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COMPLET
DE ĂSURA

MIHAIL SPIRESCU, IEh.u::::uraşti

de

înaltă

ten-

putere nesta-

total/itate,

construcţia

este reaindigene. recuperate
din
mai vechi sau aparate de radio scoase din uz. Din
a.cesle motive, a fost necesar să
aZeg piesele cu gabaritul cel mai redus şi o aşezare cit mai judicioasă
in cutie.
în acest scop am realizat o cutie
din tablă. de frer cu grosimea de 1
mm şi incheiată după modelul din
figura 1. de unde rezultă şi dimenUzată cu

siunile Întregului ansamblu. Compal1inlenltul de jos, 1, va fi ocupat de
de putere, cu toate
butoanele de comandă şi ieş irile
sale
panoul fronta!. Comparti2, din partea de sus stînga.
de vOltmetru, compartimentul
din mijloc sus, va cuprinde generatorul de joasă frecvenţă şi stabilizatorul de 9 V, iar
compartimentul 4, din dreapta sus,
va
amplificatorul de joasă
difuzor.
.
vor fi duble, astfel ÎnCÎt
panoul frontal nu vor apărea deieşirile şi comenzile, care au şi
rolul de
Îmbina unul peste altul
cele
panouri. Piesele şi plăcile
imprimate se prind În prealabil de
panoul fals cu ajutorul a două colţare din tablă de 1 mm.
Panoul fals poate fi confect ionat
din orice fel de material (aluminiu,
pertinax, sticlotextolit decapat etc.),
la aceeaşi grosime. de 1 mm, ca În fi- .
gura 2f.
Panourile frontale vor fi vopsite
cu duco gri deschis prin suflare,
după ce în prealabil s-au realizat
toate găurile şi mai ales s-au şlefuit
bine cu şmirghel şi apoi s-au decapat cu tiner. Eventual În vopsea se
pot adăuga citeva picături de galben şi cîteva picături de albastru.
Culoarea gri se realizează din duco
alb şi cîteva picături de duco negru,
raportul de culoare stabilindu-se
după
preferinta
constructoru lu i:
Deoarece suprafeţele de vopsit sînt
mici, vopsirea se face cu un suflător
confecţionat chiar de constructor

din două ţevi de alamă de la rezervele de pastă, una de 4 mm, prin
care se suflă, şi una de 2 mm, care
se introduce În sticla cu vopsea. Ele
sînt lipite perpendicular una de aUa
(fixate prin sudură la 90 grade), ca
În desenul din figura 5.
Vopseaua se prepară mai subţire
şi nu va conţine' impurităţi. ,Se
aplică În două straturi, al doilea
strat ia 15 minute după ce s-a uscat
primul.
..
_
,
Panourile vor fi fixate In cutie cu
şuruburi de 3 mm, cu ţilet in. bara de
susţinere. aşa cum reiese din desenele 2 a, b, C, d şi e. Barele de
nere se sudează cu cositor
În interior, la 3 mm mai În !:I('ÎI·n(,lm~:;:::I
cutiei dacă aceasta este din
sau du n!turi cu cap inecat în
cutiei de aluminiu.
Cutia se tratează şi se
cu duco negru, ca şi n!:lln, ,"1111'11, A
după ce s-au fixat barele
,':.ter,lor
şi
s-au practicat toate gau!lle.
Eventual, cutiei i se pune un miner
În partea superioară.
.
Deoarece completul va sta vertical, ca în figura 1, la partea de jos

Fig. Za

d

......

-o

Se;:undar 12 V: 44 spll'e CuEm

FIG. 1:

1 - panou oF 2 mm aluminiu,
100 X 330 mm; 2,3,4 - panouri
oF 2 mm aluminiu, 110 X 150
mm. Panourile sint cu 2 mm
mai jos decit marginea cutiei.

FIG. 2:

Barele de susţinere a panourIlor din tablă de fier oF 2 mm, indoUă conform desenului.

panou frontal; 2

fals; 3 -

110 mm

110mm

transformator de

x 3 cm = 12 cm 2
V: 330 spire CuEm
O,6mm
330 spire CuEm
0,45 mm
SEH:undal" 2
250 V: 2 X S85
0,27
Sei:undar 6,3 V:

FIG. 2 f: 1 -
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(ţ)

se vor pune patru pufere cu şaibe,
de.3 mm Ş i piul~e, după ce
cutia a fost vopsită şi bine uscată.
1. Alimentatorui de putere stabilizat şi reglabil c~mţine un transformator de 12 cm-, cum este cel de
"Rubin" 102 sau de "Temp" 2. Ia
se realizează legăturrle conschemei din figura 3. Droselul
tot
"Rubin" 102. Cele
de 250 Vale transse duc la anozii tubual cărui filament este

şuruburi

-panou

pot~iometru; 4 - c0lplacă imprimată; 6 -

ţar; 5 şurub aJ cap crestat M 3; 7 piulltă BM3; 8 - şaibă plată; 9 -

110mm

piuI.ă.

Ln
N

o

O

O

<D

E

E

o
o.--

110mm

110mm

~

o
o

110mm

. Panou de:;l:2mm
aluminiu
Bara de sustinere

330mm

Smm
gaură

Fig.2d

1mm

q, 2,Smm pentru
filet M 3

găuri

filetate M 3

<D

Panou
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Dacă se montează condensatorul de 100 pF/25 V, scade variatia tensiunii de la ieşire. implicit tensiunea de ieşire la cu-

*
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A

redres gare - fii. v
de 16,8 V/3 A, pentru Încărcat acumylatoare auto (fig. 3).
In figura 4 se poate vedea partea
de stabilizare a alimentatorului,
realizată pe o placă de sticlotextolit
(fig. 4 a, b şi c).

alimentat din înfăsurarea de 5 VI2A
prin
intermediui
întrerupătorului
K2, care, eliminînd filamentul tubului, scoate si introduce În functiune
redresorul de 250 V10,3 A. Funcţio
narea şi ieş irea acestuia sînt controlate de un bec cu neon L 1 paralel
pe· leş ire. Deoarece acest redresor
nu este folosit simultan cu cel de
putere stabilizat, Înfăsurarea de filament (5 V) poate fi cu fir comun cu
cea de 2 x 12 V a redresorului de

0-14,5 V. Această lt:>rl~TI·ir~
! izat pentru a mai
mutatorul cu 12
alternative de
V,
V, 14
V, 30 V/2A. Pe comutator tensiunile
au fost puse la contacte in
1.
5, 7 etc., pentru a nu se
la comutare, iar "contactele trebuie să
trecerea
unui curent de cea 3
de 2 x 6,3 V
12 V au fost însenate
astfei ca
2 x 12 V
traduse În două diode
tate
faţa
100 x
de 2
cu un condensator de 2
Tensiunea de 16,8
prin intermediul lUi
leş ire fie
stabifizatoru!
a
tensiuni de
pentru a avea ieş ire
A, fie
TEHNIUM 8/1983

Tranzistoarele T3 si T4 sînt montate pe radiatoare separate, cu suprafaţa de 100 x 100 mm, din tablă de
aluminiu de 2 mm, fixate pe panoul
fals. Dealtfel, toate piesele sînt fixate
În prealabil de acest panou, iar
acesta la rindul său de panoul frontai cu ajutorul comutatoarelor K2,
K3, potenţiometrului de 10 kn şi al
bornelor de intrare 110 V/220 V, de ieşire
250 V, alternativ 0-35 V, ±
0-14,5 V (vezi fig. 6). Trans'formatorul de reţea, fiind piesa cea mai grea,
s-a fixat pe panoul dublu, În mijloc.
La partea de reţea (110 V şi 220 V)
s-au folosit bucşe şi cordon separat, pentru a putea fi folosit şi primarul transformatorului ca autotransformator. Se introduce cordonul la bucşele de 110 V şi la bucşele
de 220 V se scoate 220 V si invers.
Î ntrerupătorul pentru reţea' din primar este pe cordonul cu care se .introduce reţeaua.
Dacă amatoru I are numai to'1ele
de ia un t~ansformator cu secţiunea
de 12 cm şi o permeabilitate de
circa 10000 de gauşi, datele de bobinare sînt: pentru primar 2 x 110 V,
2 x 330 de spire sîrmă cupru emailat
mm, pentru secundar
x 250 V,
x '585 de
sÎ rmă cupru emailat
0,27 mm;
2 x 6,3 V, 2 x 21 de
cupru emailat 1,5 mm; pentru
17
cupru emailat 1,5 mm.
Locaş
siguranţe!or pot fi introduse În interior pe o placă sau la
necare
ire .În parte pe panou,
se
în
6.
2. Voltmetru
tensiune conii-

a

alternativă

nu

necesar
deoarece ÎI 10experimentale;
ae,aretba el trebuie să fie robust,
galvanometru 1.
ga!vanometru bun este acela de

la un voltmetru de tip mai vechi, ca de
exemplu U.E.M.-M4, care este un
voltmetru pentru panou, adică de pazqie verticală ..EI are o sensibilitate
suficientă (circa 300 MA) pentru a nu
influenţa
prea mult măsurătorile,
efectuate În' condqii de începător şi
amator.
Deoarece
rezistenţa
adiţ ională
pentru scala 0-100 Veste În interiorul vOltmetrului, se va deschide
aceasta cu mare atenţie, pentru a
nu deteriora galvanometru I propri.u:-zis, ~şi se va. scoate rezistenţa
adlţlonala, conectlndu-se firele direct la bornele de ies ire.
Această rezistenţă _ad~ionaIă o
vom păstra şi o vom pune pe comutator constituind scala 0-100 V
tensiune
continuă.
Comutatorul
trebuie să conţină doi galeţi cu 11
contacte. Pe un galet, În. sensul de
Învîrtire a acelor ceasomicului, vom
face, conform schemei, montajul
rezistenţelor adiţionale pentru tensiuni continue; se va Începe cu
scala cea mai mică (scala de 1 V pe
contactul 1, apoi pe contactul 2
scala 2,5 V, contactul 3 scala 5 V,
apoi 10 V, 25 V, 50 V, 100 V - care
este idej ~< cOQ,ţ~cţ)~I)a,tă, de, f~.9~~~t;:'~';(('
- 2$0. V,/500ViJ.QPO V'şi. UI~irntd'";1
cQf}tact ohmmetru) \ . . . . . .
. ."
Etalonarea se va tace la cap ae
scală;
galvanometrul fiind liniar,
toate celelalte tensiuni mai mici decît capu I de scală ~or căde~ perfect
la reperelein,s~ripHonate~Et f~~,
brică. Luînd scala cf~.·1Q V.,efJ. vaco~
respunde scai ei scrise de 0-100 V,
împărţită
la 10, acesta fiind un
exemplu de cum vom citi şi pe mai
departe scalele. :Etalonările se vor
face cu ajutorul unui instrument
sensibil, adică cu rezistenţă internă
mare, de exemplu 10 kn pe voit sau
20 kfl pe voit. Dacă
ce valoare
exactă
are
scalei de
0-100 V, valorile
de la
celelalte scale se vor
Î mpărţind sau Înmu~ind
cu
raportu I scaI ei. Exemplu: pentru
scala de 50 V, dacă. rezistenţa adiţ ională a scalei 0-100 Veste de 1
!VIn, rezistenţa va fi de 2 ori mai

mică, adică 500 k!l, fiindcă raportul
scalelor este 100: 50 = 2 (pentru
scala de 1 000 V o rezistenlă de 10
ori mai mare etc.).
RezistenţeJe vor fi aflase dintre oele
cu toleranţa de ± O.~. Pentru ohmmetru se înseriază cu rezis~enta adiţională un element (pi,Iă) de 1.5 V
(provenind dintr-o baterie de 3 V
"Pionier") şi un p~enţiometlru de
circa 5 kH pentru a face COrectE ma
cap de scală. .odată această corectie
făcută, cu diverse rezistente cunoscute, etalonăm scata de ohmmetru.
Terminînd cu partea de tenswni
continue, se va trece la partea de altemativ. Pentru aceasta. ooobrm
schemei, p.lusu.1 de lavollihcootinuu
se va întrerupe şi se va trece printr-un
comutator (de ex,emplu comutatorul
de unde medii şi lungi de la radioreceptorul ,Alfa sau ..EJectroniica",. Pe
comutator se sudează plusul gawanometrului la mijloc. in SliÎnga îliensiuni continue, jar in dreapta tensiiuni
alternative. Apoi se aIIeg patru ditooe
cu germaniu sau cu siliciu cit mai
egaJe posibil la zona de trecere ŞI bJocare, după care se montează in punte
conform schemei (diode D2E, D2V
etc., fig. 7).
H

DISIPAIII

'TERmllĂ

3. Re7:istenta termică maXima ara.
in final dimensiunile minime. ale acestuia) pentru o anumită
putere de disipaţie maximă dorită.
Despre· dimensionarea radiatoarelor
vom vorbi într-un capitol separat; in
rest, cele expuse anterior conţin toate
datele . necesare pentru rezolvarea problemelor enumerate, bineînteles aproximativ, dar in orice caz mult mai precis decît prin metoda "ochiometrică"
aplicată adeseori de amatori Îlr necunoştinţă de cauză.
Pentru sintetizarea modului de lucru, vă propunem în continuare un
exemplu concret, pe care îl vom
"plimba" prin toate problemele mendiatorului(şi

ţionate.

Exemplu. Fie dattranzistoful de putere avînd următorii parametri de catalog: PdmlL\
IS0 W la tc 2SoC,
100°C şi Rlhc·"
20°C/W.
Problema or. 1: considerind temperatura maximă Ci mediului ambiant
tamax = 30° C, să se determine puterea
de disipa ţie maximă a tranzistorului
utilizat Îară radiator.
Circuitul termic joncţiune-ambiant
(fig. 7) se reduce în acest caz la rezisten-

=

ţele

joncţiune-capsulă

,şi

Rlhf·a= Rthh

Rlhh

(tjma< -

Rthra

=

R thrc , obţinem:

120 W.
Tragem
concluzia că problema
noastră este realistă, puterea ..disporii~
bilă" (in condiţii ideale de răcire) fiind
mult mai mare decît cea solicitată de
montaj.
Aceeaşi relaţie (S), aplicată in conditiile problemei, ne arată valoarea
ximă acceptabilă a rezistentei
joncţiune-ambiant:
.
R thra

tjmax -

tamax

-=------

=

Pdmax (t amax )

100°C -

4O°C

2S W
.. Pentru a calcula rezistenţa maximă
admisibilă a radiatorului, nu ne rămîne
decît să rezolvăm ecuaţia (3) în raport
cu Rthr--a:

Rr-a =

(am renun{at. la indicele th pentru simplificarea scrierii, fiind evident că ne referim aici exclusiv la rezistenţe termice).
Singura mărime necunoscută este re-

zistenţacapsuIă-radiator,
montăm

şi respectăm recomandările
făcute anterior, putem conta pe o vatoare maximă de 0,2-0,4°C/W. Pen ..
tru asigurare să luăm R"r
0,4°C/W.

latoare

Re-r. Dacă
înlocuind în (6) valorile numerice
tranzistorul fără rondelă izo-obţinem:
20(2,4 - 0,4 :- O,S) + 0,4(2,4 - (},S)
20

joncţiune

+ O,S -- 2,4

18,1

Radiator

Capsulă

= ],rC/W.

Rthr-a- - - -

Aer

ambiant

capsulă-am

biant, aflate în serie. Conform
(2) avem:

relaţiei

+ Rrh,"'a,

iar din datele de catalog
baxa relaţiei (4):

unde rezistenţa termică joncţiune-am
biant se inlocuieşte cu valoarea sa dată
de relaţia (3). După cum aţi remarcat
probabil, revăzînd formulele, ne lipseşte un singur element, anume rezistenţa capsulă-radiator, Rthc-r. Aceasta
depinde de modul de fixare a tranzistorului pe radiator (cu sau fără rondelă
izolatoare, cu sau fără pelicule intermediare de vaselină siliconică), de gradul
de stringere în şuruburi etc.
a) Vom considera întîi' cazul montării directe a capsuleipe radiator (fără
rondelă izolatmire), însă cu feţele de
contact unse în prealabil cu· vaselină. siliconică. P(lntru . () strîngere. bună in
şuruburi, putem conta peo rezistenţă
Rlhe-r Joarte mică, să zicem de 0,7:' C/W
(orientativ, rezistenţa capsulă-izolator
poate varia în intervalul . O,l..,-loC/W,
depinzînd şi de tipul capsulei, de gradul
definÎsare a feţelor de contact etc.).
Oricum, pentru calcule mai precise se
vor consulta în prealabil fişele tehnice
complete ale tranzistorului, unde 'producătorul face referiri şi la acest parametru.
Conform relaţiei (3) deducem:

Problema Of. 3. Cu acelaşi tranzistor
dorim să realizăm un montaj care il solicită la o putere de disipaţie maximă de
2SW (în regim de funcţionare con tinuă).Ştiind că temperatura ambiantă
maxiină este de 40° C, ne interesează
care este rezistenţa termică maximă admisibilă a radiatorului.
Vom face abstracţie de rezultatele
problemelor precedente, care ne-au familiarizat deja cu tranzistorul nostru.
Prin urmare, folosind numai datele de
catalog, va trebui să ne asigurăm intii
că ptlterea dorită este accesibilă la temperatura ambiantă maximă impusă. în
acest scop aplicăm relatia (5) pentru ta
= tamax = 4O°C şi, considerind. un radiator ideall. cu contact perfect la
capsulă, adică Rthr-a = O, Rthc-r = O, deci

rezultă,

t)lPdm~t,)

=

pe

(l()(fC

2S°C)/ISO W O, SOC/W.
Prin urmare, ROy-a = O,so C/W +
20°C/W 20,SOC/W.
în ceea ce priveşte puterea de disipaţie maximă, ne interesează, fireşte,
limita inferioară garantată, adică aceea
care corespunde temperaturii ambiante maxime, tamax (cazul cel mai nefavorabil). Conform relaţiei (S) obţi
nem:

20(0,2 +1)
1630C/W.
,
20 + 0,2 + 1
'
înlocuind acest rezultat în relaţia' (S),
deducem legea de variaţie a puterii maxime 'de disipaţie în funcţie de temperatura ambian~:
tjmax -

deci! Să nu ne "jucăm" fără
cu acest tranzistor de. mare pucăci, in ciuda celor lS0 W "linişti
poate "prăji" cu uşurinţă la
W!
.
Prr.hlll'm!l or. 2. Pentru acelaşi tranne-am procurat sau am confecun radiator bun, despre care
are rezistenţa termică Rthr-a =
în aceste condiţii ne interecum variază puterea de disipa tie
În funcţie de temperatura amConcret, dorim să. dettirminăm
disipaţie maximă pentru
joncţiune-ambiant

legea de variaţie
exprÎlrrtalcă prin relaţia (5),

ta

R1hr a

Dacă în catalog nu se
cizări, putem considera
critică ta
2SOC,

=

în

fac alte pretemperatura

particular,

pentru temperatura
t ama, = 3SoC xezuItă:
100 _ 35
Pdmax (3S0C) =
= 40 W.
1,63
Iată, aşadar, ce limitare drastică impune radiatorul, care ne interzice să solicităm tranzistorul la mai mult de cea
40 W, adică nici măcar o treime din puterea 'odisponibilă" la această temperatură. Intr-adevăr, pentru un radiater
ideal (R1hr'u = O) şi un contact perfect la
capsulă (R'h,-r = O) am fi obţinut, Ia
tamax = 35°C, puterea P~,UJx (3S0C) ='
100 - 3S
- - - - = 130W.
O,S
b) Dacă tranzistorul se montează cu
rondelă
izolatoare, respectînd recomandările făcute la conducţie, putem
presupune că am asigurat Rthc-r =
O,soC/W. Reluind calculele de mai sus,
ambiantă

lOO°C - 30°C
20,SoC/W
= 3,4 W.

=

= 05+

maximă

obţinem:
R 1hra

34 W.

1,9"C/W şi Ptim",,~35°:O)

METODA SIMPLIFICATĂ

La puteri mari de disipatie - de ordinul zecilor sau al sutelor de waţi contribuţia capsulei la evacuarea directă a energiei cal orice in mediul ambiant este neinsemnată în comparaţie
cu cea a radiatorului. într-adevăr, rezistenţa capsulă-ambiant, Rthl-a (notată şi Rthc), are valori uzuale de ordinul
zecilor sau chiar al sutelor de ohmi termici C/W), pe cind rezistenta radiatorului, pentru astfel de puteri mari,
este de ordinul unităţilor sau chiar al
zecimilor de °C/W; să nu mai vorbim
de rezistenţa de contact Rlhc-r, care pentru puteri aşa mari se asigură de obicei
sub O,So C/W.
Prin urmare, în aceste condiţii putem
considera că:

e

~ R thc- r + R1h;a
(7)
care reduce schema circuitului termic din figura 3 la varianta simplificată din figura 8. Corespunzător,
expresia generală (3) a rezistenţei termice joncţiune-ambiant se reduce astfelia:
R 1h:-a

observaţie

Rtlif-a

R thh

+ Rth,-r + R thr·"

(8)

"Dispariţia" rezistentei Rth,-a simplifică mult calculele, dar ne bucură mai

ales din alt motiv, anume pentru că
acest parametru nu poate fi întotdeauna găsit în cata,loage. (el depinde În
esenţă de tipul capsulei, de aria suprafeţei ei aflată în contact direct cu aerul
ambiant, de natura, 'starea;, cul()area: şi
pozitia capsulei, dar variaiă;şÎîn func-

tie de temperatura de regim te).
Ca intotdeauna, simplificarea are un
anumit pret: ea reduce precizia determinărilor, dar, din fericire (în cazul
nostru), nu in sensul punerii în pericol a
tranzistorului; dimpotrivă, ea limitează şi mai exigent puterea de disipaţie
maximă reieşită din calcul, respectiv
supradimensionează
putin radiatorul.
Pentru a ne forma o imagine cantitativă despre eroarea. comisă prin această
simplificare, să reluăm rezolvarea problemelor 2 şi 3 folosind relaţia (8) in locul expresiei (3).
Problema nr. 2a:
Rlhf'" = O,S + 0,2 + 1
1,7°C/W; P6nax
(3S°(:) = (100-3S)/1,7 = 38,2 W (faţă
de 40 W, cît obtinusem anterior).
Problema nr. 2b:
R1i!j-a = O,S + O,S + 1 = 2°C/W; Pdmax
(3S°C)
(100-3S)/2
32,SW (faţă
de 34 W).
Problema nf. 3:
Rth,"a
R1!Y-a Rt/!I-< -- Rth,-r
2,4 O,S
0,4 = 1,SoC/W (faţă de
1,7°C/W).
în concluzie, erorile relative introduse sînt mici, cu atît mai neînsemnate
cu cît puterea de disipatie a problemei
este mai mare. Metoda poate fi aplicată
pentru d.eterminări· rapide şi orientative, în funcţie de exigenţe.

(CONTI,NUARE ÎN NR. VIITOR)
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Pentru a experimenta comod
montajele de telecomandă, automatizare, avertizare etc. realizate
cu comandă În infraroşu, vă propunem construirea unui detector simplu şi foarte sensibil de radiaţii electromagnetice În domeniul spectral
al infraroşului apropiat. Cu ajutorul
lui se pot alinia uşor axele "optice"
ale dispozitivelor emiţătoare şi receptoare, se poate aprecia intensitatea radiaţiei într-un punct sau pe
o direcţie dată, implicit ne putem da
seama de
unei surse
emiţătoare În \lo,-;n"t",'fo
Montajul se alimentează de la o
baterie miniatură de 9 V si foloseste
ca indicator o diodă electroluminescentă (LED) de 20 mA. Circuitul
conţine două etaje de amplificare În
curent continuu, folosind tranzistoare npn cu siliciu, de mică putere,
cu factor mare de amplificare şi

zgomot
redus
(BC109,
BC173.
BC237 sau chiar BC107, BC171 prin sortare). Amplificatorul este
comandat de un fototranzJstor care
are sensibilitatea maximă În domeniul infraroşului apropiat (ROL31,
BPX38, BPX43 etc.). Desigur, montajul "simte" foarte bine şi radiaţiile
vizibile, motiv pentru care, În lipsa
unui filtru adecvat, el poate fi utilizat numai În Întuneric.
Rezistenţa de limitare R 1 nu este
critică (1-10 kn), iar R2 a fost calculată pentru un curent maxim de
20 mA prin LED.
Pentru verificare se conectează
alimentarea, fototranzistorul primind lumina ambiantă, naturală sau artificială; LED-ul trebuie să se aprindă, iluminÎnd cu
intensitatea
maximă.
Ne
deplasăm apoi cu montajul Într-o încăpere întunecată, unde LED-ul

'l

constructorilor

Încede
un circuit
TBA810AS
(MBA810AS,
1
Alimentat de la o
sursă de
continuă, bine filtrată
(eventual
stabilizată),
de
12 V10,5
folosind difuzoare de
4 Q/3W,
o audiţie
suficient de
nedistorsionată,
face
la o distanţă
zecilor de
metri. legătura Între staţia centrală
(A) şi abonat (B) se poate face cţ.!
cablu bifilar cu
de 1 mm-.
Transformatorul
se realizează
pe un
de tole E
I cu secţiunea
cca 1 ,5
şi
conţ ine
600-800 de spire
0,15 mm În
primar (1), respectiv 70 de spire
CuEm 0,6 mm În secundar (II). Un
capăt
Înfăşurării secundare, ca şi
transformatorului se conecelectric la masă pentru reducerea
de fond. Acelas i
rol
si condensatorul C'I'
alege experimental, după
nFsi10nF.
de . preamplificare, realitranzistor cu zgomot reBC173, BC237 etc.),
necesar este cel al
simplă

radiaţii

~~G

nată.
Potenţiometrul
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unui papuc montat pe unul din şuru
burile de strîngere. Numerotarea
terminalelor indicată alăturat corespunde circuitului integrat văzut dinspre partea opusă terminalelor.
Dacă se folosesc condensatoare
cu tensiunea de lucru adecvată, alimentarea montajului nu este critica. putîndu-se face Între 9 V şi 16
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rat scrumul. Aceasta va fi semnalată de detector de la o distanţă
de ordinul zecilor sau chiar ai su-'
te!or de centimetri.
O verificare mai serioasă se
poate face cu ajutorul unui LED
care emite exclusiv În infraros u,
ca de exemplu CQY11 C (curentul direct maxim - 30 mA, căde
rea de tensiune În direct - 1,3-:1,6 V, lungimea de undă la emisia
maximă 880 nm). Realizînd
"lanterna" infraroşie din figura 2,
dacă
LED-ul si fototranzistorul
sînt aliniate pe 'aceea? i axă, montajul detectează lumina invizibilă
de la o distanţă de 3-4 m.

+

1000}JF

SO-100kn.
log.

ţigară

trebuie să se stingă complet. În
caz contrar, curentul rezidual al
tranzistorului T 1 sau al fototranzistorului este prea mare (s-ar
mai putea ca fototranzistorul să
fie montat pe dos). Dacă nu dispunem de piese de schimb, reducem sensibilitatea montajului conectînd Între baza lui T 2 si masă
(minus) un trimer de 1 tvln, pe
care îl acţionăm de la valori
mari spre valori mici pînă la
stingerea completă a LED-ului În
Întuneric.
Montajul este acum gata pentru experienţe fascinante şi, dacă
nu avem la Îndemînă o sursă de

[14

In

infraroş ii, ne putem immultă uşurinţă: o
aprinsă căreia i-am scutu-

provÎza una cu

rezistenţei RI (1-4,7 Mfl), urmărin
du-se redarea maximă nedistorsio-

de volum (50 100 kO, logaritmic) are şi el corpul
metalic conectat la masa montajului; o măsură binevenită este ecranarea potenţiometrului, cu ecranul
pus la masă.
Elementele de
nu au valori critice,
sînt obligatorii pentru a se evita intrarea În oscilaţie a montajului.
Schema amplificatorului de putere cu TBA810AS este cea recomandată de producător. Reamintim
că din valoarea lui
se poate
ajusta
amplificarea,
grupul
Ci,,-C 1I , optimizat experimental,
asigură redarea nedistorsionată, cu
un timbru plăcut, evitînd totodată
intrarea În autooscilaţie. La condensatorul CI" se poate renunţa, tatonînd valoarea lui CII între 470 pF
şi 2 nF; acesta este cazul îlustrat de
cablajul din figura
unde nu apare
nici CI I (1,5 nF),
montat direct
pe terminalele integratului, pe spatele plăcii.
Radiatorul
circuituluiintegrat
(vezi "Tehnium" nr. 3/1981) este conectat şi el la masă prin intermediul

I

__1

S. MARIN

nouă variantă
realizată
cu

-T

.~
+

~R4

o

.-

~
01

V. În cazul_alimentării cu 12 V, puterea maximă a amplificatorului este
de 3-4 W.
Menţionăm că dispunerea pieselor indicată În figura 2 corespunde
unui cablaj clasic (conexiuni cu fire
pe spate, fără circuit imprimat). Cablajul este orientativ, constructorul
urmînd să-I retuşeze În funcţie de
gabaritul pieselor disponibile.
Reamintim că experimentarea se
face obligatoriu cu unul dintre difuzoare (8) Într-o altă încăpere, cu
uşile închise, pentru a evita fenomenul de microfonie.
Amplificarea
montajului
fiind
foarte mare, constructorul poate Întîmpina greutăţi cu paraziţii electrici din mediul ambiant, În special
cu radiaţia transformatorului de la
alimentator. Este bine ca În timpul
probelor masa montajului să fie conectată la o priză de pămînt (calorifer, conductă de apă). Dacă În final
se doreş te ca alimentatorul să fie
introdus În cutia aparatului a
cărui proiectare o lăsăm În sarcina
constructorului -, se impune ecranarea eficientă a transformatorului,
conectînd ecranul şi corpul transformatorului la masă. Din cauza nivelului crescut de paraziţi vehiculaţi de reţeaua electrică, este bine
ca transformatoru I să fie prevăzut
cu o înfăşurare ecran, conectată la
masă, iar Între iesirile secundarului
(alternativ) şi m'inusul alimentării
(masă) să se conecteze cîte un condensator plachetă de cca 47 nF

OI
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pozitive cu diodă şi amplificare În
curent continuu .. Pe ieş irea 5 tensiunea este între 4·2 V şi -t8 V, În
funcţie de semnalul de IF de la intrare. Această tensiune reglează În
mod automat amplificarea circuitului integrat CA 3028 A.
U.7. Această unitate împreună cu
unităţile U,8. şi U.12. A B formează
VFX-ul pentru obţinerea frecvenţei
variabile de 133,3-135,3 MHz.
Funcţional, U.7. este oscilator cu
cristal şi multiplicator de frecvenţă
de 112,5 MHz.
şi U.9. Sînt unităţi funcţional
identice. U.8. este mixerul VFX rea-'
lizat cu tranzistoare FET în montaj
de mixer echilibrat.
Circuitul selectiv L5 şi L6 selectează
semnalul cu frecvenţa de
1.33,3-:-135,3 ~Hz, care este amplificat In continuare cu tranzistorul
BF 199.
•
Tensiunea de R F de la ieş ire se
poate doza din trimerul de 10 kU.
U.9. este mixerul de emisie unde se
produce mixarea tensiunilor de RF
de
la VFX
cu
frecvenţa
de
133,3-135.3 MHz şi a tensiunii de "
RF cu frecvenţa de 10.7 MHz. rezultînd la ieş ire frecvenţa de emisie
144--146 MHz. Dozarea nivelului la
i~ i.re se realiz.ează În limite largi prin
utilizarea tranzistorului MOSFET

u.e

Colectivul de radioamatori din cadrul Asociaţiei sportive UNIREA Cluj-Napoca a realizat şi experimentat un transceiver În banda de 2
m cu posibilităţi de lucru În toate
modurile (AM, FM, SSB şi CW) De
asemenea, aparatul oferă posibilitatea lucrului independent (recepţia pe frecvenţă diferită faţă de cea
de emisie, lucru util În traficul intern
şi prin repetitoare)
Parametrii transceiverului:
emisia: FM, SSB si CW;
puterea utilă: 5 W;
recepţia: AM, FM, SSB şi CW;
sensibilitatea: mai bună de 1 f V:
selectivitatea: pentru AM ŞI FM
__ 7,5 kHz, pentru SSB şi CW
2,5 kHz.
Schema bloc. Transceiverul se
compune din următoarele unitati
funcţionale:
.
U.1. Circuit de intrare si amplificator cascod realizat cu trarzistoare cu efect de cîmp (FET)' mÎxerul de recepţie este E'chipat cu
MOSFET.,
.
U.2. Această unitate cuprinde
etaje funcţionale pentru recepţie FM
şi AM, şi anume fi-ltru CL cristale de
10,7 MHz, Cu banda de trecere
7,5
kHz; oscilator local cu cristal pe
frecventa 10,245 kHz: mlxer cu FET
rezultînd a doua frecventa intermediară de 455 kHz; două etaje amplificatoare de F.I., demodulator FM
cu TBA 120 S; demodulator AM si
amplificator AGC - S-metru.
.
U.3. Cuprinde etaje funcţionale
pentru emisie şi recepţie: circuit de
comutaţie
electronica a filtrului
SSB pe emisie şi recepţie, filtru cu
cristale pe 10,7 MHz În scară: amplificator de F.1. cu circuitul integrat

CA 30~8A, detector de produs cu
FET şi amplificator SSB pe emisie.
U.4. Preamplificator de joasă
frecvenţă realizat cu circuit integrat
{iA 741, filtru În T pentru CW şi amplificator final de J.F. cu TBA790.
U.5. Cuprinde preamplificator şi
amplificator de microfon, amplificator VOK modulator echilibrat şi
oscilator de purtătoare, de unde se
culege şi semnalul BFO necesar detectorului de produs.
U.6. Amplificator AGC şi S-metru
cu
un
amplificator operaţional
{iA, 741; realizarea semialternantei

U-11

144""1H

144MHz

U-10

U.10. Amplificator liniar la
realizat cu 3 etaje, necesar
niamplificarea tensiunii de RF
vel mic dat de mixerui de emisie
pînă la o putere de ieşire de 0,5-1 W.
U.11. Amplificator final În regim
liniar pentru o putere de ieş ire de
4-5W.
U.12. A. şi B. Este oscilatorui cu
frecvenţă variabilă (VFO 1 şi VFO 2)
realizat cu tranzistoare FET. Sînt
două
unităţi
identice comutabile
prin releu la intrarea mixerulu.i VFX
(U.8), dînd astfel posibilitatea emisiei pe frecvenţe diferite de cea a recepţiei.

U.13. Este circuitul de comandă
a comutării de pe recepţie pe
emisie prin intermediul releu lui RL 4,
comutarea putîn'du-se realiza şi
manual (PTT), cu comutatorul de
pe microfon.
U.14. Monitor şi BK realizat cu
porţi ŞI-NU (CDB400) care oferă
posibilitatea trecerii În mod automat pe emisie cînd se lucrează În telegrafie, În momentul acţionării manipulatorului. Două porţi din CDB
400 formează generatorul de joasă
frecvenţă de 800 Hz pentru monitor.
Aceste unităţi funcţionale sînt
realizate pe blocuri separate, unele
din ele complet ecranate.
vocală

x

OH
12,5 MHz

144MHz

C~~·~----------

10,7 MHz

U-1

FiltruCW
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Montajul descris În continuare
face parte din clasa circuitelor cu
posibilităţi de programare externă,
statică
sau dinamică. Un
exemplu este circuitul integrat
tai. CDB4192 (numărător
cu intrări de programare
B, C, D - 2°,2,2',2'). Un
exemplu îl constituie circuitul integrat digital MOS --;- CD4527. Formele de
undă realizate de acest cÎrcuit i::te-

obtinute identic cu circuitul
cu TTL-uri
experimentat de autor şi expus În
1,
sînt date in figura 5.

Ing.

Se stie că autoturismele "Dacia"
Standard fabricate anterior nu au În
dotarea lor electropompe de
parbrizul atunci cînd acesta
opac datorită împroşcărli, pe
umed, a noroiului de către maş
care vin din sens contrar sau care
depăşesc. Din această cauză, găsi
rea cu ajutorul piciorului stîng a
pompei plasate În planşeul caroseriei este foarte greoaie şi necesită
un timp destul de lung, care la viteza de deplasare mare a autoturismuluÎ Înseamnă zeci de metri
străbătuţi orbeşte şi deci posibilitate de accident rutier.
preveni astfel de
prinderea de autoturisme
a
prevăzut un dispozitiv de stropire
cu pompă electrică imersată În rezervorul de lichid de spălare care
nu se prea găses te În comerţ, este

Fig. 1: Programator cu Circuite TTL. SImilar cu circuitul integrat digital LOCMOS
CD4527

-

3, 4);

MWCl.ESCU

ŞI-NU-CDB410
ŞI-NU-CDB420

(circuitul 5);
(circuitul 6).
Blocul al II-lea poate fi înlocuit, la
o programare dinamică, prin porţi • se introduce semnalul de formă
dreptunghiulară
cu
amplitudinea
programabile dinamic, care să furde cca 4 V. Intrările 10 şi 11 se pun
nizeze nivelurile de intrare logice
pentru intrările A, S, C, D.
la masă. Pentru a obtine semnal si
re ieş irea 6, se pune (pentru o funcFuncţionare. Pe intrarea de C8as
L

nevoie de scurtat sau de lungit cablu riie respective, ci se folosesc aş a
cum sînt, inclusiv piesele .de legă
tură
(papucii). Singura "complicaţ ie" este faptu I că trebu ie făcută
legătura dintre polul pozitiv al pompei electrice şi borna notată cu LV
de pe maneta de acţionare, iar
negativ se leagă printr-un alt
la
masă. Cît priveşte tuburile din material plastic, acestea se leagă ast-

2

fel: cel de la rezervorul cu lichid de
la ştuţul notat cu A (admisie), iar cel care pleacă la dutele de
stropire la ştuţul notat cu R (refulare).
Electropompa se montează pe
suportul confecţionat din tablă pe
aripa interioară stîngă, la circa 200
mm de amortizorul faţă-stînga şi la
o Înăltime convenabilă ca să nu
atingă capota motorului.
spălare

55
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CD84121, rezistenţa şi condensatorul de. temporizare adiacente acestuia, ele omiţîndu-se Într-un prim
montaj. Aceste elemente au fost
prevăzute pentru a putea realiza cuplarea În serie a mai multor module şi
a extinde astfel posibilităţile de programare. Astfel, dacă cu schema descrisă se pot programa secvenţe de la
O la 9 impulsuri pentru 10 impulsuri
de ceas, pentru două scheme dispuse În serie se pot programa secvenţe de la O la 99 impulsuri, specific
poz~ionate, pentru 100 de impulsuri
de ceas.
Circuitul Îşi găseşte aplicaţii În
sistemele de programare digitala,
dar poate fi folosit şi În alte aplicaţii.

Fig. 2: Amplasare piese cablaj CD4527
simulat

Fig. 3: Cablaj circuit "Mu Itiplicator de

viteză"

faţa

cu TTL-uri, dublu placat de deasupra (implantare piese)

Fig. 4: Cablaj circuit "Multiplicat,x de
cu TTL-uri, dublu placat _. faţa
de dedesubt (neimplantată)
viteză"

tionare corectă) şi 12 la masă. fVlasa
montajului este simbo.lizată prin
GND. Programăm cu ajutorul blocului II intrările A, 8, C, D. In cazul
că nu am uitat alimentarea montajului cu . 5 V (tensiune c~mtin~ă,
stabilizată), formele de unda pe iesire vor fi cele din figura 5. Cablajul.
realizat la scara 1 :2, este dat În figurile 3 şi 4, iar aranjarea pieselor În fÎqura 2
'Pentru
a realiza funcţionarea
descrisă, nu sînt necesare circuitul 9,

BIBLIOGRAfiE:
Catalogul I.P.R.S.-Băneasa,
cuite integrate digitale
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(DC :BAi
0000

o o 01

0/00
0101

0410

Cir-

Oii ;{
100
f i9. 5: Formele de unda la leş ire pentru
oricare combinatie a intrarilor A, B, C, D
T ._- perioada unui ciclu de 10 impulsuri
de ceas

Practicanţilor
sporturilor nautice,
pescarilor amatori şi chiar profesorilor si elevilor care se deplasează În
Delta sau pe lacuri le recomandăm
un accesoriu absolut obligatoriu în
aceste situaţii pentru a preveni eventuale accidente, şi anume o vestă de.
plutire.
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mm x 20 mm. Acestora li se teşesc
muchiile şi se acoperă cu 2-3 straturi de vopsea de ulei.
Materialul folosit
poate fi lat de 70 cm şi
Se va croi folosind un
prin mărirea celui din
două părţi croite se vor coase Împreună d'up"ă traseul marcat cu linie
Întreruptă. in fiecare dintre buzunarele care se formează va exista cîte
o bucată de materia!
După ce se trage cusătura de
introduce Între cele două
pînză o bandă din lŢlaterial
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nchiderea vestei pe corp se
face cu fermoar din mase
sau cu bumbi. Pentru oricare dintre solutiile constructive
alese se vor folosi' materiale care să
asigure o bună rezistenţă la efort şi
la efectul apei. Culorile vor fi vii.
de observat, iar sistemul de Înva fi sigur.
Colecţia
"Modelist

el
~

i

I

i

('~I-::.hlnl,,,,r~

III

1

II

\~
\~

Aceeas i bandă este bi ne
şi' marginile vestei.
are la capete catarame şi
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Pentru mărimea 46 propunem un
model simplu, reprezentat În figura
alăturată. EI se confecţionează din
pînză sintetică, bucăţi de poliuretan
expandat sau polistiren expandat şi
chingă. Din aceste materiale uşoare
sînt necesare 23 de bucăţi cu dimensiunile aproximative 100 mm x 150

10

-

3

0011

MAR.AN VELCEA

-

:l

0040

I E
ţ~

CEAS
IeSIRE.

I

r

I

ruginit se scuÎntr-o soluţie ce conţine 10
acid clorhidric concentrat (coşi 0,6 părţi hexametilen-tetradizolvate În 89,4 părţi apă,
se clăteş te din abundenţă
continuare, obiectul se
scufundă Într-o a doua soluţie, tot
ce conţine 15 % carbonat
şi 0,7 % azotit de sodiu. La
se şterge cu o cîrpă uscată şi
cu ulei, lac sau vopsea de miniu.
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bineînţeles rulmentul în carcasă, se
va prinde de suportul leagănului cu
4 holzşuruburi În partea unde se va
monta mecanismul de antrenare şi
cu 4 şuruburi M5 se va prinde de
leagăn la 50 mm de sus În jos (figura
1). Capacul lagărului se va prinde
cu 4 suruburi M3. la fel se va monta
şi celălalt ax În partea opusă.

PENTRU TIN
G SP
·IN

2.

EUGEN MIRON, Suceava

mensiunile date, lIom trece la montare. Se va ţine cont ca la fiecare Îmbinare să se aplice un strat
de aracet şi după aceea vom prinde
În cuie.
Suportul leagănului îl vom face
din lemn de brad. Suportul se va
prinde, de talpa leagănului ca În figura 10.
Se vor procura din comerţ 4 rulmenţi 6202 (doi rulment; îi vom întrebuinţa la mecanismul de acţio
nare a leagănului).
Se vor confecţiona două lagăre
cu talpă, două axe din Ol 37 şi cu
o 16 mm, care vor avea lungimea de
60 mm, respectiv 40 mm (figura 6).
la unul din capete se va suda cîte o
plăcuţă din tablă de 60 x 60 x 3 mm,
avînd cîte 4 găuri 2J 6 mm la colţuri
(figura 5).
Aceste plăci vor face legătu ra
dintre leagănul propriu-zis şi suportul leagănului. fiind prinse În
coşul leagănului cu 4 şuruburi M5.
Axul. cu lungimea de 60 mm, după
ce a fost introdus În rulment şi

Recomand celor interesat i construcţia unui leagăn acţionat electric avînd drept sursă de comandă
un sesizor acustic care comandă
leagănul cînd copilul plînge.
leagănul ,este uşor de construit cu
materiale refolosibile ŞI are trei părţi
distincte: 1. corpul leagănului. 2.
mecanismul de antrenare a leagănu
lui şi 3. comanda electronică a electromotorului.

1. CORPUL lEAGĂNUlUl
Corpul leaganului va fi confecţio
nat din placaj de 8 mm grosime şi
lemn de brad Materialele necesare
construirii leagănului sînt:
2 bucăţi placaj de 800 x 350 x 8 mm
2 bucati placaj de 450 x 350 x 8 mm
1 bucată placaj de 800 x 350 x 8 mm
4 bucăţi lemn de brad 450 x 8 x 30 mm
2 rulmenti 6202
2 lagăre cu talpă şi capac ca în
figură

2 plăcute de prindere 50 x 60 x 3 mm
1 ax cu diametrul de 16 mm şi lungimea de 60 mm
1 ax cu diametrul de 16 mm si lungimea de 40 mm
.
250 g aracet - holzşuruburi. cuie
8 şuruburi M5 x 25
8 şuruburi M3 x 15
Construcţia leagănului este ~impIă.
după cum se vede şi din figurile 1.2
şi

ce am

tăiat

Sesizor
aeustlc

( S.A.)

placajul ia di-

1

Figura 2

r
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i

~
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. Figura 4

Sectiunea BS
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Constructorii care nu vor să
tinue lucrarea se pot opri aici,
un leagăn pe rulmenţi cu o funcţie>:
nare silenţioasă. Pentru mecanismlll de antrenare sînt necesare urmatoarele materiale:

I

3.
După
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2 rulment; 6202
2 carcase cu prindere pe orizontală
2 axe Ol 37 cu::21 16 mm şi l:= 25 mm
1 ax Ol 37 cu (1; 10 mm si l
250
mm, avînd la ambele ·capete filet M6 cu lungimea 25 mm
disc din tablă cu
220 mm si
grosimea? mm
.
electromotor de 12 V cu reductor (ştergător de parbnz)
8 suruburi M3 x 15
4 suruburi M4 cu piuliţe
2
M6.
ce s-au procurat materialele necesare, se trece la construcţia mecanismului. În centrul discului de antrenare (excentric) se va da
o gaura de ,2) 10 mm şi se vor decupa
două şanţuri, ca În figura 7, pentru

sul este sesizat de casca telefonica
iar armătura releu lui se va elibera,
C.T. (aceasta va fi montată în inteîntrerupînd alimentarea bobinei R'
riorul leagănului pe peretele late- \ se va întrerupe alimentarea cu tenral). Semnalul primit este amplificat
siune a electromotorului.
de tranzistorul TI şi aplicat apoi pe
Potenţiometrul P va fi accesibil
baza tranzistorului T: (figura 1.1).
din exterior pentru a putea regla la
Potenţialul de pe baza tranzistorunevoie durata de temporizare, care
lui Ţ; se schimbă, făcîndu-1 pe
poate fi pînă la 30 minute.
acesta să conducă, atrăgînd arSensibilitatea sesizorului se va
mătura releului R SA Contactele reregla din P ~I.
leului de la sesizorul acustic le vom
Cablajul
circuitelor
imprimate
nota cu litera K. Contactul K fiind
este redat la scara 1 :1.
închis, deoarece s-a sesizat plînsul,
va alime,nta montajuf cu tem poriSCUTEC ELECTRONIC
zare (figura 2.1). După cum se
Montajul
prezentat În figura 3.1
vede, În momentul închiderii contactului K tranzistorul T, va con- ,este destul de simplu, ceea ce îl
face usor accesibil. EI este de fapt
duce, fiind polarizat prin grupul reun am'plificator În montaj. Darlingzistiv R-l, Rs.
ton.
Atrăgînd astfel armătura releului
. În momentul În care Între cele
R'J printr-un contact N.D. notat K'
două puncte A şi B scade rezistenţa,
se va face automenţ inerea alimenva apărea un curent între bază şi
tarii montajului. Printr-un alt conemitor prin grupul rezistiv Ri, p,,,
tact N.D. se va alimenta un alt releu
polarizÎnd astfel baza tranzistorului
R. avînd contactele rezistente la 5 A.
TI. curent ce este amplificat şi de T .
Prin R se va Închide circuitl,J1 de alifăcînd să se aprindă becul montat
mentare a electromotorului.
În circuitul de colector al tranzistoTranzistoarele TI şi T, sînt blorului T? Becul se va plasa într-un
cate, fiind puse la minus prin conloc vizibil. Elementul de sesizare a
densatorul C care începe să se Înumidîtăţii se va face dintr-o plăcuţă
carce prin grupul rezistiv PR (temde cablaj imprimat de mărimea
porizarea se prescrie din P,).
Prin Încărcarea condensatorului
C potenţialul de pe baza tranzistorului TI devine suficient pentru deschiderea sa si cdmandă bascularea
tranzistoarelor T," şi T 3.
I ranzistorul T: se deschide, comandînd blocarea tranzistorului T 3 ,

.. REl...
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•

f ig 1.2

Aşezarea

componentelor pe cablaj

C.T

o

REl

l-ţ:a

Fig.1.3. Cablajul imprimat

Fig 4.1. Plăcuţă sesizoare ,
scara 1:1
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Fig 2. 1 • Temporizator electronic
1'-+---0----41

+9Vc.c.

30 x 20 mm. Desenul cablajului se

va face cu o distanţă Între electrozi
de minimum 5 mm (figura 4.1). Nu
este recomandabilă o distanţă mai
mică deoarece ar putea să dea erori
di!} cauza umidităţii aerului.
In momentul În care vom pune
scutecul la copil vom pune şi
plăcuţa sesizoare (figura 4.1) avînd
legătura pînă la montaj prin două
fire flexibile. In momentul În care
copilul a urinat sesizorul va indica
prin aprinderea becului.
Am recurs la acest mijloc de informare deoarece sînt unii copii
care nu adorm dacă si nt uzi (iar a~ ii
dorm cînd sînt uzi, ceea ce nu este
recomandabil).

Pt.

Fig 2.3. Cablajul i mprimaf'

scara 1: 1

k

A

Fig. 3.1. Sesizor umiditate.

A.
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B. T1
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PATINAREA ARGINTULUI
_ Se scufundă obiectul într-o soluţie
de sulfură de potasiu 0,5 % şi carbonat de amoniu 1 %, pînă se obţine
nuanţa dorită, după care se spală cu
apă multă şi se usucă.
Se amestecă În cantităţi egale o
soluţie de clorură de fier (III) 12 %
şi una de sodă caustică 0,2 %, În
care se scufundă obiectul, alături de
o bucată de zinc metalic. Patina
. apare după 10-20 secunde.

-C

e- ee
~

-a T2

PATINAREA CUPRUlUi

i"

o

fig. 3.2. Aşezarea
tompo nentelor pe cablaj
TEHNIUM 8/1983

PATINARI CHIMICE. Adeseori
amatorul, În scopul decorării suprafeţelor metalice, este nevoit să apeleze la reţete de patinări (de exemplu, cînd 'doreşte să dea obiectelor
un aspect de vechi). Pentru asemenea .cazuri sînt prezentate următoa
rele reţete:

o

O

fig. 3.3. (

lajuL Imprimat
seara1:1

Se prepară o pastă prin amestecarea a 20 părţi azotat de cupru (II),
20 părţi clorură de zinc şi 60 părţi
apă. După omogenizare, pasta se intinde pe suprafaţa, degresată În
prealabil, a obiectului de cupru, se

aşteaptă pînă

se

usucă,

apă şi se usucă ..
Se prepară o soluţie

se

spală

cu

ce conţine pe
dm3 cite 20 9 acetat de cupru (II),
20 9 clorură de amoniu şi 20 cm 3
acid acetic 80 %. Cu această soluţ ie
se umezeşte suprafaţa de patinat şi
se Iasă să se usuce. Operaţia se repetă de 5-6 ori.

PATINAREA AUAJlElOR DE
CUPRU. Suprafaţa obiectelor se tra-

'tează cu o soluţie ce se obţine prin

dizolvarea intr-un dm 3 de apă a 50 9
clorură de amoniu, 150 9 tartrat de
potasiu, 200 9 clorură de sodiu şi
250 9 azotat de cupru (II).

PATUNAREA BRONZULUI.

Suprafaţa

obiectelor, degresată În
prealabil, se freacă cu o soluţie ce
conţine 6 % azotat de cupru (II) şi
2 % clorură de sodiu, după care
obiectul se scufundă Într-o soluţie
ce cont ine 10 9 bicromat de potaSiu
. şi 50 9 clorură de amoniu, dizolvate
În 940 9 oţet (acid acetic 6-8 %),
după care se freacă din nou cu peria.

MODELISM

dcelaş

i timp, ţineau suficient de
bine marea pentru a escorta convoaie pe parcursuri de mii de mile.
Marina
franceză
(întotdeauna
susceptibilă la ieftin) construieş te
În timpul războiului cîteva zeci de
unităţi de acest tip care se remar-

În primul război mondial, ca nave
Ije escortă se foloseau În special
distrugătoarele şi torpiloarele. Datorită vitezei lor, aceste nave erau
mai indicate ca oricare altele În
lupta contra submarinelor şi În

1
Muzeografi: GEORGET A BORANOA.
CARMEN ATANASIU

cau nu numai prin linia zveltă a corpului şi linia arhitecturală specifică,
ci şi prin noutăţile tehnice introduse.
Astfel, din punct de vedere al
combaterii navelor de suprafaţă,
cele două tunuri de 100 mm puteau
ţine la respect cu oarecare succes
$ i un distrugător. Funcţia antisubmarin era asigurată de lansatoarele
de grenade din pupa.
O inovaţie tehnică este introdusa
prin montarea catargelor pe o linie
paralelă cu axul navei, şi nu pe ax;
aceasta pentru a induce În eroare
comandantul de submarin ce ar fi
dorit să o torpileze sau inamicul ce
ar fi luat relevment pentru ochit catargele.
In privinţa motoarelor, s-au introdus cîte două motoare diesel de cîte
450 CP.
Datorită fineţei corpului, canonierele realizau cu numai 900 CP 15
noduri la un deplasament de 355 t,~i

o rază de acţiune de 3000 de mile
pentru o viteză de croazieră de 10
noduri si 1 600 mile cu 15 noduri
După' primul război mondial, marina română achiziţionează 4 unitati
de acest tip. Aceste unităţi au fost
1. "Locotenent Lepri Remus".
fosta canonieră franceză "Chiftone", construită la Lorient În 1917.
2. "Locotenent comandor Stihi
E lJgen", fosta canon ieră franceză
"Prippone", construită la Lorient În
1916.
3. "Sublocotenent Ghiculescu",
fosta ,,1 mpatiente", construită la
Brest' În 1916.
4. "Căpitan Dumitrescu", fosta
"Mignonne", construită la Brest În
1917.
Navele au fost cumpărate de la
marina franceză la 9 ianuarie 1920
iAu fost botezate la 15 ianuarie
1920, cu nume de eroi marinari
căzuţi la datorie În primul răzbOI
mondial.

,

4 unităti : jlLOCOTENENT LEPRE REMUS"

"LOCOTENENT-COMANDOR STEHf
II SUBLOCOTENENT
GHICULESCU"

"CĂPITAN DUMITRESCU"

torulul M-G36. În figura 6 se prezintă
schem~tic piesele mobile ale acestui
mecanism: 1 simering faţă; 2 - arbore cotit asamblat; 3 - bucşa Picior bielă; 4 - siguranţă bo~ piston:
5 - bo~ piston; 6 - piston; 7 segment de ungere; 8 - segment
raclor; 9 - segment de etanşare; 10
- semicuzineţ i faţă; 11 - semicuzisemicuzineţi
net; centrali; 12 spate; 13 - simering spate; 14 volant.
Pistoanele au principial o construcţie identică cu cele ale motorului M-G31. Sînt turnate din aliaj de
aluminiu, cu calota bombată, de
formă specială şi prelucrate cu ovalitate şi conicitate controlată. Faţă
de pistoanele motorului M-031 , nu
sînt interschimbabile stînga-dreapta,
ci numai între ele" pe acee~ i parte.
Clasele de fabricaţie, notate În capul
pistonului, sînt: 1 =73.95 - 73.96: 2=
73,96-73,97 şi 3 =, 73,97-73,98,
clase ce nu trebuie confundate cu
clase de reparaţ ie. La demontarea
motoarelor este necesar a se repara
cilindrii, pistoanele Ş i bo~urile. Bolturile pistonului sînt de formă cilindrică, produse din oţel aliat şi flotante. Cîteva caracteristici tehnice
\ mai importante: diametrul exterior
nominal (22 mm), diametrul interior
nominal (15,55 mm), lungimea
Or. ing. TRAIAN CANTA
(63,9 mm), tratamentul (cemental"e,
duritatea 59-64 HRC).
litate: 22,2 ~ g:g~~), distanţa Între
Segmenţli, În număr de trei pe fiecare piston, au o construcţie şi
axele alezajelor bielei (128 ± 0,03 mm);
funcţionare
diferită: a segmentul
jocul Între corpul biele;, şi arborele
de foc este de formă ciiindrică şi
cotit (0,08-0,13 mm).
P'todus din fontă aliată; b - segVOlantul, executat din fontă cenu- mentul de et~are este turnat din
Ş ie, avînd la partea exterioară prefontă cenuşie; c segmentul de
sată coroana pentru antrenarea
ungere (de radere) este confecţionat
electromotorului de pornire, este fidin tablă expandată in formă de U,
xat pe arborele cotit prin interme- ' cu fante, tip "U-Flex".
diul a şase şuruburi.
Arborele com este un ansamblu
Mecanismul .bieIă-manlvelă al ma- realizat după acel~ i principiu con-
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găurii

Diametrul
(0 20,005
găurii

,(0 20

+ 0,011
+
0,005

din

+
+ 0,010
0,005

din

bucşa

mm ) ,

bosajele
mm),

bielei
d'lamet ru I

pistonului
tratamentul

(cementare, cu duritatea 59-64
HRC), joc maxim ai bo~ului În
bosajele pistonului (0,012 mm).
Segmentii: a - segmentul de foc
este produs din fontă cenuşie aliată,
fiind de formă cilindrică; b - seg.,mentul de etanşare este turnat din,
fontă cenuşie; c segmentul de
ungere (raclor) este executat din tablă expandată În formă de U, cu
fante, tip "U-Flex".
Arborele cotit este confecţionat
din oţel matriţat, fiind prevăzut cu
trei fusuri paliere tratate prin călire
şi două fusuri manetoane. Ansamblul arbore cotit este format din trei
părţi, asamblate la cald cu cele
două biele (fig. 5):1 partea din
spate; 2, 10 - cuzinet cap bielă; ~3
- bielă stinga; 4 :..- partea centrala;
5, 7 - dop tehnologic; 6 - partea
din faţă; 8 - bucşă picior bielă; 9 bielă dreapta; A, B suprafete de

etanşare,
prelucrate- mecanic
striuri elicoidale (microturbine).
Cîteva caracteristici tehnice ale
arborelui cotit: diametrul fusurilor
paliere (0 1=57,49 mm; O 2=52 mm;
0 3=30 mm); diametrul fusurilor manetoane (39 mm - prima variantă şi
38,8 mm - a doua variantă); duritate fusuri paliere şi manetoane
(HRC=52 minimum), jocul lateral
nereglabil al arborelui cotit.
(0,007-0,140 mm).
Cuzln8ţ1l palier; de bielă şi pentru
arborele cotit SÎnt realizaţi clasic,
prin turnare sau placare, din aliaj
antifricţiune de mai multe tipuri, În
funcţie de compoziţia chimică
(Sn-Cu-Ni-AI-Pb).
. Blelele sînt produse prin matriţare, din oţel special. Au secţiunea
În formă de I pentru a asigura răci
rea şi ungerea corespunzătoare a
bo~ului, precum şi pentru reducerea
greutăţii. Date tehnice importante:
diametrul alezajului În capul bielei
0024
.
(42 +O'!!Ii mm~; dlametrul alezajului În piciorul biei ei (prima posibi-

litate: 22

+ 0,033. a doua posibili- 0,017'

structiv ca şi cel al motorului M-031.
Este produs din oţel matr~at În cinci
părţi aşamblate la cald cu cele patru
biele. In figura 7 se arată părţ ile
componente ale arborelui, bielele şi
cuzineţii, astfel: 1, 3 - semicuzineţi
faţă; 2 partea din faţă; 4, 9 biele stînga; 5, 14 - părţi intermediare de legătură; 6, 15 - biele
dreapta; 7 - parte centrală; 8, 13 ~
semicuzineţi centrali; 10 partea
din spate; 11, 16 - semicuzineţi
spate.
La montarea si demonta'rea arborelui cotit din' carterul motorului
trebuie. de asemenea. să se
seama de striurile elicoidale
croturbinele) de la extremităţile arborelui, create cu scopul de a "împinge" uleiUl spre interior. asigurînd astfel etansarea ansamblului.
Caracteristici tehn'ice: diametrul fusurilor paliere (prima posibilitate: 0 1 =
57,52 mm:
57.44 mm; 0, ::: 57,512
mm; a doua posibilitate: '~)I := 57.42
mm; V';,? c 57,34 mm; el, :-:::. 57.412 mm;
diametrul fusurilor manetoane (1: ,:)~ =44 mm; II: ;'\
·-:·43.9 mm); duritate tusuri: HRC
52 min, Comportarea foarte bună În exploatare a Întregului ansamblu arbore cotiHagare, folosit ca sila motorul mic ani de
zile la milioane de motoare. nu a necesitat introducerea de trepte de
reparaţie ale fusurilor paliere şi manetoane.
Caracteristicile tehnice ale euzineţilor motorului M-036 sînt date
În tabelul nr. 1. Cuzinetul central
are prevazut un guler pentru limitarea jocului axial.

TEHN'UM 8/1983
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Ing. V. CALINESCU

Există În comerţ, la ora actuală,
patru aparate de mărit prevăzute cu
cap color, trei din familia KROKUS
şi
unul OPEMUS. Totodată, se
găsesc şi capete color de tip M EOCHROM destinate aparatelor 'de
mărit de tip OPEMUS.
Pentru fotografii amatori, care
doresc un aparat de mărit cu posibilităti de lucru În metOda cOlorului
si care nu au alt aparat ae marit,
modelul cel mai indicat este cel de
tip OPEMUS. Recomandarea are la
bază preţul mediu al acestui aparat
de mărit şi faptul că este singurul tip
care este prevăzut cu o lanternă separată pentru lucrările În alb-negru
(economisindu-se astfel becul cu
halogeni cu care este prevăzut
capul color).
, Foarte mu~i fotoamatori posedă
Însă unul din modelele anterioare de
aparate de mărit KROKUS, prevazute
cu sertar pentru filtrele de corecţie
color. Aceste aparate s-au dovedit·
mai mult decît mu~umitoare şi, În
acelaşi timp, sînt singurele care s-au
livrat cu trei obiective (Mikar-S 4,5/55;
Emitar-S 4,5/80: Amar-S 4,5/105) la un
preţ de vînzare convenabil.. Trecerea
la un aparat KROKUS cu cap color se
dovedeşte a avea următoarele dezavantaje:
- achiziţionar,ea unui aparat fără

lanterna separată pentru lucrări albnegru;
-- lipsa obiectivelor de schimb,
aparatul fiind furnizat cu un singur
obiectiv;
- preţul
de
cumpărare
de
1,5--:"'3,5 ori mai mare decît al vechiului KROKUS,
În cele ce urmează se propune
adaptarea capului color de tip MEOCHROM la aparatele KROKUS
din generaţia anterioară, adaptare
ce oferă următoarele avantaje:
-- se utilizează aparatul de mărit
~xistent, care se foloseş te ca atare
pentru lucrări alb-negru;
-- costul ansamblului aparat +
cap color reprezintă cca 607;; din
costul un'ui aparat, model nou, cu
aceleaş i posibilităţi de mărire (format maxim 6 x 9 cm);
-- se efectuează o cheltuială. minimă prin achiziţionarea exclusivă
a capului color;
"
, -:- nu este necesară cumpărarea
altor. obiective. Adaptarea propriuzisă este facilă şi presupune executia a una sau două piese simole.
Sa urmarim figurile 1-3 pentru a
analiza În ce constă adaptarea. Fi\Jura 1 prezintă un aparat KROKUS
4 (similar pe ansamblu cu KROKUS
3) si pune În evidenţă faptul că lanterna estA constituită din două părţi

distincte

şi

variantă,

operaţia

separabile. Intr-o pnnla
de adaptare presupune plasarea capului color în locui capacului lanternei, după clJm
se poate constata din figura 2. Deoarece distanţa pînă lacondensorul aparatului este relativ mare,
această
soluţie
are dezavantajul
unei anumite pierderi a intensităţii
luminoase. De aceea se poate recurge la a doua variantă de adaptare,· variantă care presupune execuţia unui inel adaptor şi utilizarea
În locul corpului lanternei a tubului
prelungitor livrat cu aparatul de
mărit. Reamintim că acest tup avea
destinaţia de a mări înălţimea lanternei În cazul folosirii unor becuri
de putere ridicată. Figura 3 redă

adaptarea propusă, Micşorarea discap color-condensor Într-o ŞI
mai mare măsură nu mai este posibilă din considerente optice.
Pentru ca montarea capului color
pe corpul lanterne; sau pe tubul
prelungitor să fie posibilă, est~ necesară realizarea unei piese intermediare, respectiv a unui disc
adaptor. Figura 4 înfăţişează ansamblul cap color
disc adaptor
montat. Asamblarea se face cu
două şuruburi M4 de cca 10 mm,
desigur cu şaibele aferent&.
Discul adaptor se execută 'din
tablă de oţel sau alamă de 0,8 mm
grosime, conform schiţei din figura
5. Marginea discului se face din
-bandă Iată de 14-15 mm, care-se fitanţei
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DETALIUL B

MARIUS LIVIU

Developarea peliculelor revers;bile color se poate face conform
proceselor indicate de producător
sau după altele echivalente, de regulă cu obţinerea unei calităţi diferite. Fabrica REANAL din R.P.U.
produce setul de chimicale Diachrom după un reţetar foarte bine

@-+-

Profilul canalului ~
se realizează construct v
prin similitudine cu c aluI corespunzător al cTacului lanternei
il

adaptat filmelor ORWO folosite cu
precădere de foto şi de cineamatorii de la noi. In cele ce urmează se
prezintă cititorilor procesul de developare Diachrom pentru toate tipurile de pelicule ORWO, precum şi
pentru alte pelicule compatibile cu
acest proces.
A

Proces Diachrom
~

~

R18

.. ~

0°0

a::~a::z

I

Tempe- I::lQo
"W
ratura () 00
0 1- 00

Operaţia

~ţ:a:

a::::lO
O li..

1. Revelare alb-negru

co

2

10 •• 12
f{)

• Valoarea

exactă

se

185

determină

la montaj

_ _._ _ '-- _ _ _ _ _ _ _ ~1,.1L

SI<;CTIUNE nB_B"

I::J
() ..
OI.{)

()iti

a::::J
O

O

~ţ:

6-7

I

a:: 1I::l

O"'"
~I0:.:::J

TO 22
TO 32

I

12-18

1

1

1

2

3. Stop-fixare

20~+:1

3

3

3

2

Spălare

12-18

5

5

5

5

Clătire

5. Solarizare,
la 75 cm

lampă

6. Revelare color
7.

f{) 180

a::~

12

4.

găuri

*

~o

ON

25 -0,5

2.

rl

O~

(mlrute)

( C)

SECTIUNEA" A-A"

...

-;{.

~

Spălare

10

9-12

de 500 W
2x2,5
5 (2,5 minute pe fiecare
faţă a peliculei)
25::7::0,5

10

10

14

9

12-18

20

20

20

20

8. Albire

20:t::1

5

5

5

9

9. Fixare-tanare

20±1

7

7

7

7

10.

Spălare

12-18

25-30 la max. 40 C

11. Uscare

pentru filmele avînd etichetă cu
fond alb (caractere verzi)
pentru filmele avînd etichetă cu
fond verde (caractere albe)

ţ!;

141

ţ!;

145

Filmele ORWOCHROM UT18 si
UT20 sînt livrabile ca film lat, plarifilm şi film perforat de 35 mm. Tipul
UK17 se livrează ca film lat, film
perforat de 35 mm si film cine de
2x8 (normal şi super)', iar tipul UT15
exclusiv ca film cine de 2x8 (normal
şi super).

O creştere a contrastufui si der:1-

sităţii culorilor se obţine prin mări
rea duratei revelării color cu cca 1

minut. Aplicarea acestui procedeu
se recomandă Însă În baza unei
probe iniţiale pentru a se verifica
dacă clişeele nu capătă aspectul
d::ltorat supraexpunerii.

(URMARE DIN PAG. 15)
Valorile exact~ se determină la montaj

peşte (prin cositorire sau alătnire)
de partea plană. Orificiul dreptunghiular se execută după desen sau
după profilul părţii de fixare a capului color. Prinderea discului de cap
se realizează prin intermediul celor
două urechi prevăzute cu cîte o
gaură de (2) 5. După execuţ ie, discul
se vopseş tE? asemănător cu aparatul de mărit.
Inelul adaptor serveş te prinderii
tubului prelungitor de placa de
bază a corpului aparatului de mărit.
Prinderea se face cu aceleas i suruburi cu care era fixată lanterna,
eventual o teşire a inelului În dreptul găuriior de trecere fiind nec€'-
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sară.
Execuţia
schiţei din figura

se face, conform
6, din dural sau, În
lipsa acestuia, din oţel ori alamă.
Prinderea tubului prelungitor se
face pe două ştifturi de 0 5 montate
presat În inel (se dau găuri de 0 4,9).
Pentru precizie se recomandă ca
toate elementele de prindere (ştif
turi, canale, găuri) să fie poziţionate
prIn montaj.
In final, o remarcă: scala de pe
coloana aparatului de mărit este o
perfecţionare adusă de posesorul
acestuia, fiind destinată determÎnă~
rii rapoartelor de mărire. Construcţia acestei scale a fost descrisă În
revista "Tehnium".

17

•

nata -, iar lumina ambiantă fngreuaprecierea.
2,3 şi
cuite electronice
elementelor
de 'functionare este comun: un rezistor de valoare mică ( de 5 ori
zistenţa internă a elementului
vezi tabelul 1 este conectat la
bateriei,
montaj electronic indică
tensiunii la
borne sub valoarea
Astfel un

3

şi
pentru
serie ale aces-

~____~____~____~~______~______1-__-g+U

A: LED

LED

'/ verde

roşu

Tabelul 2: Valorile unor componente din figura 4 În
funcţie de tensiunea bateriei testate
Tensiunea
electromotoare (V)
7,5
9
12

(

~)

1,4
1,8
2,7

(kU)

( t)

DZ
(tip)

15
18
27

270
360
,270

PL3V3Z
PL3V9Z
PL5V6Z

R::

Tabelul 3: Situaţiile semnalizate de montajele din figurile 5 şi 7

5
Domeniile de aprindere a LED -urilor :
-':'~~'~~~':~v~e-----rd~A-'~:'~":-"'~';~:'~:"~'~~:~::~:.:~:--.'.~:.~'.'~,:
ros u
.
" ',' , ... '
,v;;;; " - , : ~ . ' , . " , •••• ' , . • ....
- I.. g' al ben 1:'
,
::·:·:\-,:",
,:,::,:,:'::1
... . ..
... .... .. ros.. u

1

I

~.

Condiţii

Motorul OPRIT
farurile aprinse
Motorul TURAT

o

IJ"'I

...-

...J

a..

7

1,8 k

şi

ACUMULATOR BUN
ACUMULATOR SLAB
" ÎNCĂRCARE SLABĂ

'iNCĂRCARENORMALĂ
ÎNCĂRCARE EXCESiVA

.

N

Situaţia indicată

mică creştere a tur U produce
deschiderea lui T: prin Zener-ul de
10 V. Un curent important trece
acum prin LED-ul galben care luminează; simultan cu aceasta LED-ul
rcş u se stinge datorită blocării lui TI.
Cînd U creşte peste 12,7 V, prin
Zener-ul de 12 V se deschide Ţ,. Ca
urmare LED-ul verde se aprinde,
Prin dioda D tranzistorul T1 scurtcircuitează LED-ul galben, care se
sttnge.
In sfirşit, dacă U depăşeşte 15,7
V, baza lui TI primeşte curent prin
Zener-ul de 15 V; LED-ul roşu se
aprinde astfel simultan cu cel
verde.
Montajul se realizează pe o
plăcuţă de circuit imprimat de 3 x 5
cm, iar LED-urile se pot monta Întrun buton fals de bord, ca În fotografie. Alimentarea se face prin cheia
de contact.
Pentru amatorii care nu dispun
de LED-uri sau doresc o luminozitate mai mare pentru observare şi În
. timpul zilei, este prezentată În fi-

Roşu

x

-

-

X

Galben

Verde

x

-

-

x

-

x
x

gura 7 o variantă cu becuri a indicatorului descris anterior. Funcţiona
rea este asemănătoare montajului
din figura 5. Soluţia scurtcircuitării
LED-ului galben nu mai este aplicabilă acum şi din acest motiv se foloseşte un tranzistor În plus (Tl), prin
care se comandă becul galben În
funcţie de starea lui T~.
Becurile vor fi plasate În spatele
unor filtre colorate corespunzător.
Este recomandabilă montarea unui
radiator termic pentru cele patru
tranzistoare.
În încheiere, o observaţie privitoare la ultimele două scheme: pentru a obţine tensiunile indicate În figura 6 de aprindere a LED-uri lor
(reslilectiv becurilor), de regulă este
necesară o operaţie de ajustare a
rezistoarelor notate .cu asterisc, În
limitele ± 25%. Se pot selecta şi
exemplare de diode Zener mai
adecvate, avînd În vedere dispersia
destul de mare admisă de catalog
pentru tensiunea de străpungere a
fiecărui tip .

I:DMPEN
E~
11'IIlLIIUII:A

A. MANEA

Se ştie că particularităţile urechii
umane conduc la atenuarea frecvenţelor joase şi Înalte atunci cînd audiţia
se face la nivel foarte scăzut. C:)mpensarea acestei caracteristici fiziologice se poate face cu ajutorul unui
preamplificator care are încorporat
un filtru de rejecţie (taie-bandă), asigurînd atenuarea frecvenţelor medii
În plaja orientativă 400-1 200 Hz.
Schema prezentată În figura 1
(propusă de revista "Radioelektronik" R. P. Polonă) răspunde
acestui scop, variaţia atenuării cu
frecvenţa, ~entru cele două poziţii

extreme ale potenţiometrului R4'
avînd aspectul din figura 2.'
Circuitul reprezintă un preamplificator AF cu două etaje cuplate direct (galvanic), precedate de un filtru În dublu T. Nivelul semnalului de
leş ire poate fi r-eglat din potenţio
metrul R le , iar comutatorul K permite eHminarea preamplificatorului
din drcuit (atunci cînd audiţia se
face la nivel mare).
Tranzistoarele sînt de tip npn, cu siliciu, de mică putere, preferabil sortate pentru zgomot redus (BC109C,
BC173C, BC 108 etc.).

a..

tel

!...
..;.C

,......

IN ATENTIA CITITORILOR
in curind va apărea AlMANAHUl TEHNIUM '84,
cuprinzind un bogat material Informativ pentru
construclorU amatori: montaje pentru radloamatorl,
automatizări, tehnici
instrumente de măsură,
scheme ale unor radloreceptoare şi casetofoane,
divertisment, umor elc.

- 30 ~--~~~~~--~~--~--~~--~~~~
2 3 5 7 10 f(kHz)
0,02 0,030,050,1 0,2 0,3 0,5
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- o tensiune stabilizată de -i- 5
V/400
şi
- o tensiune de 30 V/30 mA din
care prin grupul de tranzistoare se
obţine VI'!' = 25 V În timpul programării.

Secţiunea
elimină

b a comutatorului K
re'inscrierii
citirii. S-a ales un
alte date
pentru a nu uita
comutator
citirii.
la 25 V În
a unei date
de
la o anumită adresă:
DATA = 3 F he)(:azE~cirnal)
001 1111
pe grupe
0011:, respectiv
ADRESA
17
11101.
Se vor Închide comutatoarele: K"
K,
KI'"
KI"

PROIiRAmATOR
PEnTRU
mEmORII
~L-=--U--_---4)-~----+-EPROm
r-----I--

Student GUNTER ZEISEL

Pentru
a programa memoria
EPROM din articolele apărute anterior (orga de lumini cu EPROM şi luminile dinamice cu EPROM) nu
este neapărat nevoie de acces la un
microsistem. Cu doar trei circuite
integrate şi cîteva piese auxiliare ne
putem construi fiecare un programator manual. Schema prezentată
se poate folosi pentru EPROM-uri
de tipul 2716 şi, cu o extindere a
numărului de adrese, pentru 2732 şi
2764. Pentru memoria 2708 avem
nevoie de Încă două tensiuni de alimentare (-5 V, -:12 V).
Memoria EPROM 2716 are unsprezece adrese la care se află date de opt
b~i, deci o cap,9.citate de 2 11 Bytes,
adică 2 kBytes. In timpul programării,
cele opt ieş iri de date sînt folosite ca
intrări de programare (0" .. .0 7 ), adresarea făcîndu-se ca si În cazul citirii la
intrările A, ... A 11 • De asemenea, trebuie asigurată o tensiune de programare V p.p de 2~V pe tot timpul programăni, iar OE să nu fie validată
~ci.să avem un ,,1" logic pe pinul
OE). Inscrierea datelor se face astfel:
- Comutatorul de mod KM se
pune î!Lpoziţia a (programare). Ca
efect, OE trece În ,,1" logic, iar V pp
la ~ 25 V.
- Cu
ajutorul
comutatoarelor
de date K 1 .. .K S se alege secvenţa
dorită a fi Înscrisă. Comutatorul
deschis Înseamnă ,,1" logic, deoarece prin rezistenţa de 10 kn legată
la.,-5 V se obţine ,,1" logic pe intrările
circuitelor tampon T 1 ••. T s
(buffere); comutatorul "închis pune
intrarea la masă, deci "O" logic.
ajutorul
comutatoarelor
- Cu
de adrese K g ... K 19 se alege În binar
adresa la care se doreste Înscrierea
secvenţei existentă la' intrarea de
date (convenţiile pentru poziţia comutatoarelor sînt aceleas i ca la
date).
.
- Se acţionează comutatorul de
programare K p , ceea ce duce la
obţinerea unui impuls cu durata de
50 ms la ieşirea monostabilului
(realizat cu NE 555), deci implicit Ja
Înscrierea datei la adresa dorită. In
timpul impulsului de programare se
aprinde dioda LED, O". Intrarea CE
este În ,,1" logic. Pentru verificarea
se
corectitudinii
datei înscrise,
pune ...Q9mutatorul KM În poziţiaJ2,
deci OE trece În "O" logic, iar CE
este oricum În "O" logic dacă nu se
acţionează K p . Prin intermediul inversoarelor 11 : .. l s se aprind LED-urile corespunzătoare biţilor de ,,1"
loqic înscrişi ia adresa respectivă.
Pentru
alimentarea
circuitului
sînt necesare:

;
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ÎNTRlrRINDIRl1
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CLEME SERIE MULTIPOLARE

Tip
clernă

' max
admis
(A)

C d
o

Nr.
poli

.

Şurub

stringere
conductor

Diametrul
de fixare
(mm)

găurii

Diametru' găurii
pentru conductor
(mm)

3,2
4,2
4,5
5,3
6,3
7
8
10

IIJNI~ATIJB
Particularitatea montajului constă
În faptul că transformatorul de Înaltă
tensiune este o bobină de inductie
dinamică foarte util În
auto pentru 12 V. Transformatorul
SSB. Tranzistorul din
CQ-Dl 4/1981
de alimentare Tr. 1 are În secundar o
înfăşurare de 80 V cu prize la 30-5060-70-80 V. Această tensiune este
redresată, dublată şi apoi aplicată
_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~m~~ ~~n~. ComM~ E
circuit CD 4011 sau

se poate realiza un com-

IC

face de un tiristor.
În secundar bobina are un element redresor (TV 18, cel mai
curent) care la ieş ire are un filtru
C3R3C4. Tensiunea de aproximativ
18 kV este aplicată unei grile (1=llasă
de sîrmă izolată} pe care se suflă
aer de la un ventilator.

montaj este SC 107 sau BC 109.
Alimentarea compresorului se
face cu 9 V.

RADIOTECHNIKA, 6/1983

COI.OH
~

____________________________

~

M

2x~Y704

(1N4002)

Tr1
27!JV

I

I

' - - + - - 1

-~~ ~..--------<
llnlAR-14 mHz

Cu tranzistoare BD 139 se poate
construi un amplificator liniar de 10
W În 14 MHz. După cum se observă,
coiectoarele şi bazele se leagă intre
ele direct cu dispunere ca În desen.
Emitoarele sînt interconectate prin
rezlistolare chimice de 0,5 n.
irea etajului se face pe emi-

tor prin bobina L 1 (7 spire CuEm
1 mm, diametrul bobinajului
15 mm).
Alimentarea etajului se face cu
24 V.
(2)

RADIO COMMUNICATION, 1/1983

TV18-o2-MT
TS18

Gr76S1

AmPllFllATOR

DE AnTEnĂ

Cu un tranzistor BFY 90 se poate
construi un amplificator de antenă
cu un cîştig de peste 15 dB În banda
de 100 kHz - 100 MHz, deci care
acoperă gamele de UL, UM, US şi
UUS.
Acest amplificator se alimentează din baterii (9 V) ca să aibă

zgomot propriu cît mai mic.
Amplificarea se reglează din potenţ.iometrul

P1.
PRACTICAl WIRElESS. 3/1980

BFY 90

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

22

TEHNIUM 8/1983

[Dnslruiiti...

II BIBLIIÎTE~A
M. FLORESCU

Biblioteca din figura 1 se poate
construi foarte repede şi fO;:lrte simplu, structura ei putind fi modificată
rapid În funcţie de necesităţi.
Elementele verticale se realizează din scîndură de 20 x
mm
de lungimea dorită. Pentru
se
folosesc cuie împuşcate 'in beton
sau dibluri montate în perete la partea superioară şi inferioară a laturilor. Fixarea se face cu mici
metalice şi şuruburi
fanta Între aceste
mai mare de 700-800 mm,
lor fiind ales după dorinţă.
de fixarea În perete, la circa 25 mm
ele laturi, se fac o serie de
de 8
mm diametru, la o
de 15
mm între ele. Acestea se dau cu
atenţie, astfel ca să se
distanţa cu precizje,~ altfel
vor sta orizontal. 'n aceste
fixează
prin introducere
nişte piese metalice de
metru şi 70-80 mm
din fier-beton de 8 mm
Rafturile pot fi din placaj sau
sticlă de 8 mm grosime, În cazul În
care se pun lucruri mai
din scîndură, pentru cărţi

grele.

rafturilor

face

după

v

-.,.--II~N

UTIL
COl1strucţia este foarte
mai ales, nu costă mult.
mai Î ntÎ i o bucată de
se vopseşte în negru
uscarea completă a
ruieşte cu un strat subţire
de parchet. Peste această s
gata pregătită se pune o coală
hîrtie subţire şi rezistentă, peste
care se aplică o coală de celufoid
subţire. Se fixează toate aceste efemente, la un capăt, cu citeva nituri
mici, iar la celălalt se coase sau se
lipeş te foaia de hîrtie de coala de
celu loid. Deci la un capăt totul este
fix, iar la celălalt hîrtia şi celuloidul
se pot ridica de pe placa metalică
(vezi figura).

Amatorul îşi poate confecţiona
nze cu fiabilitate Îndelungată,
mai ales tăieturiior drepte
o curbă lungă.
procură un arc de ceas deş
tor- (lat de 3-6 mm), care se
reaptă prin recurbare, apoi se
ela lungimea de 135 mm, prinu-se între fălcile unei menine (vezi figura). Se taie cu o
dinţii pînzei, la o adincime de·

evacuarea
zultat in timpul lucrului.
Pînza astfel
zată la tăierea
materia! plastic,
etc,

IOAN PETR.a, NI

efectuează cu un
cu vîrful tare. După
ce notîţa respectivă nu mai prezintă
interes, ea se poate şterge prin simpla ridicare a. foii.
Dimensiunile blocnotesului raml n
la aprecierea fiecărui constructor.

Scrierea

se

beţişor ascuţit

PîNZĂ

TOMINA GHERGHINA

TEKrIlKI~AT
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înlesneşte

Ch.~.i",N apCi:8

ÎNTBElUrĂTIIX
În unele aplicaţii apare necesitatea in:treruperii alimentării montajelor după
trecerea unui timp de la darea comenzii
de oprire. Una dintre acestea ar fi intreruperea funcţionării aparatului de radio
seara, la culcare. Rolul intrerupătorului
este preluat de un montaj electronic ce
realizează întreruperea alimentării după
un anumit timp, dependent de descărccr
rea unui condensator pe o sarcină.
În figura alăturată se prezintă un mon:taj realizat şi utilizat la radioreceptorul
"GLORIA". Rolul de întrerupător se transferă tranzistorului T3, iar durata după
care are loc oprirea radioreceptoru[ui
este fixată' de grupul C-R5.. Asupra radioreceptorului se efectuează următoa
rele .modificări:
se trece funcţionalitatea potentio-

Tăietura
practicată realizează
rală a dinţilor fer'ăstrauliJi.

cca 0,3-0,5

metrului de volum pe potenţiometrul
pentru reglajul de ton frecvenţe joase şi
invers;
- se renunţă la comanda de iluminare
a scalei, întrerupătorul (prin apăsare)
corespunzător devenind 11 în montajul
temporizat;
- pe placa de audiofrecvenţă şi alimentare a radioreceptorului "Gloria", la
punctul 41 se conectează A( din schema
montajului), la punctul 40 se conectează
8, iar la punctul 36 se conectează C. C~
nectările se fac În paralel cu conexiunile
ex.istente pe placă.
Pentru mOnfajul întrerupător temporizat se caută un loc de amplasare corespunzător În interiorul radioreceptorului.
RS poate fi de valoare fixă (maximum 250
kHl. obţinîndu-se În acest caz o durată

MfNGHINĂ/
fixă (maximum 60 de minute) pînă la
oprire, sau de valoare variabilă (potenţio
metru liniar de 250 kH), obţinîndu-se durate reglabile pînă la 60 de !'ninute.
Cînd se doreşte întreruperea tem pori-

11L.

zată a radioreceptoft.IlUf, se
RS durata dp r~prire (jn(ti'!,
într,~rupătorui Il şi
"
din. intrerupătorul propr:u. Funcţh.marSi:i

r~dloreceptC?ru!u! .v~

atn timp

CIt a fost fixat iniţial

potenţioj,.LL,,·
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laşi
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plicat. Gind~ i-Vâ numai ia alimentarea cu energie. Constru~i un amplificator cu tranzistoare.
RAooCANU AUAEL - Slatina. 1n
principiu, puteţi modifica receptorul
pentru gama 3,5 MHz. Rezultatele
vor fi totU$ i modeste, banda de trecere fiind destul de largă, selectivi-

tatea o

să

fie

nesatisfăcătoare.

PAP FLOFUAN -

Consta",&. Int&-

resante propunerile dv. Nu putem
miri numărul de pagini. Mu~umim
pentru aprecieri.
ANDRONIC AURELIAN BucuretU. Modificarea etajului final ca să
debiteze 10 W (Ia receptorul "Pacific") este dificilă. Construiji un amplificator de 10 W şi introduceţi În el
semnal de la preamplificatorul relui (după corecţie).
CONSTANTiN Veţi primi răspuns
schema

lNA

~irumu

MigumiGl.

undelor lungi
de ferită 135 de
c~p!aţi ccndensatorul
de spire la cuplaj.
-- Cfmplne. Vii recaconstru~1 preampiificanr. 8/1982; are performanţe
bune. Piese componente se
În magazinele specializate.

IJUIJllvau:,

tu!ui ,,Zenit
gramului

BUSTYAR

-

Clul-Na-

ARSENmE

poca. Vor
cara apar pe ecran
terferenţeisemnatelor

de pe cana-

lele 6 şi 7 TV~ Dacă o să constru~i
o antenă cu 5 eJemente (cel puţin)
pent.ru canalul 7 şi o să fie şi bine
orientată, s-ar putea să atenuaţi
aceste manifestări perturbatoare~
Dintr-un comutator de canale (cu
tuburi) se poate face un amplificator
de antenă. dar este destul de com-

TRz2SC394-0

răspuns

de

datele apararecepţia proveţi primi
Radio TV

j.

BUl.OV

MIHAi

Comunicaţi ce canal
recepţionaţi
şi
vă
schema solicitată.

IUE CATALIN -

-

Tlmlfoara.
de teleVIziune
-.\tom trimite

Piatra Neamţ.

aparatul este cuprins În catalogul LP.R.S., Înseamnă că este
_.produs chiar de I.P .R.S. Pentru
Dacă

orice lămuriri suplimentare
ţi-vă producătorului.

Arad. Vom prezenta
arti<;:ole despre televiziunea color.
ENICA IOSIF - Jud. Consta",&. Defectul se pare că este În etajul final.
Circuitul integrat folosit TA7229 P
nu are echivalent european direct.
INIGA CONSTANTIN - Balt. Nu
deţinem datele bobinelor receptorului "Sharp".
PRODAN CORNEL Timişoara.
Mira vizionată de dv. aparţine televiziunii franceze.
ICHIM SENONE - Buziu. Vedeţi
dacă in difuzor nu a apărut un corp
străin (şurub, cui, şaibă etc.). Pentru televizor construiji un Vagi cu 5
elemente şi amplificator de antenă.
GRIGORESCU
ALEXANDRU
Craiova. La televizorul "Stassfurt"
dacă o parte din
se încălzesc
(restul
reci) vel'itraiectul alimentării filamensigur aveţi un scurtcircuit.
La tuneru! construit
punctele de aHrnerltar'e
trarea (cuplaj,
10,7 MHz). Simplu,
HRITCU NELU - "Bacău. Magnetofonul "Sonet Duo" este construit
pentru alimentare din reţeaua de
curent alternativ 110-220 V.
Dacă montajul a fost experimentat cu COB 4001 nu ştim cum va
funcţiona cu alt circuit.
LUDAE ION -

PINTiUE

i. M.
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8u;::~J"'U

Receptorul din acest
gparat lucrează În
UL (150-350 kHz) ,
UM (525-1 650 kHz) ,
US {6-16 MHz) şi
UU;;~ '88-108 MHz).
Awpiificatorul
AF
poate furniza 2 x 1,6 W
pe o sarcină de 8 0..
Picupul este prevă:,~l,lt C~ 3 viteze 78 45 ~- 33 ture/minut.
Alirr1entarea cu energie eiactrică se face din
reţea sau cu 6 pile de
1,5'1-.
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