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cu deplină mîndrie şi justificată satisfacţie "EPOCA NICOLAE
C;AUŞESCU".

! ntr-o

si un immoment în dezvoltarea şi
creş terea eficienţei asistentei educaţionale, principal factor de formare a
tinerei generaţii În spiritul glorioaselor tradiţii de luptă revoluţionară a
uteciştilor, În spiritul muncii pentru
făurirea noului destin al României
p~ coordonatele Evului Socialist
In prag de strălucitoare aniversare
a zilei de 23 August cu sentimente
de nezdruncinat, gîndurile şi În-

CLUJ

II ALE

I

I
de
si 15 iulie s-au desfăşurat la Cluj-Napoca, primitorul
oraş de
malurile Someşului, trar1It,r>",,<lI<::;IQ manifestări anuale ale raîntreaga ţară: Simşi Campionatul de
organizate de Fedede Radioamatorism cu
revistei "Tel1nium".
1-JI",.rti/'iI"')Qnt
sos~i din toate co~u
riie ţării, au ascultat o serie de co,municări, dintre care două au vizat
un aspect pe nedrept neglijat pînă
acum - istoricul miscării de radioamatori. De asemenea, o serie de interesante comunicări au fost dedicate problemelor tehnice ale transmisiilor la mare distanţă şi prin satede emisie-recepţie, canoilor produse industriale
. radiotelegrafia la mare disprt'1mieră tehnică 8

lor a constituit-o

2

i prezenta"ea prÎ-

TE
,
1

,

treaga admiraţie ni se îndreaptă că
tre eminentul nostru conducător politic şi de stat, către comunistul
ginditorul revoluţionar
CEAUŞESCU, care şi-a consacrat
şi-şi consacră intreaga viaţă marilor
idealuri aie socialismului şi comunismului, slujirii cauzei drepte şi nobiie a clasei· muncitoare, a libertăţii,
demnităţii şi independenţei patriei.
Dîrzenia revoluţionară, curajul
neÎnfricarea cu care a acţionat,
din primii
ai tinereţii, pentru
apărarea intereselor fundamentale
ale poporului, împotriva nedreptăţii
şi exploatării, a fascismului, pentru
libertate şi pace s-au Înscris ca
gini" luminoase In istoria
roman.
Prestigioasa activitate de conducător politic şi de ·stat, pătrunsă de
un desăvîrşit spirit patriotic şi revoluţionar, de o înaltă responsabilitate
pentru destinele României, ideile şi
orientările date cu consecvenţă de
tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU,
avînd o inestimabilă valoare teoretică şi practică, au dobîndit o strălu
cită materializare În măretele succese şi realizări pe care> naţiunea
noastră le-a obţinut În decursul
"EPOCII NICOLAE CEAUŞESCU".

Slujind cu neobosită energie inte·
resele fundamentale ale ţării,
ghind permanent la dezvoltarea
Itnişte şi pace a patriei şi a n"rHlI'''_
ş;
lui român, conducătorul
statului nostru s-a
spre mîndria intregului
ca o proemi!lentă
a vieţii politice
contemporane, ca
promotor al celor mai nobile idealuri
şi aspiraţii
pace, colaborare,
luptător
pentru cauza
ber~ţii şi independenţei popoarelor,
La aniversarea celor 40 de ani de
măreţe succese
i împliniri tînăra
raportează cu levaloroase
si
conpe >ogoare, rezultate ce
lIU;~li, ~;a,:"a o dată mai mult dimensiunile covÎrsitoare ale luminoaselor
deschideri 'aduse În viaţa ţării de cel
de-ai IX-lea Congres al partidului.
Evocînd cele patru decenii de la victoria revoluţiei de eliberare socială
şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, rostim legămîntul sacru de a
adinci şi continua calea Înfloririi
multilaterale a patriei, a afirmării în
depli nă independenţă şi suveranitate
naţională a poporului român.

NIFE lA IALE R DIOAI ORILOR:
I CA PION UL EC ., lE TEHNICĂ

muiui echipament ŞI realizarea primei legături radio bilaterale pe frecvenţa de 10 GHz.
Totodatp, a avut loc Expoziţia
aparaturii realizate de radioamatori
În cadrul Campionatului naţional de
creaţie tehnică, expoziţie ce a reunit
aparatură de o deosebită complexitate tehnică realizată de constructorii amatori din întreaga ţară. Printre
aparatele care au reţinut atenţia participanţilor s-au numărat: computer
pentru traficul de radioamator,
transceivere, sisteme automate pentru transmisii RGA, aparatură complexă de măsură, şi control, diver,se
tipuri de emiţătoare-receptoare, SiSteme de producere a energiei elecacest prilej
fost conferite
Diploma de onoare a
Napentru Educaţie
şi
precum şi alte diplome ra-

dioa_mato~il~r cu

o. îndelungată şi
actiVitate radloamatoricească
precum şi celor care au susţinut şi
promovat dezvoltarea acestui sport
În România.
În cadrul manifestărilor au fost
decernate diploma şi placheta revistei "Tehnium" secţiei de radioamatorism de la A.S.-Unirea Y05KAS
d~n Cluj-Napoca şi Clubului Sportiv
CHnpulung, VO?KFG. De asemenea,
s··a decernat diploma revistei Tehnium" Radioclubului Cons:tanţa,
Y04KCA, Radioclubului Bacău,
Y08KAN, Radioclubului Buzău,
Y09KXC, radioamatorHor
Andrei, Y03AC, Manea
V03RJ, Şuli lulius,
V09BTR, N Îcoară
Marina Mărioara
vastă

j'ntrAnnn(i~r",<>

constînd din componente electronice, celor .,mai tineri participanţi
care au prezentat lucrări în cadrul
concursului de creaţie tehnică.
La buna reuşită a acestor manifestări a contribuit şi conducerea Î ntreprinderii "Unirea" din Cluj-Napoca, unde activează În cadrul Radioclubului A.S.-Unirea, Y05KAS,
un puternic nucleu de inimoşi radioamatori.
Tradiţionala Întîlnire a radioamatorilor dedicată celor două mari evenimente din acest an - sărbătorirea
ci
de ani de ia victoria revoluţ iei
de eliberare socială şi naţ ior.ală
antifascistă şi antiimperialistă din.
august
precum
lui al
al
constituit încă o
un elocvent
pentru popularitatea acesformative
J

generaţii.
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Pagmni rosllzate de fiz. A. MARCULESCU

tuaţie
dată,

Secretul" schemei -- care aside fapt impedanţa foarte mare
intrare - îl constituie faptul că
semnalele
E2 sînt ambele aplicate cîte
intrări
deci neafectate de
de reacţ ie (np.ln::lt'I\I~
teze practic
sursă, aşa cum se
,orecedente.
variantă mai simplă,
două operaţionale, este dată
gura 45. Se poate demonstra că
acest caz caracteristica de transfer
are ecuaţ ia:
"

(22)
cu condiţia ca rezissă fie riguros egale.
AMPUFICATOARE OPERA~

foarte util în analiza circuitelor preadmiţînd citeva
ipoteze simplificatoare, am reuşit să
stabilim caracteristicile de transfer
aie montajelor, fără să avem habar
ce se
În interiorul simbolieste structura incum realizează ei
de transfer.
metodă de analiză, de geneagră", este Însă nesatis'tac:aH)ar,e. chiar pentru constructo[ii
din
multe motive. In
rlO/"ll'!r<::>!"'!<> practica dovesubstande la modefiecare

zentate anterior:

ai

doilea rind,

considerarea
AO este ab-

performanţelor reale ale
solut necesară pentru

Înţelegerea

schemelor practice, În care intervin
adeseori elemente sau circuite sutocmai comanumite limite -- a
constructive ale

-atunci
vom vorbi despre offset.
Să presupunem că am conectat la
masă intrarea ,,+" (pe care
vom
numi neinversoare) şi am
in( i nversoare) o
cu masa.
de

începe prin
model "aproape
tor operaţional
QST), pe care
menta conform
46. Etaiul
tranzistoarele
este

limitări

REALE

teoretic al amplificatoruoperational ideal s-a dovedit

R

nu

păstra

bome
ae cca 2 x 0,6 V :: 1,2
tensiune se regăseş te pe
joncţiunea SE a lui Ts"şi pe R3' Cum
şi joncţiunea tranzistorului (tot cu
siliciu) păstrează o tensiune aproximativ constantă de cea 0,6 V, rezultă pe rezistenţa R3 o cădere de
tensiune aproximativ constantă de
0,6 V, Ţinînd cont de valoarea lui R3'
deducem uşor curentul constant al
sursei, 0,6 V/30D fi :: 2 mA.
Dacă T 3 are un factor de amplificare În curent (13) mare, curentul de
colector va fi practic egal cu cel de
emitor, deci tot 2 mA. Pentru func,..,...,n~tl:ln'tJ:l

R

+

•

+Vee ii'
+o----t-.......... _

baza ,...n .... """tl'!'~.:.
va tinde
se blocheze
dată
potenţialul din colectorul său
negativ În raport cu masa,
Tranzistorul T 4 are ca sarcină de
colector o sursă de curent constant
realizată cu T 5' 0 3" 04' R4 şi Rs, deci
o rezistenţă fo~rte. mare, Cîştigul 'I.n
tensiune al etajulUI T 4 - dat aproxImativ de raportul dîntre rezistenţa
de sarcină din colector şi cea din
emitor - este prin urmare substan-

ţial.O

amp I'f'
I Icare sup Imen ara ~In curent se obţine cu ajutorul etajului final cu simetrie complementară. realizat cu T 6 şi T 7 (două repetoare pe
emitor, de polarităţi diferite, care
permit alimentarea rezistenţei de
sarcină atît cu tensiuni pozitive, cît
şi cu tensiuni negative În raport cu
masa).
Etajul final repetă polaritatea semnalului aplicat in baze; prin urmare,
in situaţia descrisă mai sus, semnalul de ieşire devine negativ În raport
cu masa, adică inversat faţă de semnalul aplicat la ieşire (motiv pentru
care baza lui T 2 a fost numită intrare
inversoare).

"t -

OUT~"""""

IN~

±Vce : : ±6V -:- :t20V

4
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OSCILATOARE
IN PUNTE WIEN

ft

f nlocuind În schemele de mai sus
fotorezistenţa

printr-un termistor,
montajele devin avertizoare sonore
la creşterea sau la scăderea temperaturii sub un anumit prag prestabilit.
Nu ne propunem şi nici nu am putea epuiza aici gama largă de aplicaţii al~ oscilatoarelor de relaxare
cu AO. In Încheiere.a acestui capitol
am dori doar să menţionăm că avertizoarele prezentate pot fi făcute să
comande şi o acţionareelectrică, de
exemplu prin intermediul unui releu,
aşa cum se arată În figura 7. Atît
timp cît oscilatorul este blocat, consumul montajului este foarte mic
(sub·1 mA), căderea de tensiune pe
R7 este insuficientă pentru.deschiderea tranzistorului T l , deci c-releuL
se află În repaus. La amorsarea oscilaţiei, consu_mul montajului creşte,
creşte şi căderea de tensiune pe R7'
T l se deschide şi releul anclanşează. Condensatorul C 4 "netezeşte"
curentul de colector al tranzistorului, împiedicînd astfel vibraţia releului.
SinguruL reglaj necesar este cel al
rezistenţei R7' care se ajustează astfel incit releul să ancl'anşeze numai
la amorsarea oscilaţiei.
"Puntea" sau reţeaua Wlen este
un circuit pasiv alcătuit dintr-un
grup serie R1-:Cl În serie cu un alt

Diodele 0 5 şi 0 6 asigură o uşoară
prepolarizare a tranzistoarelor finale, menţinînd fiecare din baze la
un potenţial cu cca.0,6 V mai mare
decît cel al emitorului respectiv. In
acest fel, tranzistoar1ele finale sî nt
uşor deschise În .repaus, adică ele
conduc un curent mic chiar În absenţa semnalului de intrare. Evident,
elementele 0 5 , 0 6 , R7 şi Rs pot fi eliminate din schemă, conectînd bazele lui. T 6 şi T 7 direct În colectorul
lui T 4 • In acest fel ar apărea Însă o
"zonă moartă" de cca 1,2 V În forma
semnalului de ieş ire; mai precis, etajul final nu ar "răspunde" la semnalele aplicate În baze, care au În modul valori sub cca 0,6 V (distorsiuni
crossover) .
În mod analog se analizează situaţia cu intrarea inversoare conectată
la masă şi cu semnal pozitiv pe intrarea neinversoare, cînd potenţialul
. ieşirii devine pozitiv faţă de masă.
Vă propunem ca exerciţiu analizarea
situaţiilor cu semnal negativ pe una
din intrări, cealaltă fiind conectată la

grup paralel, R2-C 2 (fig. 1). De obicei, în aplicaţiile practice se iau rezistenţele şi condensatoarele respectiv egale, R1=R 2 =R, C l =C 2 =C;
este vorba de .un caz particular,
pentru simplificarea calculelor, nicidecum de o condiţie obligatorie.
Dacă la intrarea reţelei Wien se
aplică un semnal sinus'oidal cu amplitudinea constantă, la ieş ire se regăseşte semnalul atenuat şi defazat
mai mult sau mai puţin, în fljncţie
de frecvenţa sa. Particularitatea reţelei Wien (care îi oferă de altfel
gama largă de aplicaţii în oscilatoare cu tuburi electronice, tranzistoare sau circuite integrate) o constituie faptul că la o anumită frecvenţă fOI dată de relaţia f o = 1/2rr

V H,R 2 C 1 C2

(în cazul particular
sus, fo = 1/2rrRC), ea
semnalul, ci doar. îl
atenuează de un număr constant de
ori, În cazul particular egal cu 3.
Prin urmare, dacă, o astfel de reţea
este asociată - pe postul de buclă
de reacţie pozitivă - unui amplificator fără defazare, cu ciştigul egal cu
3, se poate obţine un oscilator sinusoi dai cu frecvenţa dictată exclusiv
de valorile componentelor R, C.
Pentru a asigura condiţia critică de
amorsare a oscilaţiei/ (nu intrăm aici
Jn detalii), ca şi forma sinusoidală,
nedistorsionată . a semnalului generat, montajul trebuie prevăzut cu un
element ajustabil din care se regleazăfin cîştigul amplificatorului şi
cu un circuit de stabilizare a amplitudinii de ieş ire, compensîndu-se
astfel abaterile sau variaţiile inevitabile ale mărimilor implicate În funcţie de toleranţe, temperatură, îmbă
trîni.re, fluctuaţiile tensiunii de alimentare etc.
Î ncontinuare vom prezenta pe
scurt cele mai răspîndite soluţii de
oscilatoare Wien cu amplificatoare
operaţionale. Şi de această dată notaţiile din scheme corespund operaţionalului {3A741 (sau echivalent), în
caosula cu 2 x 7 terminale.
Varianta cea mai avantajoasă din
punct de vedere al accesibilităţii
pieselor, ca şi al distorsiunilor) utilizează pentru stabilizarea amplitudinii variaţia rezistenţei electrice a
unui bec cu incandescenţă În funcţie de temperatura filamentului, respectiv de curentul ce îl străbate sau
de tensiunea aplicată (fig. 2). După
cum se observă, reţeaua Wien conmenţionat mai
nu defazează

masă.
Dacă

nu vă vine să credeţi că
acest amplificator operaţional simplificat funcţionează, ÎncercaţH (T l
şi T 2' respectiv T 6 şi T 7 trebuie împerecheate atent). Schema lui seamănă de altfel cu numeroase
scheme de amplificatoare AF de
Înaltă fidelitate, bineînţeles la o
scară redusă de putere.
Modelul propus poate fi simplificat şi mai mult renunţînd la etajul final T 6 -T 7 şi înlocuind sursele de
curent T 3 şi T 5 prin două rezistenţe
marL Se obţine schema din figura
47, unde semnalul de ieş ire se culege direct din colectorul lui T~. Astfel de circuite simple se Întlln"eau
frecvent În aparatele electronice de
prin anii '60, cînd costul amplificatoarelor operaţionale, apărute deja,
era prohibitiv.
Desigur, noi nu am prezentat
acest model În ideea de a face concurenţă firmelor producătoare de
AO, ci pentru a avea cit de cît o
bază de referinţă pentru analiza care
urmează, privind caracteristicile amplificatoarelor operaţionale reale.
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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stituie bucla de reacţie pozitivă a
AO. Mai precis, ieşirea reţelei este
aplicată intrării neinversoare a operaţionalului (condiţia de nedefazare), iar la intrarea reţelei este conectată ieş.irea amplificatorului. Bucla de reacţie negativă a AO este alcătuită din semireglabilul R3 În serie
cu becul cu incandescenţă B, cu
punctul median pe intrarea inversoare.
Din semireglabilul R3 se stabileşte
oscilaţia circuitului cu un semnal de
ieş ire cît mai apr:-opiat de sinusoidă
(vizualizare pe osciloscop). De fapt,
fiind vorba de reacţia negativă, se
adaptează optim cîştigul amplificatorului la atenuarea reţelei Wien.
Faţă de semnalul de la ieş irea reţelei Wien, operaţionalul este În
configuraţie de amplificator neinversor, deci cîştigul său în tensiune are
expresia G v = 1 + R3/R s . Prin urmare, pentru a putea regla fin cîşti
gul În jurul valorii 3, raportul R3/R s
trebuie să fie reglabil fin În jurul valorii 2 (R s = rezistenţa filamentului).
De obicei se folosesc be.curi cu
un curent nominal sub SO mA, la
tensiuni de 1.2-24 V, care au rezistenţa filamentului "Ia rece" de ordinul zecilor de ohmi, iar la incandescenţă de ,. ordinul sutelor de ohmi.
Este de preferat ca În montaj becul
să aibă filamentul cît mai rece, p~n
tru că astfel variaţia rezistenţei sale
în funcţie de curent este mai pronunţată. După caz, semireglabilul R3
se poate lua Între 2S0 .o şi 1 k .o,
pentru un reglaj cît mai fin în jurul
valorii optime.
Să presupunem că am obţinut
condiţia de oscilaţie sinusoidală, dar
la un moment dat, din motive necontrolabile, amplitudinea de ieş ire
tinde să crească (ceea ce s-ar traduce prin deformarea· semnalului).
Deoarece divizorul R3 - B este În
paralel cu ieşirea, rezultă o creştere
a tensiunii la bornele becului, deci
un curent sporit prin el şi implicit o
Încălzire mai mare a filamentului,
fapt ce duce la creşterea rezistenţei
sale electrice. Raportul R3/R s se
modifică astfel În sensul diminuării
ciştigului În tensi~ne, implicit al scă
derii tensiunii de ieş ire. La fel se
analizează mecanismul de stabilizare şi în cazul unor tendinţe de
scădere a amplitudinii.
În circuitul de ieş ire, valorile componentelor R 4 (limitare de
protecţie), P (reglaj volum) şi C3
(cuplaj AF, cu separarea componen-

tei continue) nu SÎnt critice.
tul" acestui circuit se poate .....,r,ri;f:i,..",
după dorinţă, eventual toate
trei elemente pot fi omise, cu
ţia de a nu solicita la ieş ire
rent mai mare de cca S mA
vine deformarea semnalului).
Pentru valorile indicate (R1~-= R2 =
1,S k.o, C l = C2 = 0,1 f.LF), frecvenţa
este de cca 1 kHz. Ea poate fi modificată continuu prin varierea
tană a rezistenţelor Rl-Rz
ţiometru dubiu, de precizie), sau
trepte, prin schimbarea simulta[lă
(cu valori egale) a condensatoarelor
C l -C2 . O soluţie combinată este
cea din figura 3, care a fost proiec-·
tată pentru acoperirea întregului domeniu audio În trei game selectabile
din comutatorul dublu Ka
+ Kb
(orientativ 15 Hz-210 Hz, 150 Hz2100 Hz, 1 500 Hz - 21 000 Hz). La
ieş ire se poate conecta un divizor
multe
calibrat, pentru a obţine
nivell,Jri dorite (0,1 V; 0,3
1
etc.), sau/ş i un potenţ iometru pentru reglaj continuu.
Corect realizat, montaju! furnizează semnale sinusoidale cu distorsiuni mici ţsepoate ajunge la
O,1%}, cu un nivel de ordinul vo~ilor
(în funcţie de tensiunea de alimentare, care se i;:t Între ±4,S V şi ± 1S
V), la un curent de ieş ir,e de pînă la
cca S mA. Evident, se impune sortarea atentă a componentelor R-C
din reţeaua Wien.
La punerea în funcţiune, cu comutatorul În poziţ ia 1 şi potenţ iometrul dublu aproximativ la mijlocul
cursei, se ajustează R3 pentru
nefea unei oscilaţii stabile. cu
torsiuni minime. Se variază frecvenţa din potenţiometru În toată
gama, urmărind forma semnalului
de ieş ire. Dacă Într-un anumit punct
(zonă), semnalul se deformează, se
reia reglajul lui Rs cu potenţiometrul
În această poziţie. Repetăm, gradul
de stabilitate şi nivelul distorsiunilor
depind esenţial de calitatea potenţiometrului dublu!
Pentru celelalte două r1",,,,,,,,,,.,ii
ziţia lui R3 nu se mai
nevoie (dacă semnalul
mat), se corectează
nentelor din reţelele
plu C22 şi C23.
(CONTINUARE ÎN HR. ViiTOR)

Ing- VIRGIL IONESCU,
V09CN

Satelitii artificiali ai Pămîntului,
dovezi actuale ale inventivităţii omeneşti, joacă deja un rol Însemnat În
dezvoltarea societăţii omeneşti de
două decenii şi jumătate de cînd au
apărut.

De la primul satelit artificial al Pă
mîntului, Sputnik 1, lansat în
U.R.S.S. Ia 4 octombrie 1957, alte
sute şi mii de sateliţi artificiali cu diverse destinaţii şi dimensiuni, plasaţi
pe diver.se orbite, au fos-t înregistraţi
de birourile de specialitate.
De ce o asemenea rapidă dezvoltare a acestor tehnici spaţiale, de ce
această creştere a numărului de sateliţi, a aplicaţiilor practice pe care
le ,oferă?
Răspunsul concentrat este urmă
torul:indiferent că este vorba de sateliţi pentru scopu ri de cercetare şti
inţifică,
de observare a spaţiului
cosmic, de căIătorii'în spaţiu, pentru
meteorologie, pentru descoperiri geotogice, pentru navigaţie, pentru comunicaţii sau pentru difuzarea programelor de televiziune etc., rezultatele obţinute cu sateliţii respectivi
sînt mai bune, mai complete, mai
exacte, mai economice decît s-ar
obţine În orice alt mod cunoscut anterior sau chiar imposibil de obţinut
altfel.
Mai notăm o altă caracteristică
comună a acestor sateliţi: faptul că
pentru a-şi atinge scopurile pentru
care au fost desti naţi util izează
într-o formă sau alta undele electromagnetice, undele radio.
De ce sateliţi de radioamatori?
Pentru că, În afară de caracteristicile numai În parte previzibiie ale
propagării ionosferice În benzile de
unde scurte, În benzile de unde ultrascurte propagarea tropo sau ionosferică este mult mai redusă, deci

mai puţin previzibilă, şi
comuntcaţiilor (realizarea
lor) în 'special la distanţe

stabilirea
aSO-urimari este
aleatoare. Din acest punct de vedere
sateliţii de radioamatori oferă posibilitatea realizării legăturilor la ore
precis stabilite, fiind disponibili pentru realizarea legăturilor"un interval
de timp mult mai mare În decursul a
24 ore decît oferă fenomenele naturale amintite anterior.
De asemenea mai reţinem distanţele la care se pot realiza 'legăturiîn
benzile de unde ultrascurte. Dacă
din amplasamente "portabil" (deci
foarte avantajoase) se pot realiza legături la distanţe de 200-250 km,
iar În cazul prezenţei fenomenelor
troposferice sau ionosferice pînă la
2500 km (maxim), cu ajutorul sateliţilor existenţi cu orbi te circulare se
pot realiza legături pînă la distanţa
de 7000 km, iar prin satelitulOscar
10, care are o orbită eliptică alungită,
pînă
la distanţe de
15000-18000 km, deci practic
pînă la antipozi.
În practica de pînă acum s-au
concretizat următoarele "moduri de
lucru" ale echipamentelor de pe sateliţii de radioamatori.
Modul A. Satelitul este echipat cu
un receptor În banda de 2 m În porţiunea rezervată comunicaţiilor spaţiale (145,845 MHz ... 146,000 MHz)
cu lărgimea de bandă de 40 ...
100 kHz. Ieşirea receptorului în
frecventă intermediară este conectată la 'un schimbător de frecvenţă,
după care urmează un emiţător În
banda de 10 m, de asemenea În
porţiunea alocată serviciilor prin sateliţii de radioamator (29,300 MHz ...
29,500 MHz). Acest dispozitiv complex: receptor, schimbător de frecvenţă,
emiţător, se numeşte

"transponder" .
Un astfel de transponder este un
dispozitiv liniar (dependenţă liniară
Între semnalul de la ieşire şi cel de
la intrare) şi de bandă largă, aşa
cum s-a arătat mai sus. De aceea el
poate fi utilizat simultan de mai
multe emisiuni de radioamator cuprinse. în interiorul benzii menţio
nate. In acest sens trebuie avută În
vedere existenţa următoarei limitări:
puterea maximă pe care o poate debita emiţătorul de pe satelit. De
aceea sistemul este prevăzut cu
controlul automat al sensibilităţii receptorului: În cazul unor semnale
prea puternice de la staţiile de radioamator ce emit către satelit, sensibilitatea receptorului se reduce automat. În consecinţă, transponderul
nu va mai fi disponibil pentru semnalel~ de intensitate normală. De
aceea este necesar ca emiţătorul de
pe sol să aibă posibilitatea de reglare a puterii de ieşire În limitele a
10-15 dB, urmărindu-se
întotdeauna să se utilizeze puterea
minimă necesară pentru a se realiza
legătura fără jenarea altor participanţi. Emisiunile care se transmit
prin satelit sînt exclusiv de tip SSB,
CW, RTTY, puterea consumată de la
emiţătorul satelitului fiind mai redusă decît În cazul emisiunilor AM,
FM.
Revenind la modul A (2m/10 m), .
el şi-a găsit o bună popularitate în
timpul satelitului Oscar 6
(1969-1978) şi în prezent o dată cu
sateliţii RS6 şi RS8. Are avantajul
accesibilităţii relativ mai uşoare, fi- ..
ind necesare un emiţător În banda
de 144 MHz şi un receptor în banda
de 28 MHz, existente În dotarea
multor staţii d~ radioamatori. Pentru
receptorul de 10 m se cere ca zgomotul propriu să fie suficient de mic
(NF = 4... 5 dB) şi de preferat să fie
echipat cu limitator de zgomote În
impuls (zgomote produse de scîntei
auto).
Principalul dezavantaj al modului

A este zgomotul existent in qanda
de 10 rn: În zonele urbane zgiomotele industriale, la care se a~augă
zgomotele atmosferice şi interferenţele produse de alte emisiuni, alte
servicii care folosesc aceleaşi porţiuni din banda de 10 m.... Mai tr~buie
să notăm că În cazul propagănii ionosferice diurne şi chiar nocturne
zgomotele sosite âe la distanţă au
de asemenea o contrib.uţie însemnată, depreciind mult condiţiile'de
regepţie a semnalelor de pe satelit.
In afara sateliţilor menţionaţi anterior, care au fost construiţi numai
pentru modul A, mai notăm existenţa şi a altor sateliţi care au fost
construiţi pentru două moduri alternative: Oscar 7 (1973-1980) pentru
modurile A şi Bşi Oscar 8 (în serviciu) pentru modurile A şi J.
Modul B. În acest mod satelitul
este echipat cu un transponder care
are receptorul în banda de 70 cm În
porţiunea rezervată comunicaţiilor
spaţiale (435,0 .. .438,0 MHz) şi emiţă
torul În banda de 2 m (În porţiunea
menţionată anterior).
'

Modul B s-a dovedit a fi cel mai
popular În perioada de exi,stenţă a
satelitului Oscar 7. Explicaţia constă
în aceea că deşi apare complicaţia
impUSă de emiţătorul de 70 cm cu
care trebuie echipată staţia de radioamaţor, condiţiile de recepţie sînt
atît de bune În banda de 2 m încît
posibilităţile de realizare a legături
lor au fost pe depli'n folosite. Astfel
satelitul putea fi urmărit de la apariţia primelor semnale (care de multe
ori se datorau difracţiilor de diverse
categorii, apariţia lor anticipînd apariţia optică).

De asemenea, notăm că În perioada
de existenţă simultană a sateliţil or
Oscar 7 şi Oscar 6 au existat aSO-uri
realizaţi prin dublă translaţie mod
B - mod A la distanţe ce depăşeau
pe ceJe realizate printr-un singur satelit. In sfîrşit, modul B înregistrează
În prezent, o dată cu Oscar 10, un şi
mai mare reviriment În sensul că,
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şi 0 0 devin J ", i~u poarta Ps, prin
nivelul ,. O" de pe ieşirea sa, blochează tranzistorul T 1 şi os.cilatorul
de tact.
Staţia trece pe recepţie, iar procesul de numărare este întrerupt. Numărătorul rămîne În starea Ot;'\=Os =
O şiO c = 0 0 = 1 atît timp cI{ staţia
estE;l pe recepţie, după care, la o
nouă trecere pe emisie, _procesul se

asociate calităţilor menţionate, datorită condiţiilor de recepţie din banda
de 2 m, sînt noile capabilităţi oferite
de orbita eliptică alungită a satelitului şi de viteza de revoluţie adecvată
a acestuia, aproape sincronă cu viteza de rotaţie a Pămîntului. Aceasta
conferă o disponibilitate impresionantă, de pînă la 6-8 ore, faţă de
10-20 minute În cazul sateliţilor de
joasă altitudine (1 500-1600 km) şi
posibilitatea de a realiza legături
practic Între orice puncte de, pe globul pămÎntesc~ Este desJgur ceea ce
mulţi consideră începutul unei noi
ere În istoria radioamatorismului.
Modul J. În acest mod transponderul de pe satelit are receptorul În
banda de 2 m şi emiţătorul În banda
de 70 cm, deci exact invers faţă de
modul B. Modul J, folosit pe satelitul Oscar 8, s-a dovedit a fi mai puţin popular ca A şi B. Explicaţia
constă În dificultatea de a dispune
de ,un receptor sensibil şi cu zgomot
redus pentru banda de 70 cm.
Modul L. Satelitul Oscar 10 este
prevăzut cu acest mod În care
transponderul de pe sateliJ are un
receptor În banda de 23 cm
(1 268,05... 1 268,85 MHz) şi un
emiţător Î11 banda de 70 cm
(436,95 .. .436,95 MHz).
Modurile B, J şi L menţionate permit realizarea unor sisteme de antene la statiile de radioamator cu
posibilitatea' de rotire atît În plan
orizontal, cît şi vertical cu cîştig
mare si care să aibă dimensiuni acceptabile, reducînd În acest fel atît
puterea necesară la emisie, cît şi îmbunătăţirea raportului semnal-zgomot la recepţie.
Modul Robot. Acest mod a apăr!Jt
o dată cu sateliţii RS5 şi. RS7. In
acest mod satelitul recepţionează
semnale telegrafice În banda de 2 m
(145,820 MHz, respectiv
145,830 MHz). Semnalele telegrafice
recepţionate manipulează emiţătorul

aflat pe satelit emiţînd În banda de
10 m (29,320 MHz, respectiv
29,340 MHz). Nu este vorba de un
transponder, ci de un repetor de
semnale telegrafice. De aceea nu
poate fi utilizat de mai multe emisiuni simultane, ci de una singură.
În paralel cu receptorul de pe safelit
şi respectiv cu emiţătorul de pe satelit, se găsesc cuplate intrarea, respectiv ieşirea unui robot capabil să
înţeleagă anumite mesaje şi apoi să
le prelucreze şi să răspundă conform programelor din microprocesorul încorporat În robot.. Pentru emisiune trebuie folosit un transmiţător
automat (cu memorie) sau sem iautomat. Viteza de transmisie poate fi
arbitrar aleasă într-o limită largă,
existînd o adaptare automată a decodificatorului de pe satelit la viteza
semnalelor recepţionate de la sol.
Sateliţii de radioamatori, În afară
de transpondere, repetoare de semnale telegrafice sau roboţi, sînt echipaţi şi cu radiobalize care transmit
date telemetrice (TLM). Aceste semnale se folosesc şi pentru identifica..,
rea apariţiei satelitului şi chiar a satelitului Însuşi. Unii sateliţi au mai
multe balize care pot fi activate alternativ sau simultan la comenzi
date de către staţii speciale pe frecvenţe alocate special pentru canalele de telecomandă. De obicei, caracteristicile canalelor de comandă
nu sînt difuzate In scopul asigurării
evitării unor interferenţe şi chiar a
unor comenzi neprogramate. Pe
aceste canale se pot comanda comutarea modului de lucru sau
schimbarea unor parametri ai
transponderelor (cîştig, putere maximă de ieşire etc.) sau ai echipamentelor de electroalimentare.
În sfîrşit, mai notăm existenţa
unor radiobalize care pot transmite
mesaje recepţionate de la sol şi memorate, retransmisia făcîndu-se repetat, astfel că mesajele sînt practic
"d~fuzate" pe toată suprafaţa globului terestru În cursul cîtorva orbite
succesive ale sateliţilor. Astfel de
sisteme funcţionează pe sateliţii RS
şi Oscar.
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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repetă.

În traficul radiotelefonic, Î ndeosebi În condiţii de ORM puternic, se
poate folosi, dovedindu-se util, un
generator automat, care să avertizeze suplimentar, printr-un semnal
tonal, partenerul de legătură că emisiunea proprie s-a terminat şi se
trece la recepţ ie. Au apă rut astfel
montaje ce formează diferite semnale singulare sau multiple, aVÎnd
durate şi frecvenţe diferite. O soluţie
ingenioasă constă În transmiterea literei K, ce reprezintă, de fapt, În codul de prescurtări folosit de radiotelegrafişti, tocmai "sftrşit de emisie şi
invitaţie la transmitere pentru corespondent",
Un asemenea generator este prezentat În figura 1. Schema conţine
un generator de impulsuri de tact
(porţile P 1-P S), un oscilator tonal
(Pe-Pa), un numărător realizat cu
circuite bistabile JK (CB 1-CB 4 ), precum şi porţile NAND de comandă,

P4

şi

mutatorului EMISIE-RECEPŢIE şi,
prin rezistenţa de 2,2 kn, .toate bistabilele numărătorului au R = 1.
Incepe procesul de numărare,
conform diagramei din figura 2. Se

Realizat cu circuite TTL, mdnţajul
funcţionează cu tensiuni cuprinse
Între 3,5 şi 5 V, ,consumÎnd 80, re.spectivl05 mA. in locul celor două
. circuite integrate COB 473 se poate

Ps.

Trecerea staţiei pe emisie este
asigurată de releul aflat În colectorul tranzistorului T l' La apăsarea
ci apei de ţrecere pe emisie, numără
torul este. bloc~t şi adus În starea O
(OA = Os = Oc = 0 0 = O), iar prin
poarta NAND P s se. comandă deschiderea tranzistorului T 1 şi pornirea
oscilatorului de tact. Frecvenţa
acestui oscilator determină viteza de
transmitere a literei K şi depinde de
valorile rezist~nţei şi condensatorului din circuit. Exemple de alte perechi de valori ce se pot folosi: 10 J,tF şi
1 kn sau 33 J,tF şi 510 n. Deşi
impulsurile dreptunghiulare ale
acestui oscilator se aplică pe intrarea de numărare a circuitului bistabil CB 1, starea numărătorului rămîne
În continuare neschimbată, atît timp
cît intrările R = O, adică atît cît staţia
este În regim de emisie.
Cînd operatorul termină mesajul
de transmis şi doreşte să treacă la
recepţie, se desface contactul co-
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LITERA K la ieşirea portii

+vs

observă că este vorba de un numă
rător divizor cu 12, ce lucrează după

14

COB 401,

CDB 473
CII 85

codul 1-2-4-6. De asemenea, se remarcă faptul că litera K, căreia îi corespunde În codul Morse un semnal
binar de forma: 111010111000 se
poate obţine apliQInd uDei porţi
NAND (P 4) intrările 0A şi Os şi blocînd numărătorul la al zecelea impuls.
Astfel, după terminarea perioadei
de emisie, emiţătorul rămîne În continuare alimentat, numărătorul şi P4
formează litera K, iar semnalul audio corespunzător acesteia (format
de oscilatorul tonaj) se aplică intră
rii de microfon prin Pg. Frecvenţa
oscilatorului tonal depinde de valorile elementelor R, C. folosite şi se
va alege după preferinţă.
La al zecelea front negativ aplicat
la intrarea numărătorului, ieş irite Oc

P,dv

= OA'

as)

utiliza un numărător COS 492, dar
În aQ.est c.:g nu avem acces la ieş iriie 0A şi as, iar comanda de şter
gere se face printr-un NAND intern.
Se vor folosi În acest caz două inversoare pentru semnalele de pe QA
şi Os şi se va reconsidera logica de
,comandă a ştergerii numărătorului.
In catalogul I.P.R.S. - Circuite integrate logice, 1978-'-1979, conexiunile la capsulă de la pagina 199,
precum şi secvenţa-de numărare corespunzătoare lui 0A (pag. 200)
conţ in erori. Desigur, se pot folosi şi
alte numărătoare; dar În aceste cazuri implementarea literei K nu se
mai poate face simplu cu o singură
poartă NANO, ca În montajul descris.
În figura 3 se prezintă conexiunile
pentru circuitele folosite.

,
Rîndurile care

urmează

În

de
cu
Pentru
noscute
scheme.
şcolari

se adresează celor care doresc să se"iniradioreceptoarelor şi care au dera un b,gaj
de radio, mulţi dintre aceştia fiind pionieri şi
indeminări În activităţile tehnicQ-aplicative;
montajelor prezentate, consklerăm cuşi piesele care intră În componenţa- acestor

condensatorul variabil
cu bobina,
oscilant ce se
de undă

l
'III}J
II

II

II
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.A
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postul dorit şi circuitul oscila.nt. Celelalte piese sînt prezentate In descrierea montajelor precedente.
În figura 10 este prezentată o
schemă care necesită experimentări.
Este vorba de 3 circuite oscilante
cuplate inductiv, astfel ca bobinele
să se poată deplasa una
de alta,
iar circuitele să poată
inductiv. Bobinele se pot
fie
alăturat, fie suprapus. Aparatul pare
să se remarce prin selectivitate des. tul de mare, dublarea detecţiei şi

RADIOREC P
fară ali
În această categorie se includ
aparatele de recepţie lipsite de circuite amplificatoare ale semnalelor
captate de antena de recepţie. Energia cimpului electromagnetic radiat
de antena postului de radiodifuziune
În gamele de unde lungi, medii şi
scurte constă din oscilaţii de Înaltă
frecvenţă, cu lungimea de undă cuprinsă între 10 şi 2 000 m, modulate
În amplitudine cu semnale de audiofrecvenţă. Separarea celor două OScilaţii electrice din componenţa
semnalului de radiofrecvenţă poartă
denumirea de detecţie. Radioreceptoarele descrise În rîndurile care urmează' sînt compuse dintr-un circuit
'detector intercalaţ Între antena de
. recepţ ie şi traductorul electroacustic.
Figura 1 prezintă cea mai simplă
expresie a unui radioreceptor. Aparatul constă din antena În formă de
dipol deschis realizat din două bucăţi de conductor electric izolat,
suspendat între doi stîlpi sau pomi,
aflaţi la distanţă de 2 pînă la 10 m,
un semidipol reprezentînd elementul
activ al vibratorului, iar celălalt elementul pasiv, denumit uneori şi contragreutate,· circuitul detector realizat cu diodele D 1 şi 02 de tipul dublor de tensiune şi traductorul electroacustic V 1 realizat dintr-o cască
cu impedanţa mai mare de 2 kn.
Cele două diode pot fi montate În
interiorul capsulei receptoare, În
doza de distribuţ ie a cordoanelor,
dar mai indicată este montarea
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pectiv roşu, verde şi albastru. Dacă
aceste becuri vor fi montate sub un
ecran de sticlă alb mat, combinaţiile
rezultate din amestecul În diferite
grade al acestor culori vor genera
şi celelalte nuanţe din spectrul lumi-

nos. Filtrele moritate la intrarea În
canalele respective sînt de tipul trece-jos, trece-bandă, trece-sus corespunzător frecvenţelor joase, medii şi
Înalte redate de magnetofon, radiocasetofon etc.

medii-înalte şi, concomitent, pentru
mărirea raportului semnal/zgomot
(zgomotul de fond apare În special
În banda de frecvenţe medii-înalte),
se efectuează o prelucrare a semnalului audio util iniţial. Spectrul frecvenţelor medii-Înalte este amplificat
suplimentar după un algoritm bine
stabilit (norma RIAA) şi ulterior se
efectuează imprimarea pe disc. La
redare este necesar să folosim un
alt algoritm de prelucrare a semnalului obţinut de doza magnetică, În
aşa fel încît să obţinem forma reală
(iniţială) a amplitudinii semnalului

audio util În ceea ce priveşte Întreaga bandă de frecvenţă.
Majoritatea discurilor sînt imprimate conform normei internaţionale
RIAA. Modul de efectuare a corecţii
lor la imprimarea şi redarea discurilor este arătat În figura 1. Atenuarea
pe care trebuie s-o realizeze preamplificatorul este precizată, În funcţie
de frecvenţa semnalului audio obţi
nut de doza magnetică, În tabel. S-a
luat ca bază de referinţă pentru atenuarea O dB frecvenţa de 1 000 Hz.
Efectuînd ,o sinteză a celor expuse
anterior, rezultă următoarele cerinţe

Ing. M. COCfRNAI

Orga de lumini propusă spre realizare este simplă, dar ofera deplina
satisfacţie celor ce o construiesc.
Schema are posibilitatea de a comanda În fază conducţia tiristoarelor care, la rîndul lor, vor aprinde
proporţiBnal cu amplitudinea semnalului de la intrare şi În ritmul muzicii becurile din anodul lor. Se observă că această orgă are În componenţa sa trei canale identice de comandă, fiecare avînd montat la intrarea respectivă cîte un filtru RC pe
diferite frecvenţe. Aceste filtre pot fi
Înlocuite cu altele de tipul LC În fa. voarea unei separări mai bune În
frecvenţă, dar În detrimentul gabaritului, care se va mări simţitor. Separarea sursei de semnal de montajul
propriu-zis se realizează prin intermediul transformatorului Tr. de la
orice receptor, care are atacul În
etajul final audio făcut prin transformator defazor ("Mamaia", "Albatros", "Milcov"). Nivelul de intrare
este reglat din potenţiometrul P1, iar
nivelurile pentru fiecare din filtrele
de frecvenţă din P2, P3, P4. Din potenţiometrele P5, P6, P7 se va regla
o adlJcere a becuri lor pînă În pragul
de incandescenţă, aceasta făcîn
du-se În lipsa semnalului. Puntea redresoare se va alege corespunzător
puterii becurilor. La fel se va proceda şi În cazul alegerii tiristoarelor.
Astfel, pentru becuri de 100 W/220
V se poate folosi o punte redr~soare
cu diodele F407 sau 3PM6, iar ca tiristoare T1 N6. Becurile vor avea de
preferinţă culorile de bază pentru
sinteza aditivă a luminii albe, res-

Ing- EMIL MAR.AN
Lărgirea continuă

a gamei circuitelor integrate liniare cu performanţe din ce În ce mai bune şi asimilarea unora dintre ele În fabricaţia
industrială din R.S.R. constituie factori care impun utilizarea lor În cadrul sistemelor electronice cu performanţe ridicate. Pentru realizarea
unui preamplificator pentru picup
este necesar să cunoaştem urmă
toarele date iniţiale:
- tipul dozei care efectuează
conversia mecano-electrică a semnalului înregistrat pe disc;
- modul în care semnalul audio
util a fost iniţial prelucrat Înaintea
înregistrării pe disc.
Datorită calităţilor incontestabile
ale dozei electromagnetice, materialul prezentat presupune utilizarea

10

obligatorie a acesteia În vederea obţinerii semnalului care urmează a fi
amplificat. Conform normelor universal valabile (de exemplu,
DIN-45500), o doză electromagnetică generează un semnal electric de
amplitudine U
3 mV qu o impedanţă internă Z = 47 k!l. In mod curent o doză electromagnetică bună
acoperă banda de audiofrecvenţă 18
Hz-18 kHz fără atenuări mai mari
de 3 dB la capetele benzii. Datorită
faptului că semnalul electric generat
de doză are un nivel mic, este necesar ca preamplificatorul să aibă un
raport semnal/zgomot cît mai mare.
Un alt factor important este modul
de prelucrare a semnalului iniţial Înregistrat pe disc. Pentru a Îmbună
tăţi redarea spectrului frecvenţelor'

=
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pe care trebuie să le 'indeplinească
un preampiificator din categoria
HI-FI pentru picup:
- să utilizeze un semnal electric
generat de o doză electromagnetică,
aceasta avînd performanţe foarte
Fig. 1. Modul de prelucrare a
semnalului audio util la i nregistrarea şi redarea discului - algoritmul RIAA;

A [dB]
- ~

: ~, ~,
I

I

bune (liniaritatea converSlel mecan o-electrice În toată plaja de frecvenţe audio);
- să realizeze o adaptare perfectă din punct de vedere electric
Între impedanţa de ieşire a dozei şi
impedanţa sa de intrare;
- să prezinte o amplificare În
banda de audiofrecvenţă În conformitate cu algoritmul corecţiilor de
tip RIAA;
- să prezinte un raport semnal/
zgomot cît mai ridicat;
- să nu prezinte diafonie Între
canale.
Precizăm că la calitatea semnalului audio util obţinut În final contribuie şi calitatea părţii mecanice a
picupului. Un amplificator, oricît ar
fi de perfecţionat, nu poate corecta
distorsiunile care provin de la sistemul de antrenare a discului (fluctuaţii de viteză, vibraţii transmise platanului de antrenare de la motor etc.).
Un ansamblu doză electromagne-
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1 - inregistrare; 2 -

tica-picup cu o parte mecanica
bine realizată justifică pe deplin realiz.area unui preamplificator cu cir··
cuite integrate.
Pentru realizarea preamplificato-rului, propun folosirea .unor circuite
integrate liniare de tipul .{iM381 ,
(3M382 şi f3M387, de fabricaţie' românească. Dacă amatorul- posedă şi
alte circuite integeate (LM1303,
TDA2310), acestea se vor put~a folosi la realizarea preampHficator.alui
conform schemelor indicate.
În figu ra 3 este prezentată schema
electrică a unui preamplificator care
utilizează circuitul integrat (3M381 , in
figura 4 a unui preamplificator care
utilizează cjrcuitul integrat 13M382 ,
iar În figura 5 schema unui pream ..
plLficator cu circuitul /3M387.
In plus, În figurîle 6 şi 7 sînt indicate două variante de preamplificator cu circuitele LM1303, respectiv
TDA2310.
(CONTINUARE
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rul de +24,5 V. Acest stabilizator
este alimentat dela +50 V, oeza c
din redresorul de .joasă tensiune,
+15 V de la oeza I şi -15 V de la
oeza Hale aceluiaş i redresor (vezi
figura 1). Masa se ia de la cutie, prin
sistemul de prindere, de asemenea
cu co~are şi vertical.
Baza de timp trebuie reglată
(formă de dinte de ferăstrău) cu un
alt oscilograf considerat etalon.
AMPLI F1CATOR MA "Y"
.12V

Co ndensatoarele comutatctrul ui
vor fi sudate - dacă este j~.>osibil
între galeţi; comutatorului,(Co
torul trebuie să fie pe cailit
calitate supe!ioară, cu 10
cît mai mic. In general, la
ţia Întregului osciloscop se va
În vedere dimensiunea; el VE~ fi
zat cu piese cît mai mici Ş f cît
apropiat montate de plăci.

3,3 K.n

SCILOSCOP

V'

MIHAIL SPIRESCU

Q)
Acest semnal trece prin comutatorul K2 (sincronizare pozitivă la dreapta
Ş j' sincronizare negativă la stînga) la
comutatorul K3. Semnalul acesta
vine din amplificatorul Y. Din divizorul emitorului lui T5 (rezistenţele de
560 [1 În serie cu 6SH, punctul A.A.)
se ia semnalul ce se dă la intrarea
amplificatorului de ştergere a spotula cursa inversă.
KS are 10 poz~ii.
Condensatoarele de pe comutatorul
KS/ Aşi KS/B se vor alege astfel ca
amplitudinea frecvenţetor să fie
egală la toate treptele. Ben?:ile de
frecvenţă trebuie să fie cap la cap
~au puţin suprapuse (vezi tabelul).

Cu potenţiometrul PS de 25kfl. liniar, din colectorul lui T7, se asigură o excursie bună a sincronizării,
acesta constituind şi reglajul fin al
bazei de timp. Din punct de vedere
constructiv, baza de timp am executat-o pe trei plăci de imprimat simplu placat, ce au fost introduse Înpreună cu comutatorul KS şi potenţiometrul PS Într-o cutie cu capac,
din tablă de fier de 0,75 mm (figura
4}. S-au prevăzut găuri pentru semireglabilele P1, P2,' P3, P4. Prima
placă, a, conţine pe T6, T7, TS şi T9.
Cea de-a doua, b, conţine pe 01,
02. T1, T2, 03, 04, T3, T4 şi T5, iar
cea de-a treia, c, conţine stabilizato-

[
V2

lE)

-lSV

AMPLIFICATORUL DE STINGERE A
SPOTULUI LA CURSA INVERSA
1-15V

CD

R7

1,6 Kn
CONDENSATOARELE BAZEI DE TIMP

LA

3

6
9

Timpul

K8/A

10 ms
5 ms
2 ms
ms
ms
f.1.S
10 f.1.S
5 f.1.S
2 f.1.S
1 f.1.S

5 f.1.F
4 f.1.F
2 f.1.F
0,47 f.1.F
168 nF
0,05 f.1.F
0,01 f.1.F
20 nF
4 nF
800 pF

BF 247

[... '-;]

S O P

K8/B

Banda de

12Hz - 45 Hz
1 f.1.F
47 Hz -120 Hz
1 f.1.F
0,67 f.1.F
80·Hz - 230 Hz
168 nF 220 Hz - 700 Hz
80 nF 590 Hz - 2,8 kHz
20 nF
4,1 kHz - 12 kHz
5 nF
11 kHz - 30 kHz
1 nF
23 kHZ. - 50 kHz
200 pF
35 kHz - 88 kHz
50 pF
75 kHz - 180 kHz

R8

430n

(2

22fF/35V

r-~~--~~----~--------+-~~--~GD
-1SV

-1SV

®

ŞTERGERE

, TUB CATOOIC

frecvenţă

A. A

1Jlr

lA AMPL. STINGERE
SPOT
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+15 V

AMPLIFICATOR PTR. AXA "Y"
(6

R12 130n

K1
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MĂSURATORILE TENSIUNILOR

DE MASĂ CU MULTISET Ri/V

FAC FATA

20K~

-1SV

AMPLIFICATORUL PE AXA Y
Este un amplificator cu patru etaje
unul de intrare. EI a
fost realizat În două variante, una cu
intrarea pe tranzistoare cu efect de
cîmp BFW11 şi cealaltă variantă cu
intrarea pe tub electronic, montat ca
repetor catodic (poate fi orice triodă
cu tensiune anodică În jur de 100 V
şi pantă mare, peste 5). Ambele s-a
urmărit să aibă liniaritate bună În
banda 10 Hz - 5 MHz. Din punctele x şi y se ia semnalul ce merge,
prin comutatorul K2, la intrarea ba..:
zei de timp. Tranzistoarele BF258 şi
BF457 vor fi puse pe radiatoare. Potenţiomertul P4 face şi deviaţia spotului pe axa verticală, Y (vezi figurile
8 şi 9).
Comutatorul de intrare K1 va avea
10 poziţii şi va fi ecranat. Placa amplificatorului pe Y va fi montată În
cutie cît mai aproape de comutatorul K1, potenţiometrui P7 şi borna
de intrare. Borna de intrare este re, comandabil să fie de tip BNC. Cablajul va fi realizat în funcţie de gabaritul pieselor disponibile. Toate
tensiuni.le din schemă sînt măsurate
faţă de masa aparatului, cu un voltmetru cu Ri mai mare de 20 knIV.
Alim~ntările se vor lua de la redresor'cu fire flexibile (Iiţate). Alimentarea de filament a tubului de intrare
se ia de la oezele 11-12 ale transformatorului şi va fi ecranată.
diferenţiale şi

GENERATOR DREPTUNGHI 1000 Hz
+11'V

AMPLIFICATORUL PE AXA X
Este un amplificator cu trei etaje
şi unul de intrare.
Acesta nu are nevoie de comutator
de intrare, deoarece este suficientă
gradarea butonului de la potenţio
metrul P6 (fig. 10). Potenţiometrul
P5 face deviaţ.ia pe axa orizontală,
diferenţiale

R1
S60.n.

C3

100,AJF
2SV

ALIMENTARE PT.
SCHEMA A11
+1SV

(4

100~F

RS
560.0.

2SV

X.

Intrarea acestui amplificator va fi
prin comutatorul K3, stînga
pentru bază de timp din exterior sau Lissajoux şi dreapta bază
de timp din interior, astfel amplifiCi ndbaza de timp pentru plăcile orizontale. Placa de cablaj stă vertical,
iar masa se ia prin sistemul de prindere.
trecută
poz~ie

AMPLIFICATORUL DE STINGERE
a spotului la cursa inversă are trei
etaje. La intrarea lui ajunge semnalul din schema bazei de timp, punctul A.A. Acesta este ampljficat şi dat
prin condensat6rul de 0,22
I-LF/1 500 V la modulatorul tubului
catodic (vezi fig. 11). Alimentarea
amplificatorului este de 30 V, fără

IN SCHEMA
A 11 LA K5

T1
SC 107 A

T2
BC 107 A

masă.

(CONTINUARE IN NR. VIITOR)
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SISTEMELE DE UNGERE
A MOTOARELOR

Dr. ing. TRAIAN CANŢA

Clapeta 2 permite trecerea uleiult.:li
a mai fi filtrat, În cazul colmată
rii elementului filtrant, care are o
suprafaţă de filtrare de 10" dm 2 . În
condiţii normale de funcţionare,
uleiul trece 100% prin elementul filtrant, care reţine astfel impurităţile
din ulei, pragul de filtrare fiind de
5--8 pm (prima montare) şi 10-15
pm (a doua montare).
Manocontactul 3 (fig. 1) este realizatdupă o tehnologie clasică, fiind
format dintr-un racord filetat, un capac izolat, prevăzut cu o bornă,
membrană şi elemente de contact,
normal închise, care se leagă cu
lampa martor din tabloul de bord.
2. SISTEMUL DE UNGERE A
MOTORULUI M-036 (AUTOTURISM
OLTCIT-CLUB)
Schema de principiu şi subansamblurile componente ale sistemului
de ungere se prezintă În figura 3 În
care s-au notat cu: 1 - sorbu I pompei de ulei; 2 - pompă de ulei, 3 supapă "by-pass"; 4 radiator de
ulei; 5 - manocontact; 6 - filtru de
ulei; 7 - supapă de descărcare; 8 palierul spate al arborelui cotit; 9 palierul central al arborelui cotit; 10
- palierul faţă al arborelui cotit; 11
- supape de descărcare; 12 - ar-o
bori cu came; 13 - axele culbutoarelor; 14-26 - conducte de ulei; 27
- termocontact.
.
Odată cu pornirea motorului,
uleiul este aspirat din baie de către
fară

pompa 2, prin intermeAdiul sorbului 1
al conductei 14. I.n continuare,
uleiul este refulat la filtrul 6 - În
funcţie de presiunea lui
direct
pri n clapeta "by-pass" 3 şi pri n conductele 18-19 sau, la temperatură
ridicată, prin radiato!"ul 4, conductele 16 şi 17. De la filtrul 6, prin
conducta 20, uleiul motor este distribuit În direcţiile următoare: prin
conducta 26 la palierele arborelui
cotit (,faţă notat cu 8, central 9 şi
spate 10); prin conductele 21 şi 22
la arborii cu came 12, la supapele
de evacuare 11 şi la axele culbutoarelor 13.
Controlul funcţionării normale a
sistemului de ungere (presiune şi
temperatură) se tace cu ajutorul manocontactului 3 si al termocontactului 27,
.
Pentru protejarea sistemului şi
pentru controlul presiunii uleiului,
constructorul a montat o supapă de
descărcare, 7, care permite intrarea
uleiului În baie prin reţeaua de conducte 23, 24 şi 25.
Faţă de motorul M-031 , la care reniflardul fi (fig. 2) avea un rol complex, la motorul M-D36 umplerea cu
uleÎ se realizează prin gura de um-.
piere 11, restul de tuncţ il}ni fiind
preluat de piesa 16 (fig. 5). In figura
5 s-au notat piesele componente ale
sistemului de ungere astfel: 1 - radiator de ulei; 2
filtre de ulei: 3 inserţie de fixare a filtrului; 4 si-

şi

guranţă;

5, 6, 17, 27, 29, 30, 31
rondele; 7 - bucşă piston; 8 - piston supapă; 9 - resort clapetă; 10,
12 - căpăcele;,·,11 - gură de umplere; 13 - supapă "by-pass"; 14,
26, 32 - şuruburi; 16 - reniflard;
18 - detlector; 19 - resort; 20 garnitură; 21 conductă retur ulei;
22 - conductă de ungere; 23 - suport de fixare; 24 - bucşă; 25 - Ş urub racord; 28 - piuliţă În colivie.
Caracteristicile tehnice principale
ale sistemului de ungere: calitatea
uleiului (15W40); capacitatea carterului motor (4 I - după demontare;
3,5 1- după golire; 0,5 1- Între minimul şi maximul jojei); presiunea
uleiului la temperatura de 80°C
±5°C, la 2000 roVmin (4,7 bari) şi
la 6000 roVmin (6,2-7 bari); tararea manocontactului (0,5-0,8 bari);
tararea termocontactufui (135° C
±3°C); tararea resortului supapei de
descărcare (lungime liberă 51,6
mm; lungimea sub sarcină de 9 ±0,5
kg ...:... de la 1,8 la 2,5 mm); tararea
supapei "by-pass", care protejeaza
radiatorul de ulei (1,8-2,5 bari).
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Supapaimbogăţitorului defectă.
13. Distanţă prea mare Între platine. 14. Rulmenţi ia roţi strinşi
excesiv. 15. -Nivel mărit În ca-
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Două bujii defecte. 2. Plutitor
fisurat 3. O bujie defectă. 4. Accelerări şi frinări inutile. 5. Două
roţi frinate. 6. O roată frinată. 7.
Jiclor principal decalibrat. 8. Aer
fals in galerie. 9. Aer fals În carburator. 10. Avans la aprindere
mic. 11. Rulaj cu şocul tras. 12.

INFLUENTA DIVERSELOR DEFECTrUNI
ASUPRA CONSUMULUI DE BENZINA
AUTOTURISMUL DACIA-1300
,

Radiatorul de ulei 1 (fig. 5)
format din 14 elemente, confecţio·
nate din aluminiu. Pompa de ulei
(fig. 6) este antrenată de roata de
distribuţie intermediară, ansamblul
fiind format dintr-o pereche de roţi"
dinţate 2 şi 4, care funcţionează
după acelaşi principiu ca ş', la
pompa maiorului M-031.
filtrul de ulei 2 (fig. 5) funcţio
nează
după acelaş i principiu ca
acela prezentat la motorul mic,
avînd caracteristicile tehnice urmă·
toare: a - filtru prima montare, În
uzină, pînă la 1 000 km (suprafaţa
elementului filtrant - 16,3 dm 2 ; pragul de filtrare - 5-8 pm); b - filtru
a doua montare, după primii 1 000
km parcurş i (suprafaţa elementului
filtrant
14 dm 2 , pragul de filtrare
10-15 pm).

9 10 11 12 13 14 1,5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

mera de nivel constant. 16. T ermostat defect. 17. Aşezarea roţi
lor din spate -necorespunză
toare. 18. U f1:.ghi de convergenţă
necorespunzator. 19. Obturarea
traseului de evacuare a gazelor.
20. Avans la aprindere mare. 21.
Ambreiaj dereglat. 22. Distanţă
între plati ne insuficientă. 23. Turaţie ralanii mare. 24. Frina de
mînă trasă 50%. 25. Dispozitiv
de avans vacuumafic defect. 26.
Şurub de aer prea strins. 27. Bobină de inducţie defectă. 28. Jocul supapelor dereglat. 29. Distanţă mare intre electrozii bujiilor.
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Proasta funcţionare a motorului
se traduce uneori prin arderi În colectorul de admisiune, În cel de evacuare sau chiar În carter. În aceste
situaţii, arderea are un caracter exploziv, fiind însoţită, ca orice explozie, de un zgomot a cărui intensitate
depinde de violenţa exploziei şi de
apariţia unei flăcări. În zona producerii ei.
l'
Natura, ca şi modul de desfăşu
rare a acestor procese, diferă şi, deoarece ele pot fi periculoase uneori,
este necesară o cunoaştere în detaliu a fenomenelor şi a procedeelor
de evitare. Aceasta deoarece, În
unele cazuri, fenomenele, denumite
cu totul impropriu rateuri, pot duce
la incendierea maşinii sau deteriorarea motorului. Un lucru este cert
însă că, indiferent de locul În care
se produce explozia, ea este determinată de aglomerarea intempestivă
a unei mari cantităţi de benzină forţată să ardă inţegral În altă parte decît În cilindru. In plus, În toate cazurile, producerea exploziilor este Însoţită de o mare risipă de carburant
şi de creşterea gradului de poluare
a atmosferei, suficiente motive, deci,
pentru a lupta operativ împotriva lor.
Explozii la eşapament...
De regula, aşa-numitele rateuri la
eşapament, de fapt, nişte arderi întîrziate, produse pe traseul de evacuare a gazelor arse, constituie manifestarea exterioară a unui regim
de ardere incorectă a benzinei În cilindru. Exploziile În eşapament pot fi
discrete sau mai violente, aleatorii
sau perfect cadenţate.
Exploziile neregulate se datorează, În general, existenţei unei defecţiuni a sistemului de aprindere,
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dar ele pot fi favorizate şi de un reglaj excesiv de bogat al combustiei.
Intr-un astfel de caz sCÎntei'a de
foarte proastă calitate, purtătoarea
unei mici cantităţi de energie, nu
poate inflama robust amestecul din
camera de ardere. Acesta se va
aprinde tîrziu şi va arde lent, vitezele
mici de ardere fiind favorizate de un
dozaj bogat În benzină. Ca urmare,
procesul de ardere se prelungeşte
mult pe timpul destinderii şi chiar al
evacuării, insinuîndu-se pe nngă supapa de evacuare În colectorul respectiv. Ajungînd În zona În care aeru'l pătrunde spre colector, arderea
amestecului se intensifică şi capătă
caracter exploziv. Intensitatea exploziei depinde de cantitatea de
amestec acumulat pe traseu. Cînd
scînteile sînt prea slabe sau nu se
produc, amestecul este evacuat ca
atare În ţeava de eşapament, unde
se aprinde mai tîrziu de la flacăra
unui cilindru în car.e totuşi arderea a
avut loc, deşi defectuos. Defecţiu
nile care produc astfel de explozii
sînt legate de starea bobinei de inducţie, platine murdare sau arse,
condensator defect" avans extrem
de Întîrziat, legături 'greşite ale fişe
lor la bujii, bujii necorespunzătoare
sau cu joc incorect etc. Exploziile
ordonate În carburator sînt produse
de un factor cu repetare stabilă, şi
anume pierderea eţanşării unei supape de evacuare. In timpul arderii,
flacăra se insinuează afară din cilindru pe lîngă supapa arsă sau cu
geometria compromisă şi aprinde
amestecul, care a fost deja aruncat
aici pe timpul comprimării, pe lîngă
aceeaşi

supapă

Exploziile În

defectă.

eşapament

nu sînt

periculoase, dar măresc consumul
de combustibil, diminuează puterea
motorului şi majorează cota de poluare.
.• .in carburator ...
Mai Întotdeauna flacăra se strecoară În carburator atunci cînd aerul nu găseşte suficientă benzină în
cilindru şi o caută În camera de carburaţie, deci În cazurile În care dozajul este prea sărac. Şi În acest
caz, flacăra evoluează foarte lent şi,
pe timpul suprapunerii distribuţiei,
cînd ambele supape sînt dechise, ea
pătrunde în zonele bogate În combustibil din carburator, unde viteza
ei creşte considerabil, evoluÎnd exploziv.
Arderile În carburator ,pot duce la
declanşarea de incendii la bordul
vehiculului prin inflamarea benzinei
din camera de nivel constant, pe
lîngă şirul de neajunsuri menţionat
În cazul exploziilor din eşapament.
Acest gen de ardere este vizibil prin
flăcările din carburator sau uneori
filtrul de aer este aruncat de la locul
său. În general fenomenul nu este
repetabil În mod. stabil. Care sînt
cauzele producerii sale? Evident,
toţi factorii care conduc la sărăcirea
amestecului provoacă apariţia fenomenului. De pildă, jicloare murdare,
aer fals pe la garnitura colectorului
de evacuare, cea a planşei carburatorului sau pe lîngă axul obturatorului (clapetei de acceleraţie), sita filtrantă a camerei de nivel constant
Îmbîcsită, apă în benzină, pompă de
benzină defectă, conducte de benzină slăbite, jivrajul conductelor, dar
şi Încercarea de a porni de pe loc
cu clapeta de aer (şocul) deschisă
pe timp excesiv de rece şi cu
motorul neîncălzit.
Există Însă şi explozii În carburator ordonate. Ele sînt produse de fenomene stabile ca frecvenţă de apariţie, şi anume supape de admisiune
defecte (arse sau deformate, care
nu etanşează, deci), ori garnitură de

9hiulasă Întreruptă Între doi cilindri.
In primul caz, flacăra din cilindru
pătrunde pe lîngă supapa defectă În
colectorul de aspiraţie spre carbura-

tor În mod repetat, ordonat. În cel
de-al doilea, flacăra pătrunde
dintr-un cilindru În altul În care ea
găseşte supapa de admisiune deschisă, efectul fiind acelaşi.
... şi În carter!
Foarte neplăcute ca
şi
efecte sînt exploziile
carteLul
motorului. Ele sînt rezultatul pătrun
derii benzinei În baia de ulei pe o
cale oarecare.
De cele mai multe ori, benzina
trunde În carter la motoarele
printre pistoane şi cilindri. acumulîndu-se În uleiul existent aici.
Aceasta se întîmplă chiar şi În timpul rulajului maşinii sau cînd o defecţiune ascunsă conduce la repetarea de foarte multe ori a unor porniri infructuoase.
Dacă motorul este cald, iar oprirea a fost de scurtă durată, flacăra
se poate strecura printre cele două
piese menţionate şi aprinde vaporii
de benzină existenţi În carter. Rezultatul este un zgomot asurzitor, dislocarea buşorruJui carterului, aruncarea pompe.i de ulei şi a racordului
orificiului de ventilare a carterului.
Uneori o flacără uriaşă produce arderea vopselei capotei.
uri de cîte ori o cauză provoacă
îmbogăţirea amestecului carburant,
ea poate conduce şi la apariţia
acestui fenomen nedorit, mai ales,
repetăm, la motoarele uzate, la care
jocurile dintre pistoane şi cilindri au
valori importante. Astfel, acul carbur~torului (poantoul) uzat sau înţepe
nit, nivelul prea mare al benzinei în
camera de nivel constant, filtrul de
aer foarte îmbîcsit, rulajul Îndelungat cu clapeta de aer (şocul) Închisă, iată cîteva din cele mai probabile cauze care constituie factorii
potenţiali de producere a explozii/or
În carter.

I
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Ing- V. CĂLINESCU

care 'şi-a
chibzuinţă şi

procurat,
probabil
oarecare efort, un analizor
de culoare, i se poate întîmpla ca
",n'O>I",;:,nt,::>I", puse în acest instrument
se împlinească la nivelul aşlungă

to,..,tll,.ilrw

mai multe cazuri, nereuşi
legate de nerespectal i I<..'U t-Il 1.11 de utilizare a analizoruincorectitudinea de principiu
de utilizarea lui fără
necesare. Mai rar
imprecizia aparaunei calităţi mai scă
dereC1l81e accidentale.
că
este coI"pr,tn,.,n7':oJU"l1" dacă precizia sa de det"'l'mi!nl'lI'A este mai bună de 5% (exÎn unităţi de densitate de filde a descrie modul de lucru propriu-zis, trebuie avute în vedere următoarele:
- analizorul de culoare este un
aparat 09 măsurare com parativ;
- el facilitează obţinerea filtrajude corecţie. dar nu se substituie
de a face corecţiile;
- orice corecţie de culoare se
asociază unei anumite culori de referinţă (culoarea pielii, "culoarea"
aibă, culoarea cerului etc.), analizorul urmînd a fi corect folosit doar

determinări pe suprafeţe
culoare şi după acelaşi
material fotosensibil purtător

pentru

aceeaşi

de
imagini.

de
tip
de

Indicaţia analizorului poate fi analogică (cu instrument indicator) sau
discretă (cu LED-uri). Operaţia de

yerificare se face pe punctul de nul.
In cazul afişajului analogic se va urmări cu deosebită atenţie indicaţia.
Aceasta este corect citită CÎnd, privind perpendicular instrumentul,
acul acestuia se suprapune perfect
cu linia de diviziune (sau se află În
prelungirea liniei de diviziune).
Pentru verificare se va folosi un
aparat de mărit prevăzut cu sertar
de fiitre sau cap color cu filtre dicroice. In cazul utilizării unui cap
color, orice manevrare a filtrelor se
face Într~o singură direcţie, de regulă plecînd de la zero. Dacă se depăşeşte valoarea de reglat, se revine
la zero şi se reia rotirea butonului.
Acest mod de manevrare a butoanelor capului color este recomandat şi
În cazul lucrului curent. Explicaţia
este următoarea. Mecanismul de
avans al filtrului dicroic În fluxul luminos este compus din mai multe
elemente (pîrghii, roţi dinţate, axe
filetate etc.), Între care există jocuri
mecanice. Deoarece discul de afişaj
este solidar cu butonul de actionare,
A

4. Se programează analizorul
deci cu elementul iniţiator al mişcă
form instrucţiunilor sale de luc
rii, ,iar filtrul dicroic este ultimul eleurmărindu-se perfecta a~ucere
ment din lanţul cinematic, primitorul
zero a celor trei canale. Foorte
mişcării, toate jocurile dintre eleportant este ca butoanele de
mentele intermediare se vor manisă fie manevrate unisens.
festa printr-o imprecizie Între indiÎn acest fel s-a făcut o
caţie şi poziţia teoretică a filtru lui.
mare pentru galben 60, pur
Acţionînd butonul În ambele sensuri
diafragmă 5,6, la formatul 1
pe diverse porţiuni ale cursei sale
de lucru, o parte din rotirea sa nu se , cm. Erorile de poziţionare a
se exclud, ea fiind fixată centric
va transmite, filtrului, ci va servi anulării jocurilor dintre elementele lanimobilă. Se exclude, d~ asemenea,
influenţa unor particularităţi ale peţului cinematic, astfel Încît poziţia
liculei deoarece se lucrează fără.
reală a filtrului va fi diferită pentru o
aceeaşi indicaţie. Acest ,fenomen
5. Se "strică" apoi culoarea de
recţie şi diafragma prin ,introdIJCelrea,
dispare dacă lanţul cinematic este
oricăror altor filtre sau trepte de,
prevăzut şi cu un sistem sau eletrare la capul color şi manevrare,a
ment de prelucrare· a jocurilor, În
întîmplătoare a diafragmei.
speţă de un element elastic dimen6. Se trece la determinarea
sionat şi plasat corespunzător. De
jului de corecţie conform in
regulă, un asemenea sistem lipseşte
nilor de lucru ale analizorului
şi, ca atare, pentru a asigura precipentru o probă după un negativ ne~
zia, orice manevrare a fiitrului se va
CUAOSCUt. Atenţie! Nu se vor atinge
face unisens. Cele spuse sînt general valabile pentru orice mecanism, I butoanele analizorului deja programat, cu; excepţia butonului de mă~
de altfel.
rire a sensibilităţii indicaţie;, evident
În cazul folosirii de filtre de corecdacă aparatul dispune de acest reţie normale, acestea vor fi În perglaj.,
fectă stare, cu cîmpul colorat uniPentru o bună precizie, toate ma~
form.
nevrele butoanelor capului color şi
diafragmei se fac unisens.
ETAPELE DE LUCRU
Dacă În urma acestei determinări
1. Se plasează sonda exponome- -a corecţiei de culoare se regăsesc
valorile iniţiale, respectiv galben 60,
trică a analizorului pe planşetă În
purpuriu 60, diafragmă 5,6, Încentrul cîmpului imagine. mai corect
spus, pe axa optică a obiectivului.
seamnă că analizorul este bun. Toleranţele admise sînt de pînă la 5%,
Această poziţie se va menţine strict
pe întreaga durată a verificării.
respectiv de 1/2 treaptă diafragmă.
Dacă se depăşesc aceste toleranţe
2. Se introduc două filtre de culori
se va reface verificarea. Dacă s-a ludiferite, respectiv două corecţii pe
capul color (de exemplu, 60 galben
crat cu cap color şi rezultatul reverişi 60 purpuriu).
ficării este prost, se reface verifica3. Se reglează diafragma obiectirea cu filtre normale. Dacă În acest
vului la o valoare oarecare, de
ultim caz se obţin rezultate corespunzătoare, Înseamnă că sistemul
exemplu 5,6. Manevrarea diafragmei
mecanic al filtrelor dicroice din ca~
se va face unisens, de exemplu de
la deschiderea maximă, din aceleaşi
pul color este deficitar, fapt ce afectează şi lucrările de mărire uzuale.
motive expuse mai sus. Se cumulează indicaţia analizorului pentru tiDacă verificarea dovedeşte că popul de expunere.
sedaţi un analizor bun, dar măririle
Toate 'aceste operaţii se fac fără
dv. folosind analizorul nu benefifilm În aparatul de, mărit, care va fi
ciază de determinările de corecţie
prevăzut cu fereastra-cadru pentru
de culoare rapide aşteptate, înseamnă că se produc erori În modul
formatul corespunzător obiectivului.
:"
de util iza re.
Aparatul se reglează normal corespunzător unei măriri la un format de
cca 18 x 24 cm.

Cutia astfel obţinută se căptuşeşte
atît În interior cît şi În exterior cu un
material textil (pluş ieftin sau stofă
mai groasă). Se confecţionează mai
Întîi un "sac" cu forma din figura 2. ,

După coaserea pe dos a materialu-:
lui, sacul se Întoarce pe faţă, astfel
ca suprafaţa pluşată să se afle spre
exterior. Se aplică sacul ca o glugă
peste cutia aşezată cu gura În sus.

Fiz. GH. aĂLUTA

Fotoamatorul este pus adesea
sine,
serie
accesorii cum sînt obiectivele
schimb, filtrele, blitzul etc. De

situaţ ia de a transporta cu
lîngă aparatul fotografic, o
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În
pe
de
de
un

real folos este o geantă cu pereţ;
suficient de rigizi pentru a permite
aşezarea În ordine a obiectelor şi a
le proteja contra unor tovituri
uşoare dnerente la transport. In lipsa
unei genţi speciale, În cele ce urmează este prezentată o soluţ ie la
Îndemîna amatorului şi care constituie un compromis acceptabil între
calitate şi simplitatea realizării.
Se foloseş te o cutie ce provi ne
dintr-o canistră de 5 I din material
plastic cu forma arătată În figura 1,
secţionatjl de-a lungul liniei punctate, marcată pe fotografie. Mai Întîi
se trasează cu un creion linia de decupare, apoi se perforează peretele,
cu un briceag şi după aceea se execută tăierea cu un cuţit cu lama
mată, bine ascuţit.

1

cusătur~

2

~

M

C
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seşte şi
relaţia:

A INDICILOR DE EXPUNERE
MARIUS ANDREI

Majoritatea exponometrelor utilizate În practică şi În mod sigur toate
exponometrele moderne exprimă lumina primită de elementul fotoreceptor prin indici de expunere corespunzători avînd semnificaţii directe ca mărimi fotometrice.
Pe baza indicaţiilor exponometrului se poate Qetermina iluminarea
sau luminanţa. In timp ce iluminarea
este semnificativă pentru lumina primită, luminanţa este importantă
pentru lumina reflectată. Definiţiile
celor două mărimi sînt date mai jos.
Iluminarea, notată de regulă cu E,
semnifică densitatea unui flux luminos pe o suprafaţă iluminată. Ea. se
exprimă prin raportul dintre fluxul
luminos 0 şi aria S a suprafeţei lu-

minate. Unitatea de
xul (Ix).

măsură

este lu-

Luminanţa, notată cu L, caracterizează densitatea spaţială a fluxului
luminos radiat de o suprafaţă pe o
direcţie anumită, de regulă interesÎnd direcţia privitorului sau a
aparatului fotografic. Luminanţa se
exprimă prin raportul dintre intensitatea luminoasă şi suprafaţa considerată pe direcţia normală. Dacă direcţia nu este perpendiculară pe suprafaţa emitentă, se ia În considerare aria proiecţiei acestei suprafeţe

pe un plan perpendicular pe direcţie.

Unitatea de măsură este nitui (ni)
În SI (1 nt = 1 cdlrn2) sau stilbui (sb)
În sistemul CGS. In practică se folo-

sticlă opală

îl difuzează, iar O'
o transmisie combl'll

apostilbul (asb), definit prin
1 asb = 1. nt/rr.
Intre iluminarea şi luminaFlţa unei
suprafeţe există o permanentă legă
tură prin intermediul coeficientului
de reflexie al respectivei suprafeţe.
Astfel, pentru-suprafeţele reflectante
se vorbeşte mai greu de luminanţă,
deoarece fluxul luminos nu face
altceva decît să-şi schimbe direcţia
oferind tot imaginea sursei delumină. Suprafeţele mate care dau o
reflexie difuză uniformă se caracterizează printr-o luminanţă uniformă
pe orice direcţie de privire. Suprafeţele cu reflexie combinată vor prezenta luminanţediferite, În funcţie
de direcţia de privire. Asemănător
se petrec lucrurile În cazul unor suprafeţe prin care lumina se poate
transmite. Astfel o sticlă clară
transmite fluxul luminos În mod diri-

jat, o

din material electroizolant, conform
indicaţiilor din figura 4, bobinînd între inele de carton, În acelaş i sens,
100 de spire pentru bobina L3 şi cîte
110 spire pentru Înfăşurările L 4 şi Ls.
conductor multifilar de
20 x 0,05 mm sau unifilar, izolat cu
email şi mătase, 0 0,15-0,25 mm.
Datele corespund gamei undelor
medii de radiodifuziune.
Transformatorul de ieşire Tr. 2 şi
,9ifuzorul V3 sînt de tip radioficare.
In cazul ~ecepţiei posturilor îndepăr
tate, la bornele 2-2' se vor conecta
căşti de impedanţă mare.
In figura 5 este prezentată varianta receptorului În care diodele
detectoare au fost Înlocuite cu tranzistoare, permiţînd astfel audiţia
posturilor plasate pe raza de
60-70 km de locul recepţiei, la nivelul corespunzător celui oferit de
reţeaua de radioficare, utilizînd o
antenă de 15-20 m lungime suspendată cam la aceeaşi înălţime de
la sol. Priza de pămînt poate fi conectată şi la reţ~aua de încălzire sau
de apă, Schema electrică este similară cu schema convertizorului de
curent continuu, conectat invers.
Aparatul este prevăzut cu posibilitatea recepţionării 'gamei undelor medii cu frecvenţa cuprinsă Între 270 şi

1 600 kHz, cu comutatorul K 1 în poziţia corespunzătoare circuitului
acordat serie şi a gamei de unde
i u ng i, În banda frecve nţ e
140-880 kHz, cu comutatorul
poziţia circuitului acordat derivaţie.
Comutatorul K 2 oferă diferite posibilităţi de extensie a benzilor re-

..

sţic~ă mată dă

nata.
i
În fotografie se poate consider~.
că pe direcţia subiectului iluminarea
este uniformă, luminanţa ;:'UIJlvv_LHUI
fiind variabilă În funcţie de
luminii pe diversele părţi ale aces-;~
tuia. Deaceea se vor indica atît ni-'e
velurile de iluminare, cît si cele de
luminanţă corespunzătoare indiciior
de expunere, Jn funcţie. de mejoda
de. măsurare. In practică pentru subiectele puternic reflectante (sau
însele surse luminoase) se va
dera iluminarea şi nu luminanţa, în
ciuda caracterului aparent de măsu
rare indirectă.
Tabelul alăturat
iuminanţei şi
pentru
valul indicilor de expunere de
22.

cepţionate.

Bobinele circuitului de acord
vor realiza conform indicaţiilor
figura 6, pe o bară de ferită din conductor de cupru emailat (secţiunile
bobi nei Ls, a, b şi c - conductor 0
0,18 mm, iar restul din conductor 0
0,35 mm). Bobina La este cu con··
d4,ctor 0 0,45 mm şi bobina L 7 cu
conductor 0 0,30 mm. Numerele de
spire pentru Ls sînt: a - 20, b - 28,
c - 77, d - 17, e - 2, f - 10 şi g

-

7.

Bobina L6 constă din două secţiuni egale a cîte 10 spire, iar Înfăş urarea L 7 conţine de asemenea două
secţiuni egale a cîte 15 spire.
Transformatorul Tr3 se va realiza
pe mie z u ! din pe r mal o y al
transformatorului de ieş ire de la radipreceptorul "Mamaia".
I nfăşurarea I conţine 1
spire CuEm 0 0,1 mm, iar
rea II constă din 165 de spire
ductor 0 0,6 mm.

II
II

II
II
apoi se introduce fundul sacului În
interiorul cutiei, potrivindu-se astfel
ca să stea cît mai aproape de pereţii
interiori.
O dată terminat interiorul cutiei,
aceasta se aşază pe masă cu gura În
jos, iar gura sacului se pliază peste
fundul cutiei şi se coase. Caseta
astfel capitonată În interior şi exterior are aspectul din figura 3. Ea se
va introţjuce apoi într-o geantă de
plastic avînd dimensiunile 27 x18 x
13 cm, adică cu 1-2 cm mai mari
decît gabaritul exterior al scheletului
de plastic. Geanta va fi confecţio
nată din PVC pe suport textil procurabit din comerţ, după modelul din
figura 4 şi detaliul din figura 5, O
curea cu lăţimea de 3 cm care înconjoară geanta (cusută pe fundul
şi pereţii săi lat~rali) asigură susţi
nerea pe umă r. Inchiderea se face
cu un fermoar de 35 cm, cu dinţi din

plastic pentru a nu zgî ria aparatul.
I ntrucît depăşeş te posibilităţile unui
amator, confecţionarea învelişului
de PVC va fi încredinţată unei cooperative de marochinărie.
Greutatea proprie a genţii este de
circa 800 g. Obiectele sensibile la
zgîrieturi vor fi separate Între ele
prin fîş ii de stofă, pluş sau burete
subţire avînd Iăţimi de 10 cm. Se pot
confecţiona şi pereţi despărţitori din
carton Învelit În pînză, dar ei limitează Întrucîtva diversitatea accesoriilor ce trebuie transportate. O cutiuţă cu dimensiuni adecvate poate
adăposti cîteva mărunţiş uri necesare
În deplasări: o pensulă de praf, o
şurubelniţă mică, o forfecuţă, hîrtie
şi creion etc.
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(URMARE DIN PAG. 9)
spJre, cu aCelaş i conductor.
In cazul utilizării unui condensator variabil cu capacitatea maximă
de 300 pF, pentru acoperirea gamelor numărul de spire va fi mărit cu
10-15%.
Transformatorul Tr. 1 se va realiza
pe miezul transformatorului de ieŞ ire de la radioreceptorul "Mamaia",
rebobinîndu-I cu 1 000 de spire,
conductor CuEm 0 0,1 mm, pentru
Î nfăş urarea I $ i circa 100 de spire,
conductor 0 0,3 rTim pentru înfăş'urarea II, utilizînd un difuzor cu impedanţa .de 4 n. Se poate utiliza şi un
transformator provenit de la un difuzor de radioficare.
Aparatul poate '~f eonceput pentru
recepţionarea programelor
transmise pe ambele game, conectînd bobinele de acord prin intermediul unui comutator cu două contacte comutabile În două poziţii, la
care sînt conectate capetele bobinei
L 1•
Randamentul sporit şi selectivitatea pronunţată a receptorului prezentat schematic În figura 3 sînt
consecinţa acordării celor trei circuite pe frecvenţa postului recepţionat
şi utilizării detectorului dublu, pentru ambele semialternanţe.
Postuieste recepţionat manevrÎnd
axul comun al condensatoarelor C 9
şi C10t volumul audiţiei creşte mane- ...:!'
vrînd pe Ce. iar selectivitatea de- ..-pinde de capacitatea Cs . Capacităţi- 's..
I
le C 7 şi Ca se ajustează la reglajele
in~iale.

Bobinele circuitului de acord se
vor realiza pe o carcasă ciiindrică
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Realizarea industrială a inscripţii~
lor pe măştile aparatelor construite
de amatori nu este ia Îndemîna ori..,
cui, cerînd materiale şi dotare corespunzătoare.

Inscripţionarea măş
tilor cu vitolit (Ietraset) hu dă rezultate" bune în ceea ce priveşte durabi-

litatea În timp din lipsa unui lac protector corespunzător.
Metoda propusă mai jos a fost experimentată cu rezultate foart.e bune
pe aluminiu, alamă şi cupru. In continuare descriem etapele pentru realizarea acestui procedeu.
1. PREGĂTIREA MATERIALULUI
- Se debitează din tablă de aluminiu de grosime corespunzătoare
viitoarea mască.
- În foaia de aluminiu, Îndreptată
şi debavurată cu atenţie, se însemnează şi se execută. toate găurile necesare pentru prindere, pentru trecerea axelor potenţiometrelor, co-

urllformizarea sa (luciu mat). Placa
se şterge de praf cu o cîrpă moale,
după care se şlefuieşte cu un burete
de baie umed ce se Îmbibă cu praf
de curăţat vesela (tix). De grija şi
acurateţea cu care se execută
această operaţie va depinde aspectul final al măştii. Operaţia se execută pe masă plană, buretele se va
mişca iniţial circular şi apoi În lungul materialului. Suprafaţa va trebui
să capete un luciu mat uniform, ce-

rilor de apă. Se vor. evita atît atirlgerea plăcii (nu mai "prinde" tuşul), cît
şi mişcarea instrumentelor de desen
(riglă, echere) pe suprafaţa plăcji,
deoarece aceasta se lustruieste vizibil. Pentru protecţie, placa'. se. va
acoperi cu hîrtie aibă, lăsînd liber
nu.mai spaţiul pe care se lucrează.
In cazul În care este necesară
ştergerea unei litere sau a altui
semn, aceasta se poate face cu un
tampon de vată Îmbibat în, puţin alcool. După uscare se poate reinscripţiona. Grafice, chenare, semne
convenţionale se pot executa În
acelaşi mod.

nuşiu-deschis.

,
Ing- AURELIAN MATEESCU
. mutatoarelor şi a celorlalte elemente.
de. vizualizare şi control. După executarea găurilor, marginile acestora
se vor debavura cu o pilă fină.

2. PRELUCRAREA' SUPRAFEŢEI
- Suprafaţa frontală (vizibilă) a
măşti! se va şlefui pentru Înlăturarea
completă a zgîrieturilor mai profunde. Operaţia se execută cu ajutorul hîrtiei abrazive de gral1ulaţie me-

die, folosind o bormaşina electrică
sau fixînd hîrtia pe un calup paralelipipedic de lemn cu feţele plane, cu
dimensiunile aproxrmative de 150 x
80 x 50 mm. Placa de metal se va
aşeza pe o masă cu sllprafaţa perfect plană. Operaţia se va continua
pînă la dispariţia totală a zgîrieturilor sau a punctelor de lovire de pe
toată suprafaţa. Mişcarea va fi circulară şi uniformă ca apăsare.
'- Operaţia următoare constă în
şlefuirea fină a suprafeţei pentru

- Placa se va spăla În jet de apă
rece, fiind ţinută de canturi. Pentru
Înlăturarea urmelor de praf de aluminiu se poate şterge cu o cîrpă
moale, curată, după care se va spăla
din nou cu apă rece. Din acest moment, faţa plăcii nu va mai fi atinsă
cu mîna pînă după ultima operaţie.
- Placa se scoate de sub jetul de
apă şi se usucă cu un uscător de
păr sau se aşază Înclinat În apropierea unei surse de căldură.
- După uscare se va o~serva
dacă suprafaţa plăcii este perte"ct
uniformă ca aspect; În caz contrar,
operaţiile de şlefuire fină şi spălare
se vor repeta.

4. PROTEJAREA FETEI INSCRIP·
ŢIONATE

Pentru protecţia suprafeţei se va
folosi lac nitrocelulozic În care se
adaugă acetat de amil, o parte la
trei părţi lac nitro. Lacul astfel obţi
nut se diluează cu diluant nitro pînă
la consistenţa laptelui dulce.
Placa de aluminiu, pe care inscripţia s-a uscat co.mplet, se ţine
Înclinată deasupra unui vas de sticlă
sau porţelan şi se toarnă lac pe suprafaţa sa frontală, urmărindu-se
acoperirea întregii suprafeţe. Excesul de lac se scurge În vas şi poate
.fi refolosit. Placa se aşază apoi per-'
fect orizontal pentru uscare. După
uscarea completă a primului" strat,
operaţia se poate repeta dacă este
nevoie.
Se poate Încerca folosirea lacului
nitro (Novolin) simplu, fără acetat
de amil, probîndu-se În prealabil
dacă nu dizolvă tuşul.

3. INSCRIPŢIONAREA PLĂCII
Placa pregătită prin procedeul de
mai sus, fără a mai fi atinsă cu mîna
pe partea frontală, se va inscripţiona
folosind o trusă de desen tehnic
(Rotring, Staedtler, Rapidograf) şi
şabloanele pentru scriere (ambele
se găsesc În comerţ). Se va folosi
numai tuş pentru aceste truse (Rotring) şi nu se admite folosirea tuşu-

Exemplu de calcul:

Fig. 1 Uca = 220 V;

= 20

Frecvent este necesar să se alimenteze LED":urile În curent alternativ, tipic sursa de tensiune alternativă fiind reţeaua de 220 V/50 Hz.
Metoda obiş nuită este să se redreseze această tensiune cu ajutorul
unei diode serie si să se utilizeze un
rezistor serie pentru a limita curentul În LED, conform figurii 1. Metoda se caracterizează printr-o putere mare disi pată În rezistor, avÎ nd
În vedere faptul că LED-ul se
ap.rinde la o tensÎune de circa 1,6 V.
In cele ce urmează propun metoda di n figura 2. Un condensator
este utilizat pentru a controla curentul În LED şi o diodă cu siliciu,
montată În paralel cu LED-u I (ş unt),
execută redresarea.
Deoarece, pentru curentul În ambele ramuri, tensiunea care cade pe
LED sau dioda Ş unt este neglijabi fă,
curentul
În
condensator
este
aproape egal cu tensiunea de alimentare Împărţită la reactanţa condensatorului. Curentul mediu În
condensator este:

le

med

= 0,9

x Uca/Xc,

iar curentul mediu prin LED Într-o
este:

semiperioadă
ILEDmed

'1/2 IDmed = 0,45 Uca/Xc

Relaţia

de legătură Între reactanţa
Xc a condensatorului şi oapacitatea
sa C:
1
Xc =
f C (ohmi) sauC =
2· rr' .
2 . rr' f· X c
Din ultimele
ILEDmed

relaţii

rezultă:

= 0,45 . Uca . 2rr . f·

Pentru Uca
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două

(farazi)

=

220 V,

'LEDmed

C

=

20

mA, f = 50Hz se obţine C = 0,64 ,uF,
iar pentru un curent de circa 15 mA,
valoarea capacităţii este de 0,5 ,uF.
Un rezistor serie este necesar
pentru a limita curentul tranzitoriu
la conectare. Valoarea rezistenţei
de circa 100 il este adecvată În cele
mai multe cazuri. Curentul ce
străbate LED-ul este aproape în
cvadratură cu tensiunea, astfel că
puterea disipată este redusă la puterea consumată În LED si dioda
Ş unt, ca şi la puterea pie'rdută În
condensator. Puterea consumată
in condensator este foarte mică
dacă se utilizează un condensator
de foarte bună calitate. Deseori puterea consumată Într-un circuit nu
este cel mai important criteriu, dar
poate fi foarte important criteriul
căldurii generate În interiorul unei
incinte Închise.
Dacă mai multe LED-uri trebuie
alimentate la aceeaşi sursă, ele se
pot conecta În serie, conform figurii
3. Pentru un număr mic de LED-uri,
curentul va fi practic acelasi ca si
pentru un singur LED.
'
,
Concluzie. Costul unui condensator (de preferinţă Mylar) este
comparativ egal cu al unui rezistor
de putere. Dioda Ş unt de tipul
1N4148 este mai ieftină decît dioda
(serie) a cărei tensiune inversă trebu ie să fie de cîteva sute de volţ i
(F407, 1N4007), astfel că metoda
prezentată are un preţ mai redus,
iar că/dura generată În incinta montaj,ului va fi mai mică decît În cazul
folosirii unui rezistor serie de putere.
O atenţ ie deosebită se va da alegerii condensatorului serie, care va
trebui să fie de bună calitate si
avînd tensiunea de lucru de cel
puţin 250 V În curent alternativ şi
minimum 630 V În curent continuu.

R

= -UI =

=

=3 V

I LEDmed

~'=

0,02

n = 11 kn
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Fig. 2
Pentru
Uca = 220 V;

20 mA,

'LEDmed

"1
1
1 :::::
ILEDmed = - I Dmed = - 0,9 U ca . -x"2
2
c
1
= - 0,9 Uca" 2 rrf . C.
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TEHNIUM 8/1984

ÎN TEHNICA DIAPROIECTIEI
,
ADRIAN CURELEA

Tot mai mulţi fotoamatori şi-au diversificat preferinţele astfel că, ală
turi de tehnica alb-negru sau color,
utilizează În prezent pelicula reversÎbilă sau diapozitivul color. O dată
cu developarea În laboratorul propriu sau la centrele specializate, se
pune problema "valorificării" 10togramelor diapozitive. Cea mai răs
pîndită şi mai larg acceptată este
tehnica diaproiecţiei, folosind diaproiectoare, de la cele mai simple
(cu alimentare manuală), pînă la
cele mai sofisticate (semiautomatizate, de puteri mari, cu ventilaţie
proprie etc.).
Comerţul pune la di'spoziţia cumpărătorllor toată această_ gamă de
diaproiectoare. În mod normal, pentru o proiecţie la domiciliu (Într-o
cameră ot;>işnuită), cei mai mulţi
amatori şi-au procurat diaproiectoare simple, neautomatizate. Pentru
a ridica performanţele acestor diaproiectoare (cu avantajele ce le conferă) aproape de nivelul celor mai
sofisticate, propun În cele ce urmează două soluţii: una de modificare, a doua de completare a aparaturii simple cu mijloace modeste dar
eficiente.
.
Voi prezenta cele două soluţii pe
rînd, arătînd totodată şi avantajele
lor.
PRIMA SOLUŢIE se referă la modificarea ramei mobile (suportul mobil al diaramelor), subansamblu .independent de aparatul diaproiector.
Propun construirea din tablă TDA
# 1, finisatâ prih cromare şi nichelare,a unei rame fixe de data
aceasta, cu avantajul că permite afimentarea "În continuare", fluentă,
adică diaramă după diaramă; evacuarea ramei diapozitivului expus
proiecţiei (dia a, fig. 1) se face chiar
de către diarama care urmează a fi
expusă (dia b, fig. 1) şi aşa mai departe.
Alimentarea şi evacuarea diaramelor se vor face conform săgeţilor şi
noJaţiilor din figura 1.
In figura 1 sînt date principalele
cote necesare construcţiei componentelor unei astfel de rame fixe ce
se vor asambla În final prin intermediul niturilor (2). Porţiunea evazată
la 30° are rolul de a primi cu uşu
rinţă diarama la partea de alimen-

tare a ramei fixe, lamelele elastice
(3) menţin diarama În poziţia de
proiecţie, iar degajarea R 10 este
necesară pentru accesul degetului
care Împinge diarama În· scopul poziţionării corecte. Elementul (1) este
destinat prinderii raAmei fixe de aparatul diaproiector. In cazul de faţă
(1) este proiectat pentru adaptarea
ramei fixe la tipul de diaproiector
ETUDE (U.R.S.S.). Pentru adaptarea
la alte tipuri de diaproiectoare simple, (1) este singura pi~să ce trebuie
modificată (soluţia se va stabili de la
caz la caz).
,A DOUA SOLUŢIE. O dată executată şi experimentqtă "rama fixă", se
poate trece la completarea aparaturii În scopul de a realiza depozitarea
ordonată (direct În cutii alveolate cu
36 de poziţii, de tip PENTACON,
care se găsesc În comerţ) a diaramelor chiar după momentul proiecţiei. Diaramele vor fi preluate de la
partea de evacuare a "ramei fixe"
prin cădere liberă din aceasta şi se
vor depozita În alveolele cutiei PENTACON. In continuare voi face o
descriere a părţilor componente din
figura 2, cît şi a funcţ'ionalităţii lor.
Diaproiectorul (1} se află fixat pe
palierul superior al unui suport (4).
La palierul inferior se află cutia
PENTACON (5), aşezată şi ghidată
pe un suport mobil (6). Suportul
mobil (6), deci şi cutia (5) pot executa o deplasare liniară (1) pas cu
pas sub acţiunea arcului (7). Mecanismul de avansare şi indexare (10)
utilizează cremaliera existentă pe
cutia PENTACON şi poate fi asemă
nător cu cel de la o maşină de scris
obişnuită .. Locul tastelor cu semne
de la maşina de scris este luat aici
de un singur buton (9).
Modul de funcţionare: prin apăsa
rea butonului (9), cutia (5) execută
o deplasare (1) cu un pas (adică
exact distanţa dinJre două alveole
vecine ale cutiei). In acest fel a fost
adusă În dreptul postului de evacuare al ramei fixe o alveolă goală a
cutiei (5). De asemenea butonul (9)
este În legătură cu pîrghia (8), care
execută mişcarea (II d). adică deblochează calea de acces pentru alimentarea cu o diaramă. Butonul (9)
este menţinut apăsat tot acest timp,
cît şi În timpul introducerii diaramei
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(3a) spre a fi proiectată, concomitent cu evacuarea şi dep.ozitarea În
alveolă a diaramei (3b). In momentul CÎnd diapozitivul (3a) este În Întregime expus, pe ecranul de
proiecţie butonul (9) Încetează de a
mai fi acţionat; (8) execută acum
mişcarea (II b), adică blochează calea de acces de la alimentarea ramei
fixe.
După repetarea a 36 de astfel de

cutia (5) se umple cu diaramele proiectate, În suportul mobil
(6) se va pune o nouă cutie (5),
concomitent cu tensionarea arcului
(7). Se poate ast'~1 reîncepe proiecţia fluentă a Încă unui set de 36 de
diapozitive.
După expunerea tuturor diapozitivelor dorite, acestea sînt gata ordonate şi depozitate, fiind astfel pregă
tite pentru o proiecţie viitoare.

Pentru cei care posedă un televizor SPORT 251 şi locuiesc într-un
bloc În care sînt montate antene colective ce recepţionează canalele 2
şi 6, iar ulterior au fost montate şi
antene care recepţionează alte' canale, prezentăm alăturat o modificare uşoară şi ieftină pentru a putea
folosi În ordine cele trei taste (se recepţionează aceleaşi posturi În ordi-

nea

secvenţe,

DUMITRU POPA
dată).

Redăm numai partea din schemă
care interesează. Cu un x am indicat
locul unde circuitul va fi întrerupt,
iar cu o buclă locul unde se uneşte.
Rezistoarele numerotate cu 75 si 76
se vor Înlătura, iar În locul lor se va
monta cîte LIn; rezi stor de 10 kn. j n
plus, pe R J1 În 10cu·1 punctat se va
monta l1n- rezistor tot de 10 k!L

(URMARE DIN PAG. 11)
• Analizînd schemele electrice, se
o serie de elemente comune. Semnalul audio util proţtenit
de la' doza electromagnetică se
aplică pe intrarea neinversoare a
amplificatorului operaţional. Acest
lucru oferă o bună adaptare În ceea
ce priveşte impedanţa de ieşire a
dozei şi impedanţa de intrare a
preamplificatorului. Intrarea inversoare serveş te la aplicarea unei
reacţii negative pentru. obţinerea
amplificării finale dorite In bucla de
observă

TEHNIUM 8/1984

reacţie negativă

sînt conectate grupuri de rezistoare şi condensatoare
astfel ca, În funcţie de frecvenţă, să
obţinem o caracteristică de amplificare În conformitate cu algoritmul
RIAA.
În funcţie de particularităţile circuitului integrat folosit, se utilizează
pentru alimentare o sursă simplă
sau dublă, decuplată (grupul Condensator electrolitic În paralel cu un
condensator neelectrolitic).
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Bobina L1 este identică cu cea din
figura 9. Polarizarea În curent continuu a diode; 0 1 (1N914, 1N4148) se
reglează din rezistorul Rp .
Modulatorul are prevăzută posibilitatea comutării canalului cu ajutorul comutatorului K 1 • Cele două
condensatoare semivariabile CT1 ,
C T2 se reglează pentru recepţie pe
canalele· 3 şi 4, norma OIRT.
Indiferent de schema utilizată, soluţia constructivă adoptată va avea
În vedere ecranarea completă a madulatorului RF În raport cu celelalte
elemente ale jocului TV. Se vor
practica orificii pentru trecerile de
semnal, alimentare, ·precum şi pentru reglarea comodă a frecvenţei de
oscilaţie şi a polarizării diodei madulatoare. leş irea de semnal se va
face cu cablu coaxial TV, lungimea
cablului nedepăşind' 2-3 m.
Pentru o mai comodă utilizare cablul coaxial, terminat cu o mufă' tată
TV, se poate racorda la joc prin intermediul unui ansamblu BNC (ma-

mş-tată).

În plus, afişarea şcorului doar la finele unei şedinţe de tir. În acest caz
se elimină dioda D 1 conectată Între
pinii 3 şi 27.
O şedinţă completă de tir comportă 15 focuri, după care conţinu
tul celor' două contoare se şterge,
iar jocul se reia prin aplicarea comenzii RESET.
Pentru ambele variante, de tir,
ţinta apare pe ecran după fiecare
foc executat În regim de lucru cu

manent este obturat de o plăcuţă
din material feros.
Drept magnet permanent se po~te
folosi cu succes un fragment
dintr-:un magnet-bară utilizat curţînt
În construcţia uşilor de frigider.
Circuitul prezentat În figura 5 este
un generator de salve (burst) care
imită zgomotul specifiC armelor automate. Cele două poziţii posibile
ale . comutatorului K1 selecteaz.ă
doua regimuri de lucru, "salvă" (1)
şi "foc cu foc" (2).
Generatorul de salve cuprinde
două oscilatoare comandate care
permit reglarea duratei unei salve
(P1), respectiv a frecvenţei (P2)'
Amplificatorul audio aferent circuitului AY 3-8500 primeşte, p~in intermediul unei porţi NOR (1/4
CD4001), semnalele audio furnizat~
de microprocesor (pin 3) şi generă
torul de salve.
confecţionată,

k

servă automată.

Pentru modul de lucru cu servă

manuală, ţinta apare doar la co-

mandă, disponibilă după caz, celui
care execută ş~dinţa de tir sau unei
alte persoane. In figura 2 este pr~
zentat circuitul de tir ce urmează a
fi anexat microprocesorului AY
3-8500. Circuitul este similar din
punct de vedere funcţional cu cel
prezentat În "Tehnium" nr. 4/1984.
Se remarcă utilizarea unor circuite
integrate CMOS compatibile cu A Y
3-8500, ceea ce permite conectarea
directă.

In lipsa unei aparaturi adecvate,
reglfirea modulatorului RF se poate
executa, cu un minimum de dotare
după cum urmează:
'
.. - se racordează modulatorul la
borna de antenă 'a televizorului
acesta din urmă fiind acordat pe ca~
nalul corespunzător;
"
- se act ionează reglajele de contrast (în poziţia "maxim") şi luminozitate (în poziţie mediană);
,
- se inserează circuitul din figura
6 la intrarea de semnal a modulatorului.
Tabelul alăturat sintetizează comportarea unui bloc modulator corect
executat şi reglat.

De mare utilitate se

4,7K.n..
Stare rastru

Neallmentat

-

iluminat

Alimentat

2

Iluminat

1

Întunecat

Reglajul propriu-zis constă În obunei comportări similare acasupra frecvenţei de oscilatie (Î n paralel se reglează şi acordu I
televizorului) şi ulterior reglînd polarizarea· diodei multiplicatoare.
Circuitul AY 3-8500 permite practicarea a două variante de tir TV,
"talere aruncate" şi "ţintă captivă".
Configuraţiilejocurilor de tir sînt
prezentate În figura 1.
Fiecare acţionare a trăgaciului incrementează contorul asociat pinului 26 (focuri executate), starea
acestuia fiind afişată În partea
'Itin;ă a ecranului.
Dacă, suplimentar, ţinta se află pe
direcţia de tragere, se incrementeaza şi contorul asociat pinului 27
(tlntă lovită). Starea contorului se
aflşeazâ fn partea dreaptă a ecranuluI. Simultan cu modificarea conţi
notulul acestui contor, circuitul A Y
$~$500 gener~ază' un tren de impulauri audio corespunzătoare marcării
Onui punct, iar ţinta Îşi schimbă cu
Intermitenţă luminozitatea timp de

fo-

'..-..-....
1<2
la D1

Stare comutator K 2

ţinerea
ţionînd

dovedeşte

2.

Stare modulator Rf

-

losirea unei lentile plasate În faţa fototranzistorului T 1 (ROL 31 s~u
echivalent), În scopul focalizării fasciculului luminos.
Inventivitatea şi fantezia fiecăruia
vor găsi un teren prielnic de manifestare În ceea ce priveşte adoptarea unei soluţii constructive sau
chiar a unei anumite proceduri de
tir.
Ca exemplu În acest sens se prezintă o variantă constructivă de tră
gaci asociat unei arme automate
(pistol mitralieră etc.).
Bistabilul RS utilizat pentru eliminarea impulsurilor parazite se înlocuieşte cu un comutator magnetic
cu histerezis, /jSM 230, ca În figura
3. Soluţia constructivă' (principiu)
este prezentată În figura 4.
Comutatorul magnetic activează
monostabilul asociat de Îndată ce
fluxul magnetic al unui magnet per-
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EMISIEI

II.

cele ce urmează ne vom ocupa
de citeva din problemele tehnice
principale ce se pun in reţeaua de
emisie
unui program de televiziune.
probleme .se pot
grupa În trei categorii distincte, şi
anume energetice, informaţionale şi
de materiale.
Problemele energetice sînt atît
cele legate de asigurarea sursei de
electroalimentare ia amplasamente,
cît şi cele de utilizare eficientă şi sigură a acesteia În funcţionarea staţiei. De asemenea, din aceeaş i categorie fac parte procesele şi randamentele de transformare a energiei
curenţilor de frecvenţă industrială În
curenţii semnalului şi purtătoarelor
modulate, problemele 'asigurării regimurilor electrice şi termice optime, transferul energiei curenţilor
modulaţi sub formă de unde etc.
Problemele informaţionale sînt
cele legate de asigurarea sutsei de
semnal la toate staţiile răspîndite pe

SEMNALUL LA
Pentrl:'.~ fi p~sibilă recepţionarea
In condiţII tehmce bune a unui program de televiziune a.n. sau color
este necesar ca În apropierea am~
p.las~mentu!ui .de recepţie să ajungă
ŞI sa poata fi captată o fractiune
mică, d.ar sufi~ientă, ?in energia undelor difuzate In spaţiu de către staţia 90rită. De regulă, staţia care asigura un semnal corespunzător de
recepţie este regională sau locală.
Sînt situaţii cînd se pot realiza recepţii satisfăcătoare şi de
staţii
principale mai depărtate,
Între
antena acestora şi a amIPI~iSam€~ntlj-

A

anpocare
semnalul util
cei perturbator,
. sau ~t~nua
atuncI Ci nd
şi sensul de propagare a acestora sînt favorabile.
Dacă ţinem seama numai de'
rap~rtul semnayzg,?mot al receptorulUi TVC mediU, Cimpul minim necesar
o recepţie ~3atisfăcă ..
toare
exprimat,
oarecare
de relaţia
:::; 14 + 20
(1

Fi9- 2,DllSt.ri~la canalelor TV in

b~nzile.l,U, .. JII.• i

IV, V.
I n. ben~Ue.a".IU~.canalele UER (Uniunea EuroPeaMi.de Radio) sint de 1
MHz, Iar cele O.I.t:lTde8·MHz"In benzile IV-V, toate Cilnalele .au./' M.Hz.

În tehnica emlSlel
nalelor este deseori 0"'...... ;'''''<>+"
port cu o referinţă
pentru că
efectul variaţiei acestor rapoarte se
adresează simţurilor umane, ele sînt
exprimate În decibeli (dB). După
cum se ştie, răspunsul organelor de
~imţ nu este liniar (proporţional)
!ntensit~tea excitaţie!, ci logaritmic,
Iar . deC:lb~eiul r:epr~zintă variaţia cea
mal mica seSizata de organele de
simţ (ochiul şi auzul În cazul nostru). In cazul cîmpului electromagnetic, comparaţia se face de multe
ori În raport cu 1 ţN/m, de exemplu:
100 ţ.tV/m corespund la 40 dB = 20
10glO100. Dacă se compară
atunci raportul devine N =
IOg10
P,lF'2' Comparaţia
este fo··
10sită şi în cazul
radioelectric cînd
un.dalor captate
o
raport
cu puterea de referinţă, de exemplu
de 1 mW, şi se notează dBm sau
d~W (raportat la watt) ,
In aprecierea calităţii recepţiei nu
SÎnt totdeauna suficiente numai valorile măsurate ale cimpului sau raacestora cu sem nalele pertur··
deoarece
indicatorul
este
tim o ce
nj;>nil"lno şi de corectituspectru
(forma semnalului, contrastul, culoarea, definiţia etc.). Sînt, nu de
puţine ori, situaţii de recepţie necorespunzătoare, cînd datorită captării
mai multor unde propagate pe drumuri diferite st
a

OIRT

UER

OIRT

UER
470

sau
de

478

486

494

IRT
. ER

teritoriul ţării. Apoi sînt problemele
de prelucrare. modulare. amplificare
şi emisie fidelă a semnalelor spre
zona de serviciu. Acestea sînt, de
fapt, preocupările cu cea mai mare
pondere În activitatea de exploatare
şi intreţinere a echipamentelor de
emisie. Transferul, cu parametrii
nealteraţi, al semnalului de la antenă spre zona de serviciu şi evaluarea efectului fenomenelor de propagare asupra calităţii recepţiei intră

tot la categoria sus-amintită.
Problemele materialelor se referă
ia echipamentele şi materialele de
TEHNIUM 8/1984

!ului,. cit şi de pre~enţa şi influenţa
In zona receptoruluI a altor semnale
perturbatoare.
Puterea captată de către antena
de recepţie depinde de densitatea
de energie utilă existentă În locul de
amplasare a antenei de recepţie, de
dimensiunile, concepţia, construcţia,
poz~ ia şi orientarea optimă a acesteia. Dacă un dipol În ,,/2 are o suprafaţă echivalentă de captare egală
cu a = 0,13 ,\2 (m2 ), atunci o antenă
cu mai multe elemente şi un CÎŞ tig
În putere de G ori mai mare va reprezenta practic o suprafaţă de cap-

pe Înă~imi dominante sau
olosesc piloni (suporturi antene
emisie) suficient de Îna~i pentru a
asigura maximum de vizibilitate opBENZILE Nşi~ tică asupra zonei înconjurătoare .
Ansamblul de' em~ătoare principale, secundare sau de retranslaţie
(translatoare) de pe teritoriul ţării şi
destinat acoperirii --acesteia cu un
program de televiziune formează re(adiacente), se pot produce perturţeaua de emisie a programului resbaţii, dacă' intensitatea semnalefor'
pectiv.
respective (perturbatoare) nu este
Distribuţia pe teritoriu a staţiilor
suficient de mică În comparaţie cu
unei reţele de emisie ţine seama de
semnalul util. De regulă, În condiţii
numeroase criterii: geografice, orode perturbaţii nu mai este valabilă
grafice, de distribuţia zonelor locurelaţia (1), ci sînt necesare cîmpuri
ite, condiţii de propagare pe diferiutile mai mari sau alte mijloace de
tele frecvenţe alocate zonelor de
recepţie (antene, filtre etc.) mai perserviciu, eficienţă tehnică, econofecţionate. Dacă este vorba de o
mică etc., urmărind realizarea
perturbaţie cu un canal de emisie
condiţii bune de recepţie pe
identic, se cere ca raportul între
treaga suprafaţă a ţării şi pentru
semnalul util şi perturbator, captat
cvasitotalitatea populaţiei.
de antenă, să fie de ordinul a 45 dB
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
pentru o imagine bună a.n. şi 50 dB
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Puterea de ieşire este de
tranzistorul KT 610 În
L 15 are 2 spire CuAg
8
5 mm.
08,
CuAg
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Montajul funcţionează astfel: tranzistorul V1 formează un oscîlator pe
aproximativ 650 kHz (frecvenţă fixă),
tranzistorul V2 formează al doilea
oscilator tot pe aproximativ 650 kHz,
dar a cărui bobină L 2 este influenţată de prezenţa metalelor. Cele
două semnale de la
V2 sînt
la V3
am-

ÎNTRlrRINDBIIA DB
arAR! JILBeTBJe
DE IN ALI , II

televizoare
va fi
fiind prevăzută
,",.- .... MI.", .."" care să

• Nou! modei de veioză permite reglarea după dorinţă a nivelului de
iluminare, asigurînd astfel atit o utilizare raţională a energiei electrice.
cit şi crearea unei ambiante plăcute
in locuinţă. Ea are încorporat un variator de curent cu triac. prevăzut,
bineinţeles, cu un filtru adecvat ele
antiparazitare, pentru a se preintim.:
pina perturbarea unor aparate electronice mai sensibile (radiorecep-

montarea.
prefednţe.
unor globuri
clasice sau moderne .- ca În fotografie.
O surpriză plăcută va constitui
apariţia pe piaţă a variantei de
veioză cu varlator de curent şi intr..
rupitor Hnzltiv. Pe lîngă cele ară
tate mai sus, noua variantă conţine
un circuit electronic bistabil prevă
zut cu un senzor exterior (un colier
metalic), prin a cărui atingere suc~

• RELEU DE SCARA
TRANZISTORIZAT
RST 1

• PRIzA BIPOLARA CU
NTACT DE PROTECTIE - 63 A/250 V
Destinată indeosebi utilizării in industrie şi construcţii, noua priză pe care o vedeţi În fotografia alătu·
rată - 1şl poate găsi, de asemenea,
o largă aplicabilitate in diverse aşe

zăminta social-culturale (săli de
spectacole, teatre, şcoli, platouri cinematografice etc.), practic oriunde
este nevoie de a conecta la reţeaua
monofazată consumatori mari, cu
ridicat de
are căile

C.Ei.
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Sub această denumire veti inUini
in curind noul model de automat de
scară, destinat iluminării tempori:tate a holurllof şi a scărilor interioare din blocuri, În vederea econamlsirli energiei electrice. In loc de
comentarii privind alcătuirea internă
modernlzată (cu triac şi disc), prezentăm alăturat schema electrică a
dispozitivului. Nu ar fi de mirare ca
unii dintre constructorli amatori să
întrevadă de
acum şi alte posibilităţi de utili~are a releului, Cli mici
modificări În schemă.
C8rmet.....tlcI teMCcI
tensiune nominală: 220 Vc.a. :10%
puterea maximă: 440 W
factorul de putere: cos 0=1
timp de reglan~: 60-180 s
temperatura ambiantă: -1SoC+ +
4

pe

,. informaţii suplimentare pridusele I.A.E.I.-Titu şi condilivrare. adresati-vă la TNTREREA DE APARATAJ ELECDE INSTALAŢII, Titu, str. Gării m. 79.
Dimbovlţa. telefon
14
55,
'17228.
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SIMION DOR EL - Găeş ti
Zgomotul produs de casetofon
provine din sistemul de alimentare,
probabil o diminuare a capacităţii
condensatoruluielectrolitic (montaţ i
un condensator de

Recepţia unor posturi de televiziune la foarte mare distanţă este
determinată de ionizări excesive ale
unor straturi atmosferice. Fenome··
nul se observă În lunile de vară.
POPA AURELIAN - jud. Vilcea
La generator bobinele sînt construite chiar din cablaj. Nu deţinem
schema solicitată.
BOGHIŢOIU GH.
Montaţi

mi,.... ,· ..... "' ....,'"'''', .. ,.....,''''''·,
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color prin corespondenţă. Numai un"
specialist la faţa loculUI poate efectua această operatie.
LUCA ŞTEFAN -' Banca
Verificaţi etajul final linii (tensiunile de alimentare). Eventual, măriţi
rezistenţa de ecran pentru reducerea valorii tensiunii înalte.
ROTARU DORIN - focşani
Constr.ucţia, exploatarea Ş j detinerea uneI Instalaţii de radioemisie
sînt permise numai În baza unei autorizaţii emisă de M.T.Tc.
EFTENE ANGHEL - Cilăraşi
Construiţi o orgă după schemele
publicate În revistă. Defectele pe
imagine pot proveni şi dintr-un contact imperfect în
Puterea nominală a unui
este cond~ionată de valoarea tensiunii la intrare.

enţa aşa mult intensitatea audi~iei.
Verificaţi etajul final audio.

1

CI ULEI ALEXANDRU - Galaţi II
Verificaţi tensiunea de polarizare
de la tranzistorul AC180 (rezistoarele din bază).
DR. PAUL MATEESCU, eLVEŢIA 1;
Primele emisiuni regulate de t~le
viziune În culori din ţara noastră au
fost inaugurate începînd qu data de
23 August 1983.
Sistemul folosit este
(banda canalelor de transmisie8 MHz, banda video - 6 MHz, dif&'
renta de frecvenţă dintre purtătoa
rele de imagine şi sunet - 6,5 MHz,
subpurtătoarea de culoare 4,43
MHz), I ncepînd cu mijlocul anului
1983 se fabrică În ţară şi televizoare
cOlor bistandard-bisistem. Aceste
dată acordate
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