cu punţi confec-

COIST

+

Tl

AC
181

K

ţionate

din cîte 4 diode
cu germaniu, care
tenţă mai mică, În sens
este
redresoarele cu siliciu.
şi motivul
tranzistoarelor cu
germaniu.
cazul folosirii tranzistoarelor cu
tul şi creşte
siunii de alimentare la drca
Lipsit de componente
noase, montat pe o plăcuţă de circuit imprimat şi realizat cu componente miniaturale, dimensiunile con-

termină

cu formulele:

R

n·u

n·u
construcţie

iar pentru o
cu formula

complexă

descris
de
1nserierea a 2 baterii
R
tensiunea de 9
baterie de
t.ensiunea de
asemenea baterii
tensiunea de
acumulator de
baterii de tip 3R-12

În formule am folosit notaţiile: b
rezistenta
a
ohmi-metru; '"
- lungimea, respectiv diametrul
elementului, În metri; u - coeficientul de utilizare, ale cărui valori
orientative se găsesc În tabelul nr. 2.
Cu n s-a notat numărul de elemente
legate în paralel.

Ing. MIHAI FLORESCU

Aparatura de emiSie şi recepţie
utilizată de amatori trebuie obligatoriu să fie legată la pămînt, atît pentru ameliorarea caracteristicilor de
funcţionare a antenei, cît şi pentru
asigurarea electrosecurităţii. Aparatele sînt prevăzute cu borne marcate
corespunzător şi uneori şi cu un şu
rub pentru Î/llpămÎntarea suplimentară a carcasei metalice.
Legarea la pămînt trebuie să se
facă printr-o priză de împămîntare a
cărei rezistenţă electrică să fie mai
mică de 4 fl.
Se pot utiliza ca prize de pămînt
pentru recepţie ţevile metalice de
apă sau calorifer, cu o bună continuitate galvanică sau, împămîntările
construite pentru prizele cu protecţie (şuco). Nu se vor lega astfel aparatele de emisie si În nÎci un caz nu
se vor utiliza ca prize de pămînt circu)tele de paratrăsnet.
Intrucît soluţiile de mai sus' reprezintă improvizaţii, vom prezenta În
cele ce urmează constructia corectă
a prizelor de pămînt.
'
Construcţiile sînt În general de
trei felurî:
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cu elemente din ţeavă galvani(figura 1);
- cu elemente din tablă galvanizată (figura 2);
- cu elemente din platbandă galvanizată (figura 3).
TinÎnd cont de rezistenta maximă
pe' care trebuie să o aibă 'o priză de
pămînt corectă, vom explica modul
de calcul al construcţiei.
Rezistenţa specifică a solului În
ohmi-metru se poate determina prin
măsurări sau se poate estima conform tabelului nr. 1.
Rezistenţa electrolizilor se determină cu formulele:
- pentru element vertical din
ţeavă îngropată la adîncimea h=- q +
+ 0,5
rezistenţa este Ar
-

=

0,366 I

pată

Ig

~

-} 19

pentru bandă de
la adîncimea q
.

P

-1~--~!---;- );

oţel

1'2

n

de sol

specifica

Pămînt arabil
Pămîntargilos
Pămînt nisipos
PăiTlÎnt cu pietriş

50

Nisip

80
200

ROCI,

loess

Sărătură

220

Distanta Între electrozi
Contur deschis
2I

3

Electrozi verticali
2
3
4
5
6

0,85
0,80
0,75
0,70
0,65

2

0,80
0,80
0,77
0,75
0,60

·Electrozi orizontali

îngro-

R/" = 0,366 -- Ig ----I
b· q
Pentru o priză de pămînt cu mai
multe elemente, rezistenţa se de-

Rezistenţa

de sol

zată

3

4
5
6
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Armare
(Reset)
Temporizatoarele sÎntîntrebuinÎn domeniile cele mai diferite.
Cu asemenea montaje se pot comanda timpul de expunere la aparatele de mărit din laboratoarele foto,
timpul necesar pentru gătit sau fiert
În bucătărie, iluminatul scărilor sau
al unui garaj, comandarea unor procese tehnologice industriale etc.
Realizarea practică a temporizatqarelor este de o mare diversitate. Incepînd cu soluţii
există o
gamă largă de soluţii
sau
electronice avînd un grad de compl~xitate În raport cu scopul urmărit.
In cele ce urmează prezentăm un
temporizator electronic realizat cu
un tranzistor cu efect de cÎmp
(FET). Montajul este deosebit de
simplu şi ieftin. Performanţele satisfac pe deplin nevoile unui constructor amator. Folosind piese de calitate, montaju! se pretează şi la utilizări mai pretenţioase.
Funcţionarea tranzistoarelor FET
a fost explicată În revista noastră.
Aceste tranzistoare au o ..,..."''',.... ,,''''~'''
deosebit de mare la intrare,
acest motiv se
şi la circuitele de
Constanta de
timp
a montajului se obţine cu
condensatoare cu o capacitate de
valoare mică faţă de scl1emeie realizate cu tranzistoare
Iare care cer
mai mari.
Analizînd schema din figura 1,
care excelează prin numărul redus
de
se constată că funcţiona
este simplă. Tranzisîntre sursă (S) şi
poarta (G) nu are
Astfel, la
dioda
,,,,,,in,,,,.,.,..,,,,,,·}':;;
se va aprinde, curentul
ţate

de rezistorul R1. Pentru pornirea
unui ciclu de măsurare a timpului,
comutatorul K1 se pune În poziţia
"armare" (reset),.iar apoi În poziţia
de "măsurare". In poziţia de "armare" condensatorul C1 se încarcă
cu tensiunea de alimentare. La comutare pe poziţia "măsurare",
această tensiune polarizează poarta
FET-ului.
În această situaţie FET-ul nu mai
conduce şi LED-ul se stinge, indiCÎnd începutul ciclului de măsurare.
Condensatorul C1 se descarcă prin
P1 mai repede sau mai încet, în raport de poziţia cursorului. Dacă tensiunea scade sub 0,6 volţi, LED-ul
se aprinde, indicînd sfîrşitul ciclului.
Pentru o nouă măsurare trebuie repetată manevra "arma re-măsurare"
cu comutatorul !<1.
valorile din
schemă
1
un condensator
obişnuit pentru Ci,
maxim este de aproximativ
secunde. Folosind un condensator cu tantal, timpul se măreşte datorită curentului de fugă extrem de
redus al condensatoareior cu tantal.
Tranzistorul cu efect. de cîmp nu
poate comanda direct o sarcină cu
un consum
mare. FET -ul indicat este
la un consum maxim
20--25 mA.
vederea acţionării unui releu, În
varianta arătată În figura 2 se completează schema cu un tranzistor T2 •
Tranzistorul trebuie să fie de o putere corelată cu releu! utilizat. Folosind trei condensatoare selectate
prin K2 se pot programa timpii fără
a regla de fiecare dată potenţiome
trul P1. Se înţelege că timpii se pot
modifica şi prin
lui P1.
Funcţionarea
este simplă. La alimentare,
conduc'e

FI
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După ce cu ajutorul formulelor de
mai sus s-au determinat numarul SI
tipul elementelor utilizate, se trece
la realizarea practică a prizei de pamînt.
Practica' a dovedit că În timp cel
mai bine se comportă ţevile galvanizate, benzile si tablele fiind mult mai
puternic corodate.
Diametrul ţevii O! utilizate este în
general de 2 ţoli. In acest caz lungimea lor este de 2,5-3 m, iar ascutirea din figura 4 (notată h) este de
circa 0,1 m.
Ascuţirea se poate ~ealiza prin
mai multe metode. Cea mai favorabilă soluţie constă În crestarea tevii
În dinţi de ferăstrău pe circa 0,15 m,
prin batere, se profilează
doua solutie constă În
tăierea oblică a capătului ţevii. În
se vor face găuri transversale
6-8 mm, la o distantă de
250-300 mm Între ele.
.
Se sapă gropi de 0,5 m adîncime
pentru fieca:-e ţeavă şi se bate ţeava
complet, astfel ÎnCÎt capătul superior
să fie la 0.5 m de suprafaţa solului
(de aici factorul 0.5 din formulă).
elementelor se face cu
de 4x40 mm (galvanizată)

MăsiJră

BF245

oS

G

Măsur~

la circuitul
comandat

punînd la masă baza lui
reieul
nu este atras. După manevra
"armare-măsurare", Ti nu conduce,
iar T2 este polarizat În conducţie
prin rezistorul R1; releul va fi atras
iar contactele normal deschise
închid. După descărcarea condensatorului selectat cu K2, tranzistorul
T1 conduce, T2 nu mai
releul
mai este
de
Operaţia
rea
se poate repeta prin manevra "arma-

se

prin sudură. Capătul platbandei se
scoate din pămînt pe o lungime de
circa 0,2 m. si la el se sudează firul
de legătură cu instalaţia (din
cu o secţiune de minimum 10
Plăcile trebuie să aibă minimum
un metru pătrat şi se îngroapă astfel
ca muchia superioară să fie la minimum un metru de suprafaţă. Pentru
simplitate tablele se răsucesc lejer
sub formă de sul (fig. 2).
Prizele din' platbandă se fac din
benzi de 5x50x3000 mm, dispuse
radial, la o adîncime de minimum
0,6 m.

re-măsurare"

acţionînd

comutato-

K1.
această schemă

se pot realiza
cu o durată pînă la
zece
sau mai mult folosind
piese de calitate. Trebuie pus un accent deosebit pe calitatea condensatoarelor utilizate.
Un alt aspect care se pune de
multe ori este reproductibilitatea duratei de temporizare.
uşor

Toate conexiunile aflate sub pă
mînt se fac sudate si din acelasi material cu electrozii.·
.
Pentru toate cazurile se recomandă dispunerea prizei În locuri cu
umiditate mare cum sînt: scurgeri
de burlane,
de legume etc.
Se poate
caracteristica
solului dacă se umple groapa În
de pămînt cu
ca prize improde tablă galvanizată la
care se fac găuri de 5-6 mm În
fund.

URMARE DIN PAG. 14

URMARE DIN PAG. 2

trebuie ca aceasta să intre În func~
ţiune cu un zgomot de anclanşare
bine perceptibil. Să se reţină ca
buna funcţionare a sistemului este
determinată de degajarea completa
a interiorului conductelor de legă
tură 5 a supapei cu priza de vacuum
2 şi doza 3. Obtura rea acestor canalizaţii scoate sistemul din
În final, se face observatia
defectarea sistemului descris necesită
Înlocuirea elementului deteriorat.
Dacă Însă pana s-a
drum şi nu există piese
atunci motorul poate
cu vechiul carburator
supapa electromagnetică este scurtcircuitată
stabilirea directă a lepriza de vacuum 2 şi
3. Desigur, avantajul rulajului
economic la decelerări se pierde,
dar vehiculul poate rula În continuare.

- ROL 77; P3 - CDB
CDB413 E;
473E; P4 74123; Ps - CDB408
E; P6 - CDB 486 E; P7 - SN74188;
CDB486
CDB490E.

MEMORII RAM
Student GUNTER ZEISEL

Avantajul pe care ÎI ,prezintă memoriile RAM (RANDOM ACCESS
MEMORIES) constă În posibilitatea
atît a Înscrierii cît si a citirii informaţiei din orice cuvînt. Înscrierea şi citirea se fac prin adresarea celulei
(celulelor) de memorie În (din) care
vrem să Înscriem (citim) biţii de informaţie. Pentru a Înţelege termenii
de adresare, citire si Înscriere În memorie, să urmărim configuraţia tipică a unei memorii RAM (fig. 1). O
combinaţie de biţi AoA1 ... Am care fo!oseşte la selectarea locului unde se
va înscrie informaţia, prezentă simultan la intrările AoA1 .. .A m ale memoriei, se numeşte adresă. Adresele
sînt distincte şi reprezintă codificarea În sistem binar a unor numere
din sistemul zecimal. Informaţia
care urmează a fi înscrisă (citită) În
(din) memorie poartă numele de
dată. Ea este tot o combinaţie de
biţi, 0001".D n , ce se selectează la o
anumită adresă. Citirea sau Înscrierea este selectată de sistemul de decizie 1/0. Deoarece memoria este
organizată ca o matrice, adresele
sînt astfel decodificate Încît să selecteze cîte o coloană şi o linie, iar
data aflată la intersecţia lor este citită (înscrisă) la ieşirile (intrările) 0 01
01 .. · 0 n {lo,l1'''/n}'
Pentru simplificarea schemelor şi
desenarea mai comodă s-au introdus conceptele de magistrale de
adrese şi de date (ADDRESS SUS,
respectiv DATA SUS). Acestea nu
reprezintă altceva decît conductoarele prin care circulă 1'1 paralel adresele, respectiv datele. In figura 2 se
dau reprezentări uzuale ale acestora. Liniile înclinate care taie
aceste magistrale, împreună cu cifrele alăturate lor, arată cîte adrese
(respectiv date) se află pe ele. Sensul săgeţilor indică faptul că magis-

trala este folosită pentru transmitere
într-un singur sens sau În ambele
sensuri. De obicei, ADDRESS SUS
este unidirecţional, iar DATA SUS
bidirecţional.

COS 481 produsă de
nu are decodificatoare incluse pe cip. În continuare
este prezentată o aplicaţie cu
CDS481 (fig. 3). Intrările memoriilor
OX, iX, 2X, 3X sînt legate În paralel.
La fel şi Oy, iY, 2Y, 3Y. Decodificatorul conţine numărăţorul reversibil
4193 şi porţi ŞI-NU. Circuitul INTEL
8216 (fig. 4) este folosit ca amplificator bidirecţional. Dacă se lucrează
cu două magistrale de date, una
pentru intrare şi alta pentru ieşire,
Memoria

I.P.R.S.-Săneasa

acest circuit poate lipsi. Funcţiona
rea este următoarea: la apariţia unui
,,0" logic pe intrarea KiiS (MEMORY
SELECT), adresele existente pe ADDRESS SUS sînt Încărcate În bista~ili! . numărătorului (LOAD="O"), iar
Ieşirile acestora sînt decodificate
astfel Încît să selecteze o celulă a
fiecărei memorii COS 481. De exemplu, pentru adresa 1011 este selectată În fiecare memorie celula de la
intersecţia liniei 3X cu coloana 2Y.
In cele patru celule selectate se
poate Înscrie o dată 0 0 0 10 2 0 3 sau
se poate citi data aflată În ele În
fun_cţi~ de nive!..!dlJ.Q.gic la care' se
afla mtrarea OrEN. Dacă OIEN
(DATA INPUT ENASLE) este ,,0" logic, data din memorie se transmite
pe DATA SUS, iar ieşirile 00 11 002,
00 31 00 4 se află În starea HIGH Z
(impedanţă ridicată), neavînd nici o
influenţă asupra memoriei. Cînd
DIEN este ,,1" logic, de pe DATA

SUS se Înscrie prin ieşirile 00 11
00 21 00 31 00 4 data În memorie, intrările 0/ 11 01 21 0/ 31 01 4 fiind acum

Ilo

În HIGH Z. Ambele transferuri se
efectuează numai cînd avem si MS=
"O" logic, dacă nu, legătu'rile la
DATA SUS (OB 11 OB2J. OB 3, OB 4)
aflîndu-se În HIGH Z. In acest caz
magistrala de date practic nu este
Încărcată deloc de intrările sau iesirile memoriilor. Iesirile memoriei 'fiind cu colector În' gol, a fost necesară introducerea rezistent-etor de
1kf!.
Numărătorul COS 4193 este preferat unor bistabili O obişnuiţi pentru faptul că poate fi Încărcat si cu
adrese serie. De exemplu, dacă
avem adrese memorate pe casetă
magnetică, ele sînt adrese serie.
A~estea, introduse pe intrarea "NUMARA DIRECT" (ND), pot fi folosite
după timpul necesar introducerii lor
ca şi cele paralele. Corespondenţa

AO . ; - - -

A1 ?
,..-C
i \2 ,~--
A3

sau

SOLi

S-el-,- - -

01/ P----

r~o ( 1 - - -

001 p..--O12 6---1--1
D02"-~

~1P-- sau

1

DT
, "'3

....

sau

07 9 - -

..

1;:'

I

&---1

OO3C)----'-C
01 4

Ig. ')'-

L/6COB404
S'J

0046--+-c

orEN

OX"'3X OY···3Y

\J/

1 (OB481

INTE L 8216

WOS

f i ~~.4

o
OCO.
[ inii

"

/8

110
MATRICE
DE MEMORIE

1223344
I~!TEL

OB 2

8216
08 3

CB

4
DATA SUS

\

ADiJPESS

SUS

fig.3
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TIRISTOARE DE 22 A ÎN
CAPSULĂ T048
TIP
T22NOS
T22N1
T22N2
T22N3
T22N4
T22NS
T22N6
T22Ni
T22N8
T22ROS
T22R1
T22R2
T22R3
T22R4
T22RS
T22R6
T22R7
T22R8

VR(V)

Vo(V)

50
100
200
300
400
500
600
700
800

50
100
200
300
400
500
600
700
800

50
100
200
300
400
500
600
700
800

50
100
200
300
400
500
600
700
800

VTM (V)
IGT(mA) VGT(V) IH(mA) tq(/iS)
70A
2
2
2
2
2
2
2
2
2

100
100
100
100
100
100
100
100
100

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

200
200
200
200
200
200
200
200
200

120
120
120
120
120
120
120
120
120

200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200

20
20
20
20
20
20
20
20
20

Observaţii

Tiristoare
normale
>60

2$c 3W

75

50

>40

>60

25c 3W

60

.te)

>30.

>60

25c 3W

50

35

100-300

>70

100

1,7 W

75

50

>100

>70

1001,7 W

60

40

t~~~:

>50

45

s:29O-Ş20*

>50

45

105

25

15

>50

45

50

25

15

20>5

210

25c 5 W

40-150

350 > 250 25

40-180

360 > 250 25

360

65-300

360 > 250 25

360

30-200

55 >40

360

40-120

I

Tiristoare
rapide

105

15

z:85-140*
f:130-200*
b:190-310*
>50*

25

800

3~0

BFY47
BFY48

0,5

BFY49

0,5

0,25

BFY50

10

150

112 >30

BFY51

10

150

123>40

BFY52

10

150

142 >60

BFY53

10

150

>30

BFY55

10

150

40-120

BFY56

1
0,16

150
150

30-150
70

>40
86

10
0,52

30
50

30-150
60

>40
54

BFY57

55 >20

>600

>50

>30

>50

>30

45

>50

45c 50

130

50-150*
>50

45c 50

BFY88

1

5

>40

850

45

175

40

8:290-520*

>60

3020

IA

BFY90

10

2

>20

>1300

45

175

30

80

IA

BFY91

5

0,01

60-240

60

25

415

45

BFY92

5

0,01

60-240

60

25

415

45

BFY99

28

100

Po>2,5 W

500

25c 4,4 W

30

3,5

100 50

12-40

160>50

25

80
25

35
45

800

BFY56A

1

150

40-200

86>50

25

800

BFY63

5
10

50

20-120
AG>5dB

>500
250

25

600

25

BFZlO
BLYlO

1,6

100

BLYll

2,5

20

21-60

EI Y12

2

2A

30-100

200>100 25
>60

25

10 W

65
15
40

10 W

40

25 W

60

BFY64

10

10

200>80

700

BFX68

10

150

100-300

100 >70

25

700

75

BFY65

10

2

>30

1350

BFX68A

10

150

130>100

100>70

25

800

80

40

200 TO-5

3

>20

300

BFX69

10

150

40-120

80 >60

25

800

75

50

200 TO-5

10

150

90>40

84 >60

25

800

80

40

BFX70

5

10

50-150

100 >80

25

500

100 60

500

BFX71

5

10

50-200

100 > 50

25

500

100 60

500

BFX72

5

10

50-200

100 >50

25

500

100 60

500

200 TO-5

50

200 TO-18

BFy66

Între adresele serie si cele Înscrise
paralel este cea între sistemul de
numeratie zecimal si cel binar. De
exemplu, pentru cinci impulsuri la
mtrarea serie, presupunînd numărătorul initial la zero, obtinem adresa
(paralel)' 0101, deci este adresată
celula de la intersecţia liniei 1X cu
coloana 1Y. Acest mod de adresare
poate fi folosit la găsirea unor Începuturi de melodii pe o casetă magnetică sau bandă de magnetofon. La
fiecare început de melodie sînt înregistrate un număr de impulsuri.
Dacă se doreşte găsirea uneia dintre
melodii, se încarcă la Început memoria cu datele serie chiar de pe
casetă printr-un circuit de adaptare,
Iar la penultima adresă, înaintea melodiei dorite, un circuit de coincidenţă, o recunoaştere, pentru ca la
sosirea primului impuls al adresei
aflate Înaintea melodiei să oprească

30

15

motorui din derulare rapidă, şi să
pornească apoi casetofonul sau
magnetofonuL Capul magnetic trebuie să fie destul de aproape de
bandă În timpul derulării rapide,
pentru a putea înregistra impulsurile
de pe bandă.
O altă aplicaţie poate fi găsită
acestui circuit În sistemele cu microprocesor. Circuitul nu este capabil să memoreze decît 16 cuvinte a 4
biţi, dar, de multe ori, În afara memoriei centrale, mai este nevoie de
un automat care să recunoască anumite stări si care de obicei are nevoie de o memorie mică si usor de
manevrat. De observat câ MS 1 trebuie să fie În ,,1" pentru ca memoria
să fie selectată. Cînd nu este nevoie
decît de selectarea întregii scheme.
se pune intrarea MS 9 la potenţial +
Vcc=S V. Toate circuitele sînt alimentate la 5 V.

BFX73

200 TO-5

200 TO-5
200 TO-5

1200

TO-5

3

50>20

900 > 600 25

200

30

15

10

150

30-90

90 >60

25

600

50

50

200 TO-5

10

150

50 >30

150 > 100 25

800

60

60

200 TO-5

BFX77

10

10

50

300

25

200

50

30

175 TO-72

BFX79

5

150

125 >60

100 >60

25

500

80

60

200 TO-5

BFX80

5

0,1

210 >150

>40

25

400

60

60

200 TO-5

30

>40

>350

25

380

25

20

200 TO-5

BFX74

BFX81

BFX84

10
10

10/500
150

80 > 20
112 >30

140>50

25

800

60

IA

200 TO-5

BFX85

10
10

10
500

90>50
90>30

185 > 50

25

800

100 60

1A

200 TO-5

BFX86

10
10

10
500

90>50
90>30

>50

25

800

40

35

1A

200 TO-5

BFX87

10

10/150

>40

>100

25

600

50

50

600

200 TO-5

BFX88

10

10/150

>40

>100

25

600

40

40

600

200 TO-5

25

20-125

1100

25

200

30

15

25

200 T0"72

BFX89
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sau pentru etalonarea unor oscilatoare.

eST, 10/1978
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Din nou la J.A.E.I.-Titu, o intreprindere cu dinamică ascendentă,
după cum o demonstrează gama,
dar mai ales calitatea produselor
realizate aici. De la dulii, ştechere,
prize, butoane cu sau fără lampă de
semnalizare etc., saltul producţiei a
fost marcat atît pe orizontală, prin
extinderea necontenită a sortimentelor, cît şi pe verticală, prin modernizarea şi autoperfecţionarea continuă, de la fluxul tehnologic pînă la
performanţele şi aspectul produselor. finite.
Despre gama produselor I.A.E.I.,
inclusiv cele mai recente realizări
aflate În magazinele comerţului de
resort, am vorbit În reportajele anterioare. Poate că totuşi fotografiil~
alăturate vă vor spune ceva În plus.
Intenţia noastră este Însă de a
sonda viitoarele succese ale acestui
harnic colectiv, proiectele care se
află În fază de omologare sau în
curs de asimilare În producţie. Dintre acestea am selecţionat:
VARIATORUL DE LUMINĂ
Este bine cunoscută cititorilor
noştri necesitatea de a adapta În
permanenţă nivelul iluminării ambiante la activităţile concrete ce se
desfăşoară În încr.perea respectivă.
Nu este, de exemplu, numai risipă
de energie alimentarea normală a
unui bec, atunci cînd urmărim programul la televizor, ci şi un real impediment fiziologic. Soluţia, la fel de
bine cunoscută, constînd În intercalarea unui variator de curent, este În
curs de finalizare la I.A.E.I.-Titu,

maIerializÎndu-se În două variante
constructive omologate deja (poate
chiar intrate În producţie la data
cînd citiţi aceste rînduri). O schemă
modernă, cu dispozitiv static de comutaţie (triac), asigură reglarea Între zero şi maximum a unei puteri
comandşte de pînă la 300 W (Ia 220
V c.a.). In varianta ST - sub tencuială variatorul va putea fi montat
În locul întrerupătorului existent.
Potenţiometrul de reglaj asigură totodată aprinderea sau stingerea becului comandat, la extremitatea
cursei, fiind cu întrerupător. Cealaltă, variantă cu priză - este un
aparat de sine stătător, cu posibilităţi multiple de utilizare. Prevăzut cu
cordon şi ştecher pentru racordarea
la reţea, el dispune de două
separate, dintre care una
(de 10 A), iar cealaltă comandată
prin variator (maximum 300 W).
PRIZA TRIPLĂ

o

altă noutate,
tăm cu nerăbdare
triplă de tip ruletă.

magazine:
Avantajul major
al acestui nou model de
tor" îi constituie .... r.<>,\-"iiit..,f,.,,.,
manuale a
cordon de alimentare (cca 3 m) În interiorul an-'
sambl ul ui, asig urînd u-se astfel
transportul şi depozitarea foarte comode. In timpul lucrului, cordonul
poate fi derulat după necesităţi, evitîndu-se astfel firele lungi şi adeseori Încîlcite, în care nu o dată
ne-am împiedicat prin casă. Cele
trei prize sînt simple, suportînd maximum 6 A la 250 V.

• Complet de trei aparate (Întrerupător priză comutator) cu prindere pe ramă comună
Pentru informaţii suplimentare privind prod!fsele LA.E.I.-Titu si condiţiile
de livrare, adresati-vă la: INTREPRINDEREA DE APARATE ELECTRICE DE INSTALAŢII Titu, str. Gării nr. 79, judeţul Dîmboviţa, telefon 147955, telex

17228.

•
(20

Priză

pentru aparatu I de ras
la 220 V), cu grad sporit de

protecţie

•

tor,
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UCEANU AUREL - Constanta
Functionarea anor mală a unui canal de ia orga se datoreaza tiristorului (Ia puteri mici funcţioneaza
bine). Montaţi un alt tiristor.
CRETU GHEORGHE - Bacău
Nu' este nevoie să înlocuiti tranzistoarele cînd montati becuri de
3,5 V. Tranzistorul Be 109 poate fi
Înlocuit (în schema de instrument
muzical) cu BC 107. BC 171 etc.
Schemele de amplificatoare solicitate au fost publicate În revista.
KIRAl Y ATTllA - Cluj-Napoca
Simplul fapt că nivelul aud~lel este
slab nu poate Indica elementul ,jefect din casetofonul dv
IORDACHE NICU - Galaţi
Recepţia staţiilor de TV la mare
distanţă se poate face cu antene
Vagi cu 9-15 elemente.
DUMITRU ADRIAN - Botoşani
Se pare că preamplificatorul (din
scrisoare) este utilizabil la amplificatorul de 10 W.
GHERASIM DAN - Bucureşti

Nu deţinem schema
nului dv. si nu cunoastem
mufei respective.
.
DASCĂLESCU IOAN Ploiesti
Nu detinem schema solicitata.
DUMITRESCU DAN - TIrgovişte
Vom căuta schema solicitata.
FLOREA ION - Craiova
Piese componente obţineţi de la
magazinul "Dioda". Televizorul trebuie consultat de un specialist, defes:tul este destul de complex.
PACURAR ION - jud. Sibiu
Este greu să determinăm tipul
tranzistoarelor prin simpla indicaţie
ca sînt montate pe radiator.
RADU DUMITRU - Deva
Depanarea casetofonului trebuie
făcută tot de o coopp.rativă speCializată.

Cablul de coborîre de la antena
radio nu trebuie să fie ecranat.
Chiar dacă este trecut prin zid de
beton nu influentează calitatea recepţiei.
.
Am publicat scheme de amplifica-

KC149

r~·
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toare de antenă.
CIOCA OCTAVIAN - Adjud
Brumul apare din cauza dezlipirii
unui contact de masă sau întrerupeni unui ecran.
POP FLORIN - Rm. Vilcea
Tranzistoarele finale la receptorul
dv. sînt în scurtcircuit.
VANGHEL ILIE - jud. Mehedinti
Vom publica scheme de antene
TV.
NEDELCU ION - Petrila
Televizoarele sînt construite după
anumite norme tehnice OIRT sau
CCIR. Între aceste norme canalele
TV apar decolate (eliminînd sunetul).
Este deci dificil a vă transmite un
convertor de norme care să fie construit În mod amatoricesc.
BUCUR VALENTIN - Tulcea
Cel mai bun lucru este să duceti
aparatul la cooperativă.
'
CARAGEA OORU - Oravita
Nu cunoastem o metoda' de readucere a discurilor ondulate la
forma initiala.
CLONARU C. - Sibiu
Unele date de bobine au fost expediate prin poştă. Poate obţinem şi
alte date si vi le trimitem.
IRIMIA DUMITRU - Bacău
Montaţ; În plus condensatoare de
filtraj. Verificaţi dioda redresoare şi
tubul final din baleiaj linii.
KUMEK RAMON - Timisoara
Tubul ECL 82 se alimentează
dintr-un redresor cu 200 V: legaturile la soclu sînt 1=GT (grila triodă);
2=K + G3; 3 =Gl (grila pentodă); 4 =
F; f = F (filament); 6 = A; 7 = G2; 8
= KT (catod triodă); 9 = AT. Numa .....
rătoarea se face astfel: se fixează tubul cu cheia În jos (pauza Între picioare) şi se numără În sensul ace-

GA204
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lor de ceasornic,
ROTT ERNEST - Piatra
Nu stim cum va functiona
torul proiectat de dv. Construiţi
bine un oscilator după o schemă
perimentată.

PARASCHIV GABRIEL - jud.
nedoara
Tiristoare puteţi procura de la
gazinul "Dioda". Scheme de
toare am publicat În revista
PĂTRĂTEANU REMUS -

Braş

Vom publica şi sisteme CAF
RAA.
DOVLECEL N. - Slatina
Vom publica antene cu
mare În UHF.
PETREA NICOLAE - lasi
Verificati mecanismul si: eventu
apllcati-i 'puţin ulei.
.
PIRVU GHEORGHE - com.
jud. Prahova
Montaţi 3 grupe a cîte 3 difuza
in serie, apoi aceste 3 grupe
În paralel şi veţi obţine o i
danţa de 4 !l pentru o putere
90 W
FLEŞERU FLORIN ..Alba I
HANGA C. - Bacău; ZBIRCEA
REL jud. Arad; MĂRGIN
ION - Cluj-Napoca
Construcţia, experimentarea
detinerea unui radioemitator. ind
rent ce putere debiteaza şi În
gama de frecvenţe lucrează, sînt
mise numai În baza unei aut
emise de M.T.Tc.
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De tip casetofon, B 60 este produs Într-un montaj clasic cu
componente discrete.
EI poate înregistra semnal de microfon, picup sau radioreceptor.
Puterea audio de ieşire este de 0,8 W pe o sarcină de 8 !!
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