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COLECTIVE
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electronice,
ca Să)
1n regimul dorit, trebuie să li se asigure alimentare cu
energie electrică dintr-o sursă electro.chimică (baterii) sau din reţeaua
de curent alternativ prin intermediul unui redresor.
Sigur, cele· mai comode pentru
alimentarea montajelor-jucărie, deci
a celor .cu consum mic, sint bateriile. 8ateriiiesÎnt recomandate şi
pentru faptul că nu prezintă nici un
pericol pentru copiii care ştiu mai
puţin să manevreze alte surse de
alimentare.
Montajele prezentate În continU/3re au fost concepute să lucreze
la tensiunea de 9 V; deci sursa de
alimen~are se va compune din două
baterii de 4,5 V legate În serie sau
din alimentatorul descris În continuare (fig. 1).
Pentru construirea unei surse de
alimentare de la reţea avem În primul rînd nevoie de un transformator coborîtor de tensiune; În cazul
nostru se va folosi un transformator
de sonerie.
1n secundarul transformatorului
se montează. puntea redresoare.
Această punte poate fi constituită
din 4 diode de tipul 1N4001 sau
chiar dintr-o punte redresoare special' construită de tipul 1PM05. La
ieşirea punţii redresoare se conectează. un condensator electrolitic
de 1 000 fJ.F, ce aqmite o tensiune de
lucru de·cel puţin 16 V.
Ca să avem În permanenţă o tensiune de aproximativ 9 V la ieşire intercalăm un stabilizator electronic
constituit din tranzistorul T şi dioda
D. Tranzistorul montat În serie
poate fi 80135 sau altul similar.
Tensiunea din baza tranzistorului
este stabilizată cu dioda Zener PL9.
De fapt tensiunea de stabilizare a
acestei di.ode dictează valoarea
Montajele

funcţiOneze

tensiunii de ieşire. Astfel, dacă do- . adică semnalul de radiofrecvenţă
rim să obţinem 5 V, vom monta o
modulat obţinut de la antenă este
diodă Zener de, tip PL5V1Z. În ieşi
aplicat unei diode; aceasta îndeplirea alimentatorului se conectează
neşte funcţia de detectare şi la ieşi
un alt condensator de 1 000 fJ.F.
rea ei se obţine componenta de auMontaje foarte atractive pentru
diofrecvenţă ce poate fi ascultată
Începători
s1nt radioreceptoarele;
Într-o cască.
Desigur, acestea pot fi foarte simRevenind la schemEi din figura 2,
se observă În primul rînd simplitaple, care vor put~a recepţiona una
sau două staţii de radio~ifuziune,
tea eL Antena, care este ~n fir lung

magazin.
Condensatorul
variabil
este de tip obişnuit, de la radioreceptoare, şi, cum acesta are două
secţiuni, se va utiliza n·uma; o secţiune.
.
Dioda din montaj poate fi de orice
tip (din cele miniatură), preferabil
..EFO 108, 1N914, 1N4148 etc. După
diodă se. conectează un condensator de 200 pF. Audiţia selllQalului se
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sau pot fi mai complexe şi atunci se
pot recepţiona una sau mai multe
game de unde .. Radioreceptoarele
prezentate În continuare, fi.indcă
sînt destinate În primul rînd începă
torilor, sînt prevăzute cu circuite
oscilante numai pe gama undelor
medii.
Cel mai simplu radioreceptor
este cu simplă detecţie (fig. 2),

~------------~---o~v

A

de 5-10 m, este cURlată la înfăşu
rarea, L1 a bobinei. Infăşurarea L2
împreună cu condensatorul variabil
C v formează un circuit oscilant me. nit să selecteze staţia de radio recepţionată.

+9V

Bobinele se confecţionează astfel:· pe o carcasă cudiametrul de 6
mm> prevăzută cu miez de ferită> se
bobinează cu sîrmă din cupru emai, lat un număr de 70 de spire care formează înfăşurarea L2 • Peste aceasta se mai bobinează 12 spire care
formează.
Înfâşurarea
L 1 • Sîrma
poate fi monofilară, cu diametrul de
0,08-:-0,1 mm, sau poate fi multifiIară (liţă). ~rcasa se cumpără de .Ia

face Îni~opereche de căşti cu impedanţă mare {1 000-2000 H}.
Receptorul din figura 2 poate fj
îmbunătăţit În sensul ca audiţia să
fie mult mai puternică prin adăuga
rea unui etaj amplificator cu un
tranzistor, aşa cum este ilustrat În
figura 3.
Se observă că semnalul detectat
este aplicat pe baza tranzistorului
printr-un condensator de 5 fJ.F. Baza
tranzistorului este polarizată direct'
de ·'a colector, În acest scop servind
rezistorul de 390 kn. Audiţia tot În
cască se face, dar de această .dată
impedanţa ei nu mai contează aşa
mult.
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riabil are capacitatea maximă de
270 pF, dar poate fi mC:ltat şi unul
obişnuit avînd capacitatea de 500
pF. Tranzistorul din schemă este
BC 107, BC 109, BF 214 etc.
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îmbunătăţită a acetip de radioreceptor În care
amplificatorul are două tranzistoare este prezentată În figura 4.
Aici primul tranzistor este cuplat direct cu următorul, polarizarea bazei
primului tranzistor făcîndu-se printr-un divizor rezistiv din emitorul
celui următor.
Tranzistoarele sînt d~ acelaşi fel,
de mică puterepnp cu germaniu:
EFT353, EFT319, EFT317, OC72,
MP40 etc.
Un alt receptor uşor de construit,
dar cu rezultate bune, este prezentat În figura 5..
luiaşi

A

0,15 mm, Înfăşurate pe un suport de
material plastic cu diametrul de
6 mm. Lungimea bobinajului va fi de
2 cm. Aceste date de bobine sînt
pentru recepţionarea gamei de
unde medii.
Ca antenă se va folosi un fir lung
de cel puţin 5 m. Condensatorul va-

REACŢIE

În figura 6 este prezentată
schema unui radioreceptor simplu
cu\ reacţte ce foloseşte un tranzistor
de tip EFT 317, EFT 319, P401.
Dupăcum se observă, elementul
esenţial
care deosebeşte acest
montaj de aparatele cu amplificare
directă
este condensatorul
Cf .
Acest condensator cuplează ieşi
rea cu intrarea etajului" creÎnd intrarea În oscilaţie a acestuia.
Montajul prezentat lucrează În
gama undelor medii. Bobinele L1 şi
L2 se confecţionează pe o bară de
ferită lungă de 10-:- 12 cm şi cu diametrul de 8-:- 10 mm. La unul din capetele barei de ferită se face un
manşon de carton, care poate fi deplasat pe bară, şi pe acest manşon
se bobinează, pe o lăţime de 2 cm,
. un număr de 60 de spire din sîrmă
·CuEm0 0,1-:- 0,2 mm care formează
bobina L1. Peste L1' cu aceeaşi
sîrmă, se bobinează 6 spire care
formează bobina L2• Bobina S se
confecţionează pe o carcasă cu
miez de f~rită, indiferent de diametru, pe care se bobinează 150 de
spire cu aceeaşi sîrmă ca şi L1.
Condensatoarele variabile C v şi C p
primul pentru acordul circuitului de
intrare şi al doilea pentru reacţie, au
capacitatea maximă de 500 pF şi
sînt complet separate ....
Pentru a recepţio~a mai multe
posturi, la circuitul de intrare se cuplează şio antenă prin intermediul
unui condensator de 100 pF.
După ce aparatul a fost confec- .
ţionat, se verifică dacă s-au comis
erori În legarea pieselor, apoi se cuplează căştile şi bateria de alimentare. Se roteşte condensatorul C v

RADIORECEPTOR REFLEX
Radioreceptorul din figura 5, pe
faptul că este foarte simplu,
are o bună selectivitaj:e şi o mare
sensibilitate.
Acest mic aparat cu un tranzistor
este de tip reflex, adică singurul său
etaj este mai Întîi amplificator În radiofrecvenţă, apoi, după ce semnalul a fost detectat de dioda O, componenta de audiofrecvenţă este
iarăşi trecută prin aceiaşi etaj şi amplificată. Audiţia semnalului se face
Într-o pereche de căşti cu impedanţa de 200-::- 2 000 O.
Circuitul de intrare, format din
bobina L1 şi bobina de acord L2'
este construit pe o bară de ferită de
secţiune circulară, cu diametrul de
10 mm şi cu lungimea de 100-:120mm.
Pe această bară se fac două manşoane de hîrtie sau carton subţire,
care se pot deplasa cu uşurinţă de-a
lungul barei şi pe care se înfăşoară
sîrma celor două bobine, L1 şi L2.
Pe un manşon lung de 1 cm se vor
bobina 10 spire pentru L1' iar pe
celălalt manşon, lung de 3 cm, se
vor bobina 63 de spire pentru L2 şi
se va scoate o priză la spira 5 de la
punctul În care este conectată
dioda. La această priză se cuplează
baza tranzistorului. Ambele bobine
se realizează cu sîrmă liţată sau cu
sîrmă emailată.cu . diametrul de
0,15 mm. Bobina L3 are 300 de spire
din sîrmă emailată cu diametrul de
lîngă
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o jucărie foarte amuzantă este
canarul electronic prezentat În cele
ce urmează. Montajul poate fi folosit În mod independent, dar celor ce
posedă o plantă de ornament (de
pildă ficus) le sugerăm şi ideea de a
plasa pe una din crengile arbostului
o păsărică din plastic, iar printre
frunze, bine ascuns, acest dispozitiv, De asemenea, crescătorilor de
păsări
cîntătoare le recomandăm
acest montaj pentru a-şi stimula tinerele talente tsau chiar pentru extinderea repertoriului celor cu voci
consacrate.
Montajul cuprinde un multivibrator astabil, format din tranzistoarele
T 1 şi T2, condensatoarele C3, C5 şi
circuitul de polaritare a bazelor, R3'
P1 şi P2. Datorită faptului că C3 şi C5
au valori diferite, cele două stări ale
astabilului au timpi diferiţi şi eventuala lor reglare se poate face din
trimerele P1 şi P2.
in colectorul tranzistorului T 1 se
află montat un transformator de ieşire. Porţiunea 3-5 din primar formează sarcina de colector a lui T 1,
iar porţiunea 3-4, împreună cu R2
şi C2, un circuit LC serie. Rolul
acestui circuit este de a suprapune
peste forma de undă dreptunghiuiară de la ieşirea astabilului o oscilaţie armonizată care produce În difuzor un sunet foarte asemănător
trilurilor unui canar.

Transformatorul de ieşire poate fi
la orice magazin cu piese
electronice, el fiind identic cu cel de
la radioreceptoarele "Mamaia". Rezistenţa R2 poate fi luată Între 1 şi
2 kH, dar mai bine se poate monta În
găsit

pînă cînd În căşti se aude programul unui post, după care, prin manevrarea lui C p audiţia se Îmbună
tăţeşte. Dacă se roteşte În continuare C p În căşti va apărea un fluierat puternic, ceea ce Înseamnă că
aparatul a intrat În oscilaţie electrică.

RADIORECEPTOR MINiATURA
Montajul din figura 7 este un radioreceptor cu amplificare directă.
Circuitul oscîlant C1L1 asigură selectarea frecvenţei staţiilor de emisie din unde medii.
Semnalul de RF este captat inductiv de L2 şi trecut spre amplificare - prin intermediul lui C 2 - la
amplificatorul de RF format de T1.
Condensatorul de 50 pF introduce
reacţie negativă, evitînd, împreună
cu·· C5 , C7 , Cs, R4' intrarea În oscilaţie. Urmează etajul de detecţie
format din T 2 , care este cuplat direct cu amplificatorul AF format din
T3~şi T 4.
In vederea reglajelor se recomandă montarea lui T 2 , T 3, T4 cu
piesele aferente, Se atinge cu un fir .
lun~ de 1-2 cm baza lui T2, după
ce în prealabil s-a Înlocuit R3 cu un
potenţiometru de 1-5 MO, şi se
sta;bileşte valoarea acestuia pînă la
audiţta cît mai puternică a posturilor locale de radio. Apoi se măsoară
şi se introduce o rezistenţă fixă,
după care se lipesc şi celelalte componente.
Tranzistoarele
folosite
sînt din seria BC. Ca sursă de alimentare se pot folosi două baterii
utilizate la exponometre electronice sau două pastile de acumulator utilizate la protezele acustice.

locul ei un semireglabil de 2,5 kH.
Montajul nu are un consum prea
mare, dar este bine ca alimentarea
să se facă de la două baterii de cîte
4,5 V (legate În serie), în loc de bateria miniatură de 9 V. Difuzorul, de
minimum 8 n, va avea o putere de
cca 250 mW (model miniatură).
Montajul poate fi alimentat şi direct de la reţea, folosind un alimentator cu transformator de sonerie.

+9V

Cl
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NTATOARE
ILIZATE
(URMARE DiN NR. TRECUT)
Pentru dioda Zener indicată (care
a fost aleasă de 6,2 V, din considerentele discutate anterior), vom lua
un curent de lucru de cel puţin 5 mA,
ceea ce înseamnă o valoare a rezistenţei R, de ordinul a 3,5-5,6 kn (de
exemplu, . se ia de 4,7 k!l, eventual
optimizată experimental).
Potenţiometrul P, de 10 kO liniar,
absoarbe un curent nesemnificativ
(cca 0,6 mA) din sursa de referînţă.
EI serveşte reglajului tensiunii de
ieşire, deci se va prefera un model
tu diametrul mai mare, eventual
bObinat, pentru o bună reproductibilitate a poziţiilor cursorului, în vederea etalonării cu tambur gradat.
Condensatorul Cz- filtrează suplimentar tensiunea de referinţă, fiind
necesar Îndeosebi pentru înlătura
rea zgomotului propriu al diodei
Zener.
în rest, "proiectarea" se reduce la
alegerea tranzistoarelor şi a divizorului RI-RJ., Pentru T 2: s-a in dicat
un 2N3055 (pe radiator adecvat),
bineînţeles un model care suportă
tensiuni mai mari de 35 V. De fapt
alegerea este supradimensionată,
ţinÎn~ _cont de disipaţia maximă de

cca 35 V . 0,5 A = 17,5 W pe care o
solicită montajul acestui tranzistor.
Putem presupune că avem un
exemplar cu factorul de amplificare
13~ 2: 50, caz În care rez uită pentru T '.J
un curent de emitor/colector de maximum 500 mA/50 = 10 mA. În condiţiile cele mai nefavorabile TJ, va disipa deci o putere de cca 35 V . 10
mA = 0,35 W, pe care o asigură
cu bună acoperire un tranzistor
2N2905.
Dacă
presupunem
un
exemplar cu 13 \ 2: 100, rezultă un curent maxim de bază de 10 mA : 100
= 0,1 mA, care va fi În acelaşi timp
curentul maxim de colector al lui TI.
Putem lua pentru T J orice model
npn ge mică putere, din seria BC.
După cum arătam mai înainte,
este recomand~bil să luăm prin divizorul RI-R e un curent cu mult
mai mare (de exemplu de 50-100
de ori mai mare) decît curentul de
emitor al lui TI. Fie, pentru tensiunea mediană de ieşire de 10 V, un
curent prin divizor de 100· 0,1 mA=
10 mA, ceea ce înseamnă RI + Re=
10 V/i0 mA • 1 000 n.
Tensiunea de ieşire maximă, de 20
V, se obţine atunci cînd cursorul pc-

este În extremitatea de
,,sus", deci cînd baza lui TI este la
• 6,2 V, respectiv emitorul lui TI la cca
+5,6 V. Curentul prin divizor fiind în
acest caz de 20 mA, deducem R2 =
5,6V/20mA= 280!!si RI
10000Rl = 720 n. Practic 'putem lua Pl,2.=
270 !! (± 5%), urmînd să tatonăm experimental valoarea lui RJ astfel ÎnCÎt
să fie acoperită integral plaja dorită a
tensiunii de ieşire.
O perfecţionare utilă a montajului
o constituie adăugarea unui circuit
de protecţie automată la supracurent, de exemplu aşa cum se arată În
figura 12. A fost reprezentată numai
porţiunea schemei care suferămodi
ficări prin intercalarea componentelor~ R4' R" Rh, D, Ţj şi T,.
In condiţii normale de funcţionare
(1, < 0,5 A), rezistenţa Rl, pe post de
traductor de curent, produce o
cădere de tensiune mai mică de 1 V,
insuficientă pentru aducerea În conducţie a tranzistorului T (din cauza
diodei D plasată În serie cu joncţiu
nea bază-emitor). Curentul prin divizorUI R,-Rh este astfel practic nul,
tranzistorul T4 este blocat si deci nu
afectează cu nimic generatorul tensiunii de referinţă (R" D, P).
Atunci cînd curentul de sarcină
tinde să depăşească valoarea mă
ximă de 0,5 A, căderea de tensiune
pe ~ creşte corespunzător, T, intră
În conducţie pînă la saturaţie, divizorul R,-Rh comandă intrarea În
conducţie a lui T4, care la rîndul
său. "scurtcircuitează" dioda Zener,
anulînd tensiunea de referintă. Automat, tensiunea de ieşire' scade
(tendinţă de anulare) pînă la o valoare care nu mai permite depăşirea
pragului maxim stabilit.
Singurul "reglaj" al circuitului de
protecţie constă în alegerea valorilor pentru rezistenţele R,-R astfel
ca limitarea curentului de iesire să
operez~ cît mai aproape de 'pragul
dorit. In funcţie de amplificarea lui
f,

T~, se va lua prin divizor (atu
cînd T, este saturat) un curent
xim de 2 .-:- 5 mA, valoare care va st
bili suma minimă R, +- R(" cuno
cînd tensiunea de ieşire a redres
ruluL Din această sumă se alege
valoare fixă pentru R, (820-:- 1 5
O), diferenţa fiind atribuită lui
eventual prin optimizare exp

mentală.

Un alt exemplu de stabilizator C
element regulator serie este cel di
figura 13. S-au notat cu + U, tensiunea continuă, bine filtrată, de intrare (de la ieşirea redresorului) şi
cu +-U, tensiunea stabilizată de ieşire. Prin alegerea adecvată a lui U"
a diodei Zener şi a raportului RI/R
(suma RI
Re fiind În jur de 1 kH),
circuitul poate fi proiectat pentru
orice tensiuni de ieşire uzuale, În
plaja 6-:- 25 V. Cu valorile indicate În
schemă, stabilizatorul poate debita
o tensiune fixă între 11 V şi 25 V (selectată din raportul RI/R), la un curent maxim de sarcină de cca 2 A,
pentru o tensiune U, de cca 35 V
Funcţionarea
montajului diferă
puţin faţă de a celor discutate. Regă
sim şi aici un amplificator de curent
(T'J ~ T2 ) şi un amplificator de
eroare (TI), dar acesta din urmă
acţIonează În sens invers asupra regulatorului serie. Mai precis, "tranzistorul" Darlington T", + T 1. este polarizat În bază prin intermediul divizorului format din R,s, pe de o parte
si circuitul emitor-colector al lui TI
plus dioda D, pe de altă parte. Din
R, se asigură conducţia maximă dorită a regulatorului serie (curentul
maxim de sarcină), iar 'din combinaţia D - RI/A: se alege tensiunea
dorită de ieşire, care va fi obligatoriu mai mare ca tensiunea de referinţă a diodei Zener.
Să presupunem că la un moment
dat tensiunea de ieşire tinde sa
scadă. Proporţional va scădea şi fracţiunea kU" preluată În baza lui T
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Descriem alăturat o aplicaţie ina' amplificatoarelor logaritmice prezentate În numărul trecut al revistei, la această rubrică.
Este vorb,a de un comutator automat, conceput ca o anexă la voltmetrele obişnuite C.C., care asigură
aplicarea corectă a polarităţii la
borne (minusul la. A şi plusul la a, În
figură), indiferent de modul corect sau inversat - În care au fost
racordate cordoanele de lucru (A'B'l la sursa tensiunii Uy de măsurat.
In activitatea curenta a constructorului amator, conectarea inversată a bomelor, la voltmetru este un
eveniment frecvent, fie din greşeală
(neatenţie, marcarea greşită a cordoanelor sau lipsa marcajului), fie
datorită faptului că nu se cunosc
anticipat potenţialele punctelor Între care se măsO'ară tensiunea sau
. aceste puncte nu au potenţialele
aşţeptate. Indiferent de cauză, inversarea pblarităţii constituie un
~actor supărător (uneori şi pentru
Instrument), care consumă timpul
şi afectează .buna dispoziţie a constructoru lui.
Utilitatea comutatorului automat
este şi mai bine demonstrată dacă
aven: Î':' vedere plaja foarte largă a
tensIUnilor U x ce asigură comutarea, practic de la zeci de milivolti
teresantă

4

pînă la sute de volţi (se 'pot depăşi
lejer şi 1 000 V, cu precauţiile de rigoare în realizarea părţii de intrare
şi, bineînţeles, dacă releul are contacte adecvate). Montajul poate suferi modificări În ceea ce· priveşte

sensibilitatea, impedanţa de intrare
sau partea de acţionare, constructorul amator găsindu-i eventual şi
alte destinaţii practice.
Schema adaptorului se compune, În esenţă, dintr;..un amplificator logaritmic inversor pentru ambele polarităţi ale tensiunii de intrare,
realizat
cu
operaţionalul
/3A 741, un comutator de tip trigger
Schmitt (T j - T 2 ) şi un element de
execuţie, respectiv un releu de cca
12 V/40 mA, cu grupurile de contacte k 1 -k2 indicate în figură (NI contacte normal închise, ND contacte normal deschise). Ali-

mentarea se face de la o sursă diferenţială stabilizată, de cca ±15 VI
100 mA.
Amplificatorul inversor are impedanţa de intrare dată practic de valoarea lui Rl (1 MH), care va fi
"văzută" de sursa U x În paralel cu
Impedanţa internă a voltmetrului pe
domeniul pe care se face măsură
toarea. Pentru a afecta cît mai puţin
tensiunea de măsurat, avem interesul
să luăm pe R, cît mai mare (şi R2
R1' cu rol de compensare a curenţi
lor de polarizar~), dar ne limitează
În acest sens atît performanţele
operaţionalului (vezi utilizarea unui
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din divizorul RI.-R. Tensiunea de
referinţă rămînînd constanta, tranzistorul TI va avea bază mai puţin
pozitivă În raport cu emitorul, deci
va conduce mai slab. Baza Oarlingtonului devine astfel mai puţin negativă şi acesta îşi sporeşte conducţia, compensînd din "rezerva" de
tensiu ne pe care o păstra tendinţa de
scădere a tensiunii de iesire. Invers
se petrec lucrurile În cazul unor
tendinţe de creştere a tensiunii de
ieşire, cînd amplificatorul de eroare
acţionează
În sensul diminuării
conducţiei grupului T,
Te.
Remarcăm
la acest montaj, În
afară de plasarea "inversă" a lui TI
(cu referinţă În emitor şi fracţiunea
kU, În bază), prezenţa unor elemente suplimentare, şi anume a
condensatoarelor CI, C-l, C" care
contribuie la reducerea ondulaţiilor
de iesire, a condensatorului C; (tatonat experimental), care preîntîmpină
intrarea În autooscilaţie a tranzistorului TI, prin reducerea CÎştigului
său la frecvenţe Înalte, precum şi a
rezistenţei R-l. Aceasta din urmă are
rolul de a furniza cea mai mare parte
a curentului prin dioda Zener, uşu
rînd astfel regimul de lucru al lui TI
şi În acelaşi timp îmbunătăţind calitatea stabilizării(pentru un curent
emitor-colector mai mic, TI absoarbe un curent mai mic de bază şi
influenţează mai puţin potenţialul
median al divizorului RI/R e; pe de
altă parte, curentul prin dioda Zener este mai puţin dependent de valoarea tensiunii de ieşire şi referinţa
este astfel mult mai stabilă).
Montajul descris poate fi realizat
şi cu regulator de tip pnp, de exemplu folosind combinaţia, T 3
pnpr
T2 = npn din figura 9. In acest caz,
.Schema simplificată arată ca În figura 14, unde valorile indicate corespund aceluiaşi domeniu U s
(orientativ Între 10 V şi 25 V, pentru
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35 V), tensiunea dorită de ieşire fiind stabilită prin alegerea experimentală a raportului Rl /R 2 , cu
Rl
R2
1 kH. Montajul se
aseamănă cu cel prezentat În figura
11 (acolo cu tensiunea de ieşire re-

8,2 k1L Evident, această rezistenţă
_ poate fi introdusă şi la montajul similar din figura 11, după cum şi
=
schema de faţă poate fi completată
cu condensatoarele auxiliare de filtraj indicate În figura 13.
glabilă continuu), cu deosebirea că
Condensatorul C*, tatonat expeaici mai apare o rezistenţă suplirimental, împiedică intrarea ansammentară, R3' Între baza şi emitorul
blului În autooscilaţie pe frecvenţe
lui T 3 . Această rezistenţă nu mai are
înalte, fenomen manifestat aderolul de a asigura .conducţia grupuseori în cazul combinaţiilor pnp (T3 -~
lui T 3 T 2 , ca la montajul din figura
T2)
npn (T l ). De menţionat că o
13, ci, dimpotrivă, este plasată În
valoare prea mare pentru C*, consensul blocării balastului; ea sertrar .lşteptărilor, În loc să ajute
veşte deopotrivă la compensarea
poate să amplifice şi mai mult autocu temperatura a curentului rezioscilaţia, pînă la riscul deteriorării
T 2 şi la furnidual al grupului T3
tranzistoarelor.
Atenţie
deci
la
zarea unui curent de colectorsufiacest fenomen, mai ales că el nu
cient pentru T l , preîntîmpinînd
poate fi pus În evidenţă (în lipsa
scăderea amplificării În tensiune a
unui osciloscop) decît prin Încălzi
acestui, tranzistor la curenţi prea
rea nejustificată a tranzistoarelor.
mici. In funcţie de tranzistoarele
utilizate, valoarea optimă a lui R3 se
4. AMPLIFICATOR DE EROARE
poate situa orientativ Între 2 kO şi DIFERENŢIAl

2.n~1W

+US

(rad.)

R4

polaritaţf ale tensiunii de intrare,
AO cu intrare pe FET), cît şi sensibilitatea circuitului faţă de semnalele
una din diodele Zener va fi polarizată direct, ca o diodă obişnuită, iar
parazite din mediul ambianţ. O~icum,
chiar pentru Rl =:= 1 ·MO, cirCUitul va
cealaltă invers, ca o diodă Zener.
fi ecranat atent, iar cordoanele de
Ansamblul O Z1 + 0Z2 se va comracord J q intrare vor fi şi ele ecra- . porta deci, În ambele sensuri, apronate, cu ecranul conectat I? masa
ximativ ca o diodă Zeher cu tensiumontajului (punctul median al surnea nominală ceva mai mare (cu
sei diferenţiale de alimentare, notat
cca 0,6-0,7 V, căderea În direct pe
OV).
dioda "diodă").
Deoarece. intrările operaţionalu
Pentru orice· eventualitate, Între
lui au (teoretic) impedanţe infinite,
intrarea inversoare a AO si masă au
fost' montate două diode În opocurentul de intrare I U/R l se va înziţie, cu rol de limitare În tensiune
chide obligatoriu prin elementele
pe ambele sensuri, implicit şi penbuclei de reacţie. Să presupunem
tru semnalele alternative parazite
că tensiunea U x are plaja totală de'
cu nivel exagerat. Condensatorul C l
variaţie Între 100 mV şi 1 000 V. Cu
filtrează
semnalul de intrare d.e
R1
1 MO, aceasta Înseamnă un
componentele alternative nedorite
curent I între 0,1 !lA şi 1 mA prin
(o valoare mai mare pentru C 1 oferă
grupul 0Z1
02'2' Indiferent de poun filtraj mai bun, dar introduce o
laritate, ne aflăm În zona conducţiei
constantă de timp supărătoare).
inverse pentru una din diodele ZeAmplificatorul
logaritmic inverner "compuse", tensiunea la borsor "secretul" construcţiei care
nele grupului 0Z1 + 0Z2 luind valori
permite o plajă atît de largă a tenÎn modul În interiorul intervalului masiunii de intrare - diferă de cele
prezentate În numărul trecut prin
xim O V ·-;'-(U z + 0,7) V. Pentru exemutilizarea în bucla de reacţie a unui . plarele PL9V1 Z folosite experimengrup serie-opoziţie de două diode
tal (fără sortare) a rezultat o variaţie
Zener identice, 0Z1 şi 0Z2 (valori Uz
a tensiunii la bornele grupului apronecritice, Între 9 V şi 11 V, dar exemximativ între 6 V şi 9,7 V (plaja
plare sortate pentru curenţi inverşi
exactă depinde de diodele utili.cît mai mici pînă În vecinătatea "cozate). Această tenSiune de reacţie
tului"). Pentru fiecare din cele ~ouă
este egală, după cum se ştie, cu
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Montajele descrise pînă acum, ca
simple de realizare a
schemei de principiu din figura 6,
au un. neajuns comun, trecut cu vederea intenţionat. Este vorba de variaţia tensiunii de ieşire cu temperatura, dată În cea mai mare parte de
variaţia . tensiunii
bază-emitor
a
tranzistorului amplificator de eroare (în toate cazurile, joncţiunea BE
era interpusă îl')tre sur:sa de referinţă şi fracţiunea kU s de la ieşire).
Acest inconvenient poate fi Inlaturat În' bună parte folosind un
amplificator de eroare simetric,
adică
un amplificator diferenţial
propriu-zis, cu două tranzistoare
împerecheate atent şi pla~ate În
modalităţi

tensiunea de ieşire a operaţionalu
lui, cu semn schimbat. Prin urmare,
dispunem la ieşirea AO de o amplitudine substanţială, mai mult decît
suficientă pentru comanda fermă a
comutatorului T l - T 2 În Întreaga
plajă U x dorită.
AranJamentu! .global ampllficator-comutator-releu a fost astfel
făcut Încît pentru tensiuni U x negative (cu plusul la masă, adică la B' şi
minusuJ la A') releul să se afle În repaus. In acest fel, prin contactele
normal Închise ale releului, voltmetrt;ll primeşte corect tensiunea de
măsurat, cu minusul la borna A si
plusul la B. Într-adevăr, pentru U x < 6,
tensiunea de ieşire a operaţionalu
lui este pozitivă, tranzistorul T 1
conduce, iar T 2 este blocat, deci releul rămîne neanclanşat. .
Pentru tensiuni pozitive U x ' ieşi:
rea amplificatoruluieste negativa
T l se blochează, iar T 2 conduc~
(polarizat prin R4 ), astfel că releul
anclanşează,
inversînd racordarea
- iniţial greşită - la bornele voltmetrului a tensiunii de măsurat
"Inerţia" comutării, de dorit Cit mai
mică, depinde de valorile condensatoarelor de filtraj C l şi C 2 , de vitezele de răspuns ale componentelor
active şi În primul rînd de viteza de
comutare a releului.

R2

OV

contact termic cît mai bun. In acest
caz, variaţiile de temperatură vor
acţiona În mod egal asupra celor\
două joneţiuni BE, În sens compensator, astfel că efectele asupra tensiunii de iesire vor fi minime. Desigur, influenţa temperaturil nu poate
fi înlăturată complet, atît din cauza
imperfectei simetrii, cît mai ales datorită variaţiil.or tensiunii nominale
a diode! Zener, pe care simetria nu
le compensează.
Un exemplu de stabilizator serie
cu amplificator de eroare diferenţial este cel din figura 15, ca modificare i montajului dat În figura 13.
Nu am mai păstrat notaţia pieselor
comune, dar se observă usor că
ampÎificatorul diferenţial es'te alcătuit din tranzistoarele T l - T 2' cu
sarcina de emitor comună, primul
fiind polarizat În bază cu tensiunea
de referinţă (dată de grupul Rl' O Z,
P, C 1 ), iar at doilea cu o fracţiune a
tensiunii de ieşire (din divizorul
R5 -R 6 )·
Funcţionarea montajului este cea
descrisă anterior, cu deosebirea că
tensiunea de referinţă aplicată În
emitorul lui T 2 "include" deja o variaţie cu temperatura rezultată prin
"traversarea" joncţiunii BE a lui T l ,
variaţie ce compensează efectele
temperaturii asupra joncţiunii BEa
lui T 2.

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

Dacă pentru U x
0, cu bornele
A'-B' scurtcircuitate sau libere, releul se află anclanşat, se va acţiona
asupra reglajului de offset (trimerul
pînă cind releul se eliberează.
In paralel cu releul (şi Înseriată cu
o rezistenţă adecvată de limitare, R6 )
a fost montată o diodă electroluminescentă un LED rosu - care
semnalizează starea de 'anclanşare
a re/eului, deci situaţiile corespunzătoare
tensiunilor
U x pozitive.
Acest accesoriu este .util pentru determinarea polarităţii lui U x, deoarece instrumentul va indica acum
corect, indiferent de sensul de racordare a tensiunii la bornele A'-B'
(ţăcănitul releului la anclanşări sau
eliberări repetate nu poate fi un criteriu sigur, după" cum şi tendinţa
acului de a "bate" un timp foarte
scurt în sens invers poate scăpa neobservată).
'
Experimentarea montajului nu ridică prObleme deosebite, eventual
cu excepţia ecranării, pentru a minimalizainfiuenţa paraziţilor. Valorile. rezistenţelor R3, R4, şi R5 se pot
optimiza experimental, pentru obţi
nerea unei comutări ferme a releului. Cele două condensatoare de
decuplare pe tensiunile de alimentare (C 3 , C4 ) vor fi legate cît mai
aproape de pinii de alimentare ai integratului.
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ASURAREA
PUTERII ÎN ANTENA

Ing. EUGEN BOLBORICI, VD7BEN

Un vechi deziderat al radioamatorilor de emisie-recepţie este acela
de a cl,moaşte puterea pe care
emiţătorul o trimite În antenă. Datorită frecvenţei ridicate, este imposibilă utilizarea unui wattmetru electrodinamic c.are să ne indice puterea activă. Utilizarea unui voltmetru
de radiofrecvenţă şi a unui ampermetru de antenă, prin produsul indicaţiilor acestora, datorită caracterului reactiv al impedanţei antenei, ne va da puterea aparentă,
care, uneori, poate depăşi În valoare chiar puterea input. Măsura
rea raportului de unde staţionare
(RUS) de asemenea nu ne dă indicaţii asupra puterii trimise În antenă. După constatările radioamatorului W2DU/W8KHK, inginer cercetător În domeniul antenelor, un
RUS mic nu este o dovadă că antena iucrează eficient, ci doar că În
linia de alimentare pierderile sînt
minime.
Autorul propune o metodă indirectă de măsurare pe care a experimentat-o cu rezultate bune şi care
se bazează pe faptul că din puterea
consumată de etajul final, Pinput, o
parte este trimisă În antenă, Pa, iar
o parte, Pda, este disipată pe anodul tubului final (sau pe tranzistorul
final):
Pa + Pda [W]
Pinput
Cunoscînd faptul că Pda se transformă În căldură, temperatura tubului (tranzistorului) final este o
măsură a acesteia.

Montajul necesită investiţii minime. Este vorba de un termometru
electric (fig. 1) alcătuit din termistorul. Th (de 130 n, de la radioreceptoarele "Alfa", "Pescăruş" etc.),
care împreună cu rezistoarele R1'
R2' R3' P1 formează o punte neechiIibrată, alimentată de la stabilizatorul de tensiune realizat cu dioda
Zener PL4V7Z şi tranzistorul T. Termistorul Th se fixează pe corpul tu-

Amplificatorul este destinat a fi
folosit pentru canalele 6-12 de televizrune şi are amplificarea de ordinul a 23-26 dB. Amplificatorul
este "realizat a fi montat direct pe'
antenă, În scopul îmbunătăţirii ra-·
portului semnal/zgomot al semnalului care ajunge la 'televizor. Alimentarea cu energie electrică se face
direct prin cablul coaxial de coborîre. Pentru aceasta este nevoie a se
realiza separarea semnalului de RF
de semnalul de cc (conform figurii).
Circuitele
acordate
(bobinele)
sînt realizate direct din cablaj imprimat, ceea ce simplifică simţitor realizarea amplificatorului în condiţii
de amator, nefiind necesare aparate speciale de reglaj.
Dacă amplificatorul se foloseşte
pentru canalele 10-12, vor fi utilizate condensatoare trimer de acord
(C,. C2, Cs) cu valoarea de 3-12
pF. Pentru canalele 6-9 vor fi folosite condensatoare cu valoarea de
6-25 pF. Cînd folosim o sursă de
alimentare de 6-7,5 V, valoarea rezistenţelor R1' R2 va fi de 100 kn (ca

în desen). Pentru o tensiune de alimentare de 9-12 V, valoarea reziste"ţelor va fi .de 150 kn.
Au fost folosite tranzistoare de tipul BF200. În cazul tranzistoarelor
BFX89 sau BFY90 va trebui aleasă
valoarea ohmică a rezistenţelor R1
şi R2 astfel Încît curentul de colector al tranzistoarelor să fie de ordinul a 2,5-3 mA.
Acordul se face prin reglarea
condensatoarelor trimer C1-C3 pe
maximum de contrast şi pentru o
calitate optimă a imaginii şi sunetului.

- se deconectează legătura grilei de comandă de la sursa de negativare a etajului final al emiţătorului
(fig. 2) şi se conectează la cursorul
unui potenţiometru P montat provizoriu pe sursa de negativare. Condensatorul C pune grila la masă
pentru a preîntîmpina autooscilaţi
ile;
- se pregăteşte scala miliampermetrului prin vopsirea ei În alb
sau prin lipirea unei foi de hîrtie velină, În vederea Înscrierii noilor graoaţii de Pda direct În waţi;
- se Întocmeşte un tabel, dînd
valori pentru Pda (de exemplu din 5
În 5 waţi) şi calculînd valorile corespunzătoare pentru la;
- se pune potenţiometrul .P pe
negativarea maximă şi se porneşte
emiţătorul; tubul începe să se Încălzească
de la filament.
Se
aşteaptă
stabilizarea temperaturii
şi se reglează potenţiometrul P1
astfel ca miliampermetrul term:
metrului să indice zero;.

20% pentru scurt timp;
- se reface schema normală a
etajului final şi cu aceasta montajul
poate intra În exploatare. Se excită
finalul şi se acordează cu antena.
Se ţine manipulatorul apăsat pînă la
stabilizarea temperaturii, cînd se citeşte Pda, iar Pa se calculează rapid
cu relaţia:
.
Pa
Pinput Pda [W).
Măsurarea este afectată de erori
datorită variaţiei temperaturii mediului ambiant şi faptului că metoda
este diferenţială. Totuşi, lucrînd Îngrijit, erorile nu depăşesc 10%.
Chiar şi neetalonat În waţi, păstrînd
scara veche a miliampermetrului cu
gradaţii echidistante, avem În orice
moment informaţii utile asupra în-
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bului final undeva În dreptul anodului cu bandă din fire de sticlă, avînd
grijă ca aceasta să nu fie prea Iată
ca să înrăutăţească răcirea tubului.
Miliampermetrul mA şi potenţiome
trul, P1 se vor monta pe panoul frontai al emiţătorului împreună cu tot
montajul realizat pe circuit imprimat. Urmează etalonarea aparatului, care se execută În următoarea
ordine:

- din negativare se reglează
prima valoare a lui la (care se citeşte la miliampermetrul din circuitul anodic al etajului final), se
. aşteaptă stabilizarea temperaturii
şi se Înscrie prima valoare a lui Pda.
Se procedează analog şi cu celelalte valori, putînd depăşi Pda nominal al tubului (din cat~log) cu

călzirÎÎ tubului sau tranzistorului final şi ne putem da seama că o antenă "trage" mai bine decît alta,
ceea ce justifică un aparat de·
măsură În plu.s pe panoul frontal al
emiţătorului. In timpul Il:lcrului (telegrafie sau BLUL pe anod se disipă
o putere medie care poate fi citită la
sfîrşitul mesajului şi care ne oferă
posibilitatea de a cunoaşte dacă am
depăşit-o sau nu pe cea de catalog.

Ing. GEORGE PINTILIE, V03AVE
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racteristică necesară.

unde: O = distanţa Între conductoare; d = diametrul conductorului;
Cr = permitivitatea relativă (pentru

aer

Er

= 1).

In figura 2 se dă o diagramă pentru dimensionarea fiderelor propuse cu dielectric aer.
Distanţierele izolatoare se construiesc din material plastic cu dimensiunile În funcţie de O şi d (ca În
figura 1).
La instalarea fiderului cu dielectric aer trebuie să se acorde o
atenţie deosebită ca sistemul să fie

/

450

De multe ori radioamatorii au
probleme cu găsirea unor fidere qu
impedanţă caracteristică dorită. In
acest articol vă propunem realizarea unor:. fidere de construcţie
simplă, care să aibă impedanţa "caFiderele propuse sînt linii de transmisie cu dielectric aer şi au avantajul pierderilor mici În· dielectric.
Impedanţa caracteristică a fiderului (fig. 1) se calculează cu formula:
_ 276
20
Zo (O) - ...- I g (1)
1 cr
d

II

500
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simetric din punct de vedere elec. tric. Dacă dintr-un motiv oarecare
curenţii din cele două conductoare
nu sînt egali sau nu sînt exact În
opoziţie de fază, fiderul va .radia În
spaţiu o parte Însemnată a energiei
destinată să fie transmisă de la generator la sarcină.
Pentru ca fiderul să lucreze echilibrat, În primul rînd este necesar ca
dispozitivul de cuplare a acestuia
cu generatorul (emiţătorul, respectiv antena de recepţie) şi cu sarcina
(antena de emisie, respectiv receptorul) să asigure simetria electrică a
instalaţiei. De exemplu, fiderul trebuie legat cu antena În centrvl electric al acesteia (într-un ventru de
curent sau de tensiune). Poziţia fiderului trebuie să fie perpendicuIară pe antenă pe o distanţă cel
puţin egală,Cu '\/4. Fiderul trebuie să
fie aşezat cît mai departe (cel puţin

de 5 ori O) de orice obiect metalic,
cum ar fi acoperiş metalic, burlane,
instalaţie electrică, conductoare telefonice etc. Apropierea obiectelor
metalice puse la pămînt introduce
capacităţi parazite care constitufe o
sarcină reactivă pentru fider. O astfel de sarcină produce unde staţi 0narş şi deci fiderul nu mai poate lucra În regim de unde progresive.
Lungimea electrică a fiderului CLI
dielectric aer diferă de lungimea
geometrică datorită prezenţei distanţierelor izolatoare. Factorul de
scurtare este 0,975 În acest caz:
Lelectrică = 0,975 LgeOmetrică
(2)
Atenuarea fiderului cu dielectric
~f
aer este:
S (dB/km) = 0,262
20
(3)
dlg(l
unde: f = frecvenţa În MHz, iar O şi
d = dimensiunile fiderului În cm
(din figura 1).
In regim de unde progresive, atenuarea este În general mică.
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Tranzistorul BFW11, element din
românească, este
apt a fi utilizat cu bune rezultate În
montajele construite de radioamatori.
De obicei· În cataloage acest tranzistor este recomandat pentru e.chipamente profesionale, avînd zgomot propriu foarte redus. Datorită
faptului că tranzistorul FET are un
comportament .în circuit similar cu
al pentodelor, este recomandat să
intre În componenţa etajelor de radiofrecvenţă, nealterÎnd factorul de
calitate al circuitelor oscilante.
Ca amplificator de antenă sau
etaj de intrare Într-un rad}oreceptor
pentru banda de 2 m este recomandată schema din figura 1. Aici circuitul oscilant din intrare este format din bobina L2 şi condensatorul
trimer C2 • BObina Ll şi condensatorul C 3 formează un circuit oscilant
serie care realizează neutralizarea.
Sarcina etajului este formată din
L3 C6 . Amplificarea etajului se reglează din potenţiometrul Rl .
Un alt montaj care are aceleaşi
producţia curentă

aplicaţii
manţe

dar, evident, cu perforridicate, este amplificatorul
cascod din fi gu ra 2.
La acest amplificator factorul de
zgomot este foarte mic, de 3 dB. Se.
recomandă ca. tranzistoarele să fie
selectate ca să aibă ' DSS similare.
Tranzistorul BFW11 are aplicaţii
şi În frecvenţe mult mai mari, de
exemplu în banda de 70 cm. Un
montaj de amplificare tipic pentru
432 MHz este ilustrat În figura 3.
Configuraţia schemei arată că tranzistorul se montează cu poarta la
masă, circuitul de intrare fiind bobina L l şi condensatorul C 3 , iar circuitul din ieşire L2•
Aici linia L 1 are o lungime de
62 mm" priză pentru antenă la
40 mm de la punctul E, iar linia L2
are 70 mm, cuplajul tot la 40 mm.
Ambele linii sînt din sîrmă de cupru
cu diametrul de 1,2 mm.
Din aceste exemple .se poate vedea cît de util poate fi BFW11 În cele
două benzi rezervate radioamatorilor, 144 şi 432 MHz.
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Asimilarea continuă În fabricaţie
autohtonă
a unor amplificatoare
operaţionale cu performanţe din ce
În ce mai bune permite abordarea
de către constructorul amator a
unor montaje electronice relativ
simple şi care, totodată, corespund
normelor HI-FI. Unul dintre amplificatoarele operaţionale recent asimilate În fabricaţia de serie I.P.R.S.
este circuitul integrat {3M387. EI reprezintă
un preamplificator du al
pentru se,mnale electrice de nivel
foarte mic, utilizat În special acolo
unde se cere optimizarea raportului
semnal:-zgomot. Circuitul este montat Într-o' capsulă cu 8 terminale
(rr'linidip) şi este realizat din punct
de vedere al performanţelor electrice În două variante, 13M387N şi
/3M387AN. Varianta a doua reprezintă o clasă selecţionată, cu un
zgomot propriu foarte, mic şi În aceIaşi timp cu o gamă mai largă de
tensiuni de alimentare.

47 k!l; A/1 000 Hz = 40 dB; THDmax =
0,25%; raport semnal-zgomot 2:: 70
dB; f = 16 Hz
22 kHz, conform
RIAA; abaterea de la caracteristica
RI!,A
max ± 1 dB; Zieşire = 20 kH.
In figura 2 este prezentată
schema electrică a unui preamplificator pentru microfon cu impedanţă mare. Semnalul electric provenit de la microfon se aplică pe intrarea inversoare a amplificatorului
operaţional prin intermediul grupului R1 C 1 • Bucla de reacţie negativă,
formată din rezistoarele R3-R4' asigură amplificarea dorită a semnalului de intrare. Această configuraţie
a montajului oferă avantajul obţin~
rii unui semnal de ieşire cu distorsiuni minime. Montajul deţine ur-

III

mătoarele performanţe:

UA

=

24 V

(stabilizată şi

bine filmV; Zintrare =
15 kO; A = 40 -7- 60 dB; f = 20-:20000 Hz; THDmax = 0,20 %; Zieşire

trată); Uintrare

= r

1

CARACTERISTICI ELECTRICE

-25C,+70C
104 dB
?-...: 110 dB
(VA 2 V)yy
15 MHz
100 kH
200 kH
300 mVef

2: 110 dB
(V A-2 V)Vy
15 MHz
100 kH
200 kH
0,1%
300mVef

0,8J.1.V,
230 J.1.V f

0,65 J.1.Vf
230 J.1.Vf

0,1%

20 kO; raportul semnal-zgomot 2'
caracteristicile electrice se
/3M387 reprezintă un cir75 dB.
cuit optim pentru montajele de
În figura 3 sînt prezentate două
preamplificator, corector de ton şi
scheme electrice de preamplificadiverse filtre. Dintre montajele de
tor pentru cap de magnetofon.
acest tip s-au selectat cîteva vaSemnalul electric provenit de la
riante reprezentative descrise În
continuare.
acesta se aplică ~(obligatoriu prin
În figura
1
este prezentata/ intermediul unui cablu ecranat),
prin condensatorul C 1 , la intrarea
schema electrică a unui preamplifineinversoare a amplificatorului opecator pentru pick-up cu doză magraţional. La ambele scheme se obnetică. Adaptarea dintre impedanţa
servă prezenţa unei bucle de reacde ieşire a dozei şi impedanţa de inţie negativă, care implică la ieşirea
trare a preamplificatorului este asipreamplificatorului o caracteristică
gurată .de rezistenţa R1 • Semnalul
de ieşire tip NAB. Această corecţie
electric provenit de la doza magneeste absolut necesară redării unui
tică se aplică la intrarea neinversemnal electric imprimat pe o
soare a amplificatorului operaţio
bandă
magnetică.' Schema
elecnal, prin intermediul condensatorutrică din figura 3.1 este destinată
lui C 1 (obligatoriu cu tantal), În vemagnetofoanelor cu viteza de 9,5
derea optimizării raportului semcmls, iar schema electrică din figura
nal-zgomot. La intrarea inversoare
3.2 este pentru magnetofonul cu vise observă prezenţa unei bucle de
teza de 19 cm/s.
reacţie negativă, formată din gll'lupul
R4 Rs C4CS ' În acest fel se obţine la
În figura 4 este prezentata
ieşirea preamplificatorului un semschema electrică a unui corector de
nal electric care respectă caracteton tip
BAXENDALL.
Montajul
ristica de redare tip RIAA necesară
deţine următoarele performanţe:
obţinerii programului sonor impriU A = 24 V; Uintrare max = 300 mV
mat pe disc. Caracteristicile monta- "', RMS; f = 20 Hz -7- 20 000 Hz;
jului sînt:
THDmax = 0,08%; raport semnalU A = 24 V (tensiu ne stabilizată şi
zgomot 2:: 75 dB; amplitudinea mabinefiltrată); Uintrare = 3 mV; Zintrare
ximă a corecţiilor: .40 Hz - A = ±15

~ -1.2

v

I

Din

observă că
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montaje necesită o sursă de alimentare
nea bine st<:!.biliz.'!tă
dacă circuitul
o reridicată pe partea de alimen-

amplificatoare operaţionale (traseu
de masă gros ·de 3-4 mm, lipsa buclei de masă, trasee scurte, configuraţie practică de
etc.).
In mod obligatoriu se
componente de cea mai bună calitate, fără de care utilizarea unui astfel de circuit integrat nu se justifică.
Montajele de tip preamplificator se
ecranează obligatoriu, iar conexiunile care privesc căile de semnal
audio se execută cu conductor
ecranat. Să nu uităm /"Ă, astfel de

alţii

an ,al OCllce,

Edi-

tura
Audio
1976
Le Haut Parleur, nr. 1 .624

,
Ung. AUREL.IAN MATEESCU
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a

830
a

b
a = tipul circuitului integrat, care
poate fi
AN
circuit integrat analogic;
DN - circuit integrat digital, executat
În tehnologie bipolară;
MN - circuit integrat digital executat
În tehnologie MOS;
b - numărul de serie al circuitului integrat (tipul circuitului).

dB; 100 Hz - A
±10 dB; 3 kHz A
±10 dB; 10 kHz - A
±16 dB.
În figura 5 este prezentată
schema electrică a unui filtru activ
trece-jos, care mai poartă denumirea de filtru SCRATCH. Acest tip de
frecvenţe

În zona
supă

unor
Filtrul este util si
emisiunilor de radio in
ales cele stereo,

schema -electrică a unui filtru activ
trece-sus care se mai numeşte filtru
RUMBLE. Acest tip de filtru are roiul de a atenua frecvenţele sub 50
Hz. În acest fel se aten uează Iau n
preamplificator zgomotele care pot
proveni, datorită unor rezonanţe
mecanice, de la motorul de antrenare al unui pick-up, magnetofon
etc. Frecvenţa de tăiere a
este
50 Hz, amplificarea
tară,
caracteristica de atenuare
este de tip Butterworth. Condensatorul C 4 asigură stabilitatea funcmontajului
la
Frecvenţa f o se poate
fica utilizînd relaţia:

fo

prez.entată
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1

= ---------.- ; C 1
27rC 1 I Ri R3

= C2

C3 •

Este de preferat a se schimba capacitatea condensatorului Ci' egală
şi În acest caz cu a celorlalte două
condensatoare, C2 şi C3 •
La toate montajele tipice de
preamplificator se va folosi cîte un
circuit integrat de tip ,I3M387AN, iar
pentru corectorul de. ton şi filtre se
pot folosi cu rezultate foarte bune şi
circuite de tip ,I3M387N. La realizarea practică a montajelor se va ţine
cont de toate precauţiile lucrului cu

3. Firma NiPPON ELECTRIC CORP.
(NEC) utilizează un cod de notare.ce cuprinde patru elemente cu urmatoarea
semnificaţie:

Exemplu:

a

B
b

1 A

c d

unde

multistrat;
- tehnologie n-MOS;
- tehnologie p-MOS;
-- circuit integrat hibrid unistrat;
= număr de serie (tipul circuitului).
4. firma TOSHIBA utilizează un cod
de notare compus din trei elemente.
Exemplu:

TA

L~~ ~

,

În care
b
c
a
funcţia circuitului şi tehnologia de
fabricaţie, astfel:
TA = CI analogic, tehnologie bipolară;
TC
tehnologie CMOS;
TD -- CI digital, tehnologie bipolară;
TM - tehnologie MOS;
b -= numărul de serie al CI
unde A = CI cu
"" "'Ari()ri'
C =
tipul
C = c:pf::lmir.Ă·

a

M=
p=

- încapsularea, care poate fi
A - capsulă TO-5;
C - capsulă masă plastică DI L:
D - capsulă ceramică DIL
4.
Firma MITSUBISHI ELECTRIC
CORP. (MEC)
M 5
01 P
Exemplu:
a b c d e

__o

Se observă că
elemente
avînd
caţie:

a
toare,
b funcţie

simbolul
r1()lm""nil,i

AN - Matsushita
, DN - Matsushita
HA - Hitachi
HD -- Hitachi
HM - Hitachi
HN - 'Hitachi
- Matsushita
-- Sanyo
-- Sanyo
Sanyo

firmei

LD -

Sanyo

lE - Sanyo
LM - Sanyo
M - Matsushita
MN - Matsushita
STK - Sanyo
- Toshiba
- Toshiba
- Toshiba
Toshiba
- NEC

producă-

1/1985,

foarte restrînsă (numai la bateriile
didactice şi staţionare). Sacul bateriilor trebuie ferit de lovituri, În vederea prevenirii fisurarii
ce
duce la distrugerea
a bateriei.
Şocurile mecanice
bateriile de a.LlUilIIUI<:HUdl~

..

Valoarea

ei

este

determinată

de

reacţia electrochimică din celulă şi
pentru o celulă la o temperatură t

este de:
E(V)

2,070 a(t -- 20)
este coeficient
torn'h.::."",t.
(It

(4)

de încărcare (descărcare) a bateriei.

Densitatea

HICOARA PAULIAN
LIVIU IOHESl:
·ION RUSOVI C J[
GHEORGHE CHITA.

- microcalculatorul aşteapt~ reinreglstrlrii cu titlul
specificat in comandA;
- daci din bandA se recepţionează
un alt titlu, numele acestuia va fi
tipArit pe STATUS impreunl cu zona
d~ memorie pe care o ocupI, micyocalculatorul aşteptînd
continuare
indicat
ţ ial
se poate
plrlsi aceastA stare
apAsarea
tastei CANCEL (CTRL JO, controlul
ind dat interpretorului de comenzi al monitorului;
- daci recepţionează itlul dotorul va activa
indicaclipitor pe STATUS şi va proceda la transferul datelor ce vin de
pe bandA incepind cu adresa de
inceput care a fost specificatA la
salvarea
daci a fost
specificat
opţional
,aaaa),
inceput
aaaa.
adres~
si

cepţionarea

In acest num~r, paralel cu descrierea comenzilor, este dat in
intregime {in format hex} monitorul
881/Hon, versiunea 2.4. Dup~ cum am
mai ar~tat, prima parte a
torului reprezint~ o colecţie de
subrutine apelabile
orice program uti li zator; datori Ui import aoţei deosebite il acestei p~rp',
VOlTI
publica şi listingul surs~. Listingul se adreseaz~ in special celor
ce intenţioneaz! să dezvolte programe in asamblare pentru t/B88!,
ajut indu-i' s! inţeleagă funcţ 100area subrutinelor respective.
g.l\si continuarea lui in
vi.itoare.

şi controlul CRC
(eYCLIC REDUNDANCY CHECK).
- in final se va afişa pe STATUS
un mesaj ce indic! daci incArcarea
s-a efectuat cu sau lAI'I erori.
Comanda L<cr> <fArl parametru) va
determina
afişarea
pe
STATUS
titlurilor şi adreselor inregi
ri
de pe bandA in ordinea recepţionlrii lor.

in memorie se face

<formal HEXl,
5e pot introduce
programe intregi, avind la dispoziie. selul de comenzi al
şi
comenzile N
urmAtoarei pagini de 256
P (pentru afişarea paginii
oare de 256 ocleţi). Comanda poate
fi incheiatA
aplsarea tasle

RETURN.
la

Daci la manevrarea cursorului sau
datelor se depăşesc
afişate)

mall!

1.4. Comanda

apare

Comanda H cu un parametru
afi?a zona de memorie dintre adresa
ssss ?i adresa 5S55+256. Fiecare
linie de pe ecran va incepe
adresa primei locat
de memorie
afişată
urmatA de alte 16
de memorie. Dupl terminarea ari
cursorul va fi
fonat
in
locaţiei

Comanda
este uti izat!
inc!rcarea de date sau
memorie de
Comanda
- pe
se
'Sysiem busy";
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in timp

ce

comanda H cu un parametru afişeal~
pe CiT, comanda
cu doi parametrii
ut lizează
şi
vectorul
OlJECT.

Comanda M cu trei parametri va
produce mutar'ea
memorie
adresa
de la adresa SI SI pina
eeee Inclusjv,
adresa de desti~
dddd.
cimpului
rămîne neschimbat.
I 'Daci adresa dddd esla
intre adresele II SI
va executa mutarea
va
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ce
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07AO 07 78 EE
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9(: El Dl
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07FO 75 3S 37 2F 2E 313 6C 70 6F 30 39 09 5C
5D

dar Incepind cu adresa
datele
vor
eronate. Această proprietate
poate
folosit~ pentru a executa
MFt 1 memory', De exemplu, dac~
adresa 4000 se introduce data FF
~i se execut! comanda
7FFF,4001<cr>

tului re9i
ecran se

procesol""ului.
un
ca

Pe

prin

in

inainte de execuţia comenzii
R s-a executat comanda FP, registrele vor fi tipărite şi prin OVSCT
(adic~ pe imprimanU), atit inainte
~i
dupli eventualele corecţii
ieate.
i ni ai

exemplul
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REMEDIEREA

continuă

minimum 1,5 m deasupra
nivelului ultimei antene (În figură a
fost prezentată numai una, pentru
simplitate). Cablul de coborîre se
introduce prin interiorul
se

caz nu se va
ca
cazu!
antenelor monocanal simetrizarea se face cu
metode
clasice
(buclă
în
semiundă). Dacă antena are un domai larg sau are acord pe
canale
sistemul cu
buclă
satisnecesar
utilizăm alte
Pentru- canalele 1-5 se
sistemul de simetrizare
ca accesoriu la televizoare. O
altă soluţie se realizează cu
unor miezuri toroidale de
diametru! de 7~8,5
nea de cca
x 2 mm.
cu două
se face
metrul conductorului este 0,21 mm
CuEm
mm inclusiv izolaţia).
Varianta
figura 10-A are două
iar cu
divarianta B
bobina-

Dezvoltarea În ultimii ani a conÎn mediul rural a impus ridicarea unor blocuri de locuinţe cu
un număr mic de apartamente, cel
mai adesea 4 sau 6. Este evident că
această tendinţă de modernizare
trebuie continuată şi sub aspectul
dotări! corespunzătoare siin punct
de vedere al instalaţiilor. In cele ce
urmează vom prezenta cîtev~ sugestii privind realizarea unor instalaţii de antenă colectivă TV, care
poată fi realizate de
strucţiilor

antenă,

BF 200.
Orice
utiliza
cu condiţia să avem o am plifi care
de minimum 10 dB pentru toată
gama 50-230 MHz.
Evident, se pot
cat oare pe cana!

ia

este
elemente

prezentată

antena
canalele 1 şi
este cea
pentru cana-

variantă

2,
si 5.
variantă
, de 5,3 dB, iar cea
7,2 dB. De menţionat că
aceste canale nu se recomandă mărirea numărului de elemente, datorită creşterii rapide a dimensiunilor. Amplificatoarele pot
îmbunătăţi
simţitor
recepţia
cu
cheltuieli mai reduse decît cele
pentru antene mari.
Construcţia din figura 3 se recomandă pentru canalele 6-12 şi realizează un cîştig de 8,5 dB.
Pentru toate aceste construcţii
dimensiunile sînt prezentate În tabelul1.
În cazul În care dorim recepţia simultană cu
performanţe
egale a
două canale situate În aceeasi direcţie, putem calcula În mod special dimensiunile unei antene de tipul clasic, sau să realizăm o construcţie
specială, cum este cea din figura 4.
Nu vom prezenta metodologia de
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c

A

B

3020
2560
1 950
1 770
1 620

2690
2275
1 705
550
1 420

862
825
788
760
732
706
682

748
716
686
660
636
614
592

748
716
686
660
636
614
592

2486
2 780
2560
1 920

2080
2315
2130
1 640

1 664
1 525
1 405
1 423

860

660

600

acestor
sînt prezentate
tabelul 2. Este
pe
caevident că
na! se
utiliza
altă construcţie
antenă realizată corect
acel canal. De altfel, în cazuÎn care semnalul este slab, se
impune realizarea unor antene cu
cîştig mare sau complexe de antene. Pentru canalele 1-5 se pot
compensa, cum am mai arătat, antenele cu amplificatoar.e.
Construcţiile de mai sus se execută din ţeavă de 18 mm pentru canalele 1-5 şi din ţeavă de 12 mm
pentru canalele 6-5, ţeava fiind din
aluminiu sau cupru. Capetele libere
seJnchid cu dopuri din cauciuc.
In figurile 6 şi 7 sînt prezentate
două detalii privind modul de asamblare a elementelor cu suportul.
Antena, de orice construcţie ar fi,
trebuie realizată astfel Încît structura verticală să aibă continuitatea
electrică pentru a putea fi legată la
pămînt,
Înlăturînd
astfel riscurile
descărcărilor electrice atmosferice.
Varianta din figura 8 este cea mai
recomandabilă.
Suportul
vertical
ţii

În .... "'.,,"""'1""

6-12, este necesar să
un
de cuplare care să ne perutilizarea unui singur
de
coborîre.
Schematic
este cel din figura 1
avem
C 1 -C4 = 12 pF, C s = 20 pF. Bobinele au L1' L2
2,5 spire, L3' L4 = 10
spire, l5 = 4 spire. Construcţia se
face ca În figura 12, pe un tub din
material eiectroizolant de Înaltă
frecvenţă, cu diametrul exterior de
5 mm. Sîrma utilizată are diametrul
de 0,29 mm. Notaţiile sînt ! - intrare canalele 1-5, li - intrare canalele 6-12. Faţă de alte sisteme,
aici avem avantajul unui cuplaj direct, ceea ce permite utilizarea unor
90ndensatoare de joasă tensiune.
In cazul În care se face alimentarea
unor sisteme de amplificare prin 0der, bobina l5 se conectează la
masă
printr-un condensator de
0,01 MF. Sistemul de cuplare se poat~

e

a

b

c

875
740
844
767
704

585
495
389
355
325

1
1 235

692
662
633
610
588
568
547

375
359
343
330
319
308
297

220
211
202
195
188
181
174

414
396
379
365
352
340
327

1 507
1 443
1 380
1 330
1 283
1 238
1 192

80
80
80
80
80
80
80

1 580
1 410 1 365
1 295 1 255
1 305 1 277

950
860
790
695

257
197
181
155

552 1 759
612 2199
530
487
563 2021
810 2 166
506

150
150
150
150

140
140

274

115

225

190

85

D

E

F

2350
1 990
605 1 570
1 460 1 425
1 340 1 310
714
685
655
630
608
587
565

594

570

520

d

785 1 907
720
749

354

distribuţiei.

mai multe
nu
dată
economic decît pentru cel
mult două etaje, 'fiecare
cablul
lui.
Pentru

g

92
92
92
92
92

862 2095

498
477
456
440
424
409
394

este cea
antene
un sumator,
un sistem de amplificare
tribuitor.
Sumatorul şi
se
montează cît mai
antenă (de obicei în
coaxial se poate
În apartamente
prin tubulatura montată
scop În perete sau pe la ov·t"",.;r\!",
clădirii. Acest ultim caz
lizarea unor cutii de
etanşe,
nu tocmai simplă.
toate apartamentele servite se află
la acelaşi
se utilizează distribuţia simplă.
cazul mai multor niveluri se recomandă I,,.,::.ct""trt,,,,
plificării la 16-20 dB

două

366

500

1 334
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48,5-56,5
58-66
76-84
84-92
92-100
174-182
18'2-190
222-230
58-66
76-84
58-66
84-92
58-66
92-100
76-84
92-100
174-230
În paranteze
UUS - OIRT,

c:

1>

sînt

8,5
5,2(54)
6,3
4,3(42)
5,3 '

1,0
. 1,0
0,6

60-73

0,6

~:~(3,8)

0,6

60-73

0,6

6,8
6,8
8

1,6

57-69

0,5

1,6

44-54

0,7

date

valorile

amplificării

0,6
0,6

antenei

pentru

banda

o
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Ing. CRISTIAN CARNUŢU

Propun alăturat construcţia unui
convertor UIF - FIF cu care se pot
recepţiona posturile de televiziune
din banda IV la televizoarele care
nu au selector UIF (televizoarele hibride sau primele tipuri cu integrate). Circuitul de intrare, format
din linia L 1 şi trimerul de 6 -7 24 pF,
este acordat pe frecvenţa postului
recepţionat. Circuitul oscilant (oscilatorul local) este format din linia
l:1 şi trimerul de 3 -7 ,:10 pF. Diferenţa
dintre frecvenţa oscilatorului local
şi a postului recepţionat reprezintă
frecvenţa canalului ,,1 TV. Inductanta L3 împiedică trecerea frecvenţei oscilatorului local spre ieşire. Bobina L4 este acordată pentru
o imagine optimă pe canalul 1. Intrarea şi ieşirea se fac prin cablu,
coaxial de 75 O.
Este recomandabilă respe~tarea
amplasării pieselor ca În schiţă. liniile L 1 şi L 2 sînt din conductor de
cupru emailat cu diametrul de
2 mm. L1 are lungimea de 30 mm, iar
L2 are 50 mm. Un capăt este lipit de
un perete de tablă Înalt de 15 mm,
iar celălalt capăt este lipit de trimer.
Spaţiul între linie şi placa de bază
este de 5 mm. Tot montajul se face
pe o placă ee circuit imprimat
(70x50 mm), pe faţa placată. Circuitele de intrare şi ieşire sînt separat~
de oscilator prin pereţi de tablă cu
înălţimea de 15 mm lipiţi pe placa
de bază (reprezentati cu linie Întreruptă).)

Capacităţile de cuplaj C 1 şi C2
sînt realizate prin înfăşurarea de
conductor de cupru emailat cu diametrul de 0,3 mm pe linia L2 • Pentru

C 1 sînt 14 spire, pentru C 2 sînt 5
spire. Capătul acestor înfăşurări se
Iasă liber.
Bobina L3 are 3 spire din conductor de cupru emailat00.6mm.cu
diametrul interior de 3 mm.
Bobina L4 are 40 de spire cu priză
la mijloc, din conductor de CuEm
o 0,4 mm, pe două straturi. Miezul
este din ferită pentru înaltă frecvenţă (diametru 2 mm).
Alimentarea se face de la o sursă
de 4,5 V sau altă tensiune mai mică
de 12 V. În toate cazurile ~e reglează potenţiometrul semireglabil
astfel ca tensiunea p~ emitorul
tranzistorului să fie 1 -7 1,5 V. Dacă

L3
(3

L1

oscilatorul funcţionează, această
tensiune se modifică puţin la atingerea cu mîna a capătului cald al liniei L2•
Tranzistorul folosit este BF200,
BF180, BF181.
Condensatoarele vor avea terminale/e cît mai scurte. Decuplarea

-

100pF

4,5 -12V
1nF
1K

3-::10pF

bazei se va face cît mai aproape de
masă şi plusul la conductqrul central. Numai În acest caz este necetranzistor. Dacă se montează c6nvertorul la antenă există avantajul
sară rezistenţa R1=300 O. Sursa va
eliminării pierderilor pe cablul de
fi legată la conductorul central prin
coborîre (pierderile sînt mari În U 'f,
intermediul unei bobine de şoc cu
dar nesemnificative la canalul 1). In ; miez de ferită. Montajul a fost expeacest caz alimentarea se face prin
rimentat În Bucureşti pentru recepcablul de coborîre cu minusul la
ţionarea canalului 24.

'
R
SAS1AEf
L
f2A1:Â
~'~~Jn~m~~ ~o~~~~~f;l:t~~ ~~eru~~~
U
S
zistenţe

Ing. NICOLAE

CONSTANTINESCU

.
...
În figură se prezintă schema unei
22 k!! ŞI a rezlsten,tel R2. de ~4 k!~~
rezulta valoarea reZistenţei R1 . R1 surse cu masă flotantă, avînd tensiunea la ieşire reglabilă În gama
= 3,75 kn ± 1%.
0-40 V şi protejată la scurtcircuit
Montajulprezentat este prevăzut
(Isc = 1,2 A). Circuitul integrat se
cu circuit de protecţie la scurtciralimentează de la un redresor auxicuit, format din tranzistorul limitaliar, format din dioda redresoare D1
tor de curent intern circuitului inteşi condensatorul de filtrare C2, izo- • grat şi rezistenţa de sesizare a culat faţă' de redresorul principal de
rentului, R5.
putere.
Valoarea maximă a curentului de
Aceasta permite reglarea tensiuscurtcircuit, Isc, este limitată de cunii de la ieşirea sursei de la zero
rentul de colector ' cmax şi de pupînă lao valoare limitată doar ,de
terea de disipaţie, PDm,âx ale tranzistensiunea V~EOmax a tranzistorului
torului regulator serie, 11.
regulator sene, T1.
Valoarea rezistenţei R5 se calculează cu relaţia:
Valoarea tensiunii de ieşire, Vo, a
sursei este stabilită de rezistenţele
U2 - 3
R1, R2 şi potenţiometrul P1, conRsc = ~
form relaţiei:
U ref R2 + P1 - R1
unde: U2 - 3 = 0,65 V (valoare tiUo :=-'- ' - ' •
~
pică).
,2
Rl
Rezistenţa R6 asigură Închiderea
unde U ref = 7,15 V reprezintă tenunui curent de repaus de 2% . 10, În
siunea de referinţă furnizată de cirscopul evitării blocării sursei În recuitul integrat la un curent maxim
gim de mers În gol.
Tranzistorul Ti trebuie să fie
de 25 mA., ,Ca urmare, alegînd valoarea
potenţiometrului
P1
de
montat pe un radiator din profil de

18

termice de cea 0,66°C/W.
Transformatorul de reţea Tr. 1 se
realizează pe tole E14 avînd grosimea p~che!ului de 6 cm. Înf.ăşurarea pnmara are 634 de splre cu
sîrmă CuEm 0 0,5, înfăşurarea secundară de putere are 134 de spire
cu sîrmă CuEm 0 1 iar înfăşurarea
.
,

mică putere are
sîrmă CuEm 0 0,25.

de

48 de spire cu

Performanţele obţinute la ieşire:
- tensiunea de ieşire s-a modificat cu maximum 16 mV la variaţia
tensiunii de reţea În gama 198 V 242 V;
. - rezistenţa de ieşire de 20 mH;
- amplitudinea vîrf la vîrf a ondulaţiilor de maximum 3 mV.

SOV

-220V
O,430A

lN4001

-1SV

O,110A

Tl
2N30S5

Tr1
RS
0/54t1./1W

0-40V/1A
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În ansamblul coordonatelor fundamentale ale dezvoltării actuale ~i
de perspectivă a României socialiste stabilite de documentele Congresului al XIII-lea al partidului, ,de
hotărîrile Congresului Ştiinţei şi InvăţămÎntului,
ştiinţa
puternică
forţă de producţie
ocupă un loc
central, determinat de transformările de un dinamism spectaculos
pe care le imprimă vieţii economice
şi
sociale, cercetarea ştiinţifică
românească avînd un rol hotărîtor
În realizarea dezvoltării intensive, În
ritm accelerat, a industriei, a întregii economii naţionale, În ridicarea
acesteia la nivelul celor mai avansate cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii
contemporane.
În contextul sarcinilor mobilizatoare reieşite din documentele de
partid şi de stat, din indicaţiile şi
orientările
tovarăşului
NICOLAE
CEAUŞESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, actualul concurs de realizări tehnice cu
tema: "CONSTRUCŢII ELECTRONICE", organizat de revista "Tehnium" împreună cu Comisia pentru
creaţia tehnico-ştiinţifică a tineretului din cadrul Comitetului Central
al Uniunii Tineretului Comunist şi
cu sprijinul Institutului Central de
Electronică, cu scopul de a stimula
creativitatea ştiinţifică şi tehnică a'"
tineretului, îşi propune să polarizeze atenţia constructorilor. amatori spre un domeniu Cu largi posibilităţi de aplicare în ţara noastră.
Dedicat aniversării a 65 de ani de
la crearea
Partidului Comunist
Român,
concursul va evidenţia
contribuţia tinerei generaţii la soluţionarea
unor probleme tehnice
, apărute În procesul de producţie, la
îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare multilaterală şi ridicare a patriei pe noi culmi de progres şi civilizaţie.

ART. 1 - Lucrările propuse pentru concurs trebuie să fie originale

Type

2S03080
2S03080M
*2S03270M
2S03079M .
2S02063
I
2S02063M
2S03078M
2SA937LN
2SA937MLN
2SB821
2S02021 LN
2S02021 MLN
2SA785
2SA937
2SA937M
2S02021
2S02021 M
2SA874
2SA874M
'-'- -2SA881
2SB822
_ 2SB851
2SB909M
2SB910M
2SB911M
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19
19
300
20
25
25
32
40
40
40
40
40
80++
40
40
40
40
32
32
32
32
80
32
80
32

văţămînt;
b) construcţii
electronice
aferente realizării de surse de energie
convenţionale
sau
neconvenţio

nale;
c) aparatură realizată prin refolosirea unor materiale sau componente din industriiJe electrotehnică
şi electronică etc.;
.
d) aparatură de testare a diverşi
lor parametri în practicarea sportului;
e) construcţii electronice dedicate jocurilor, jucăriilor, altor forme
de divertisment;·
f) aparatură electronică utilizată
În locuinţă.
ART. 4 - Concursul se va desfăşura În două etape. Prima etapă,

10 (mA)

VOEOev)

I

şi realizate În afara sarcinilor de
serviciu; în acest sens se va anexa o
notă din partea întreprinderii sau a
instituţiei unde lucrează participantul (acolo unde este cazul).
.
ART. 2 - La concurs pot participa tineri 'muncitori, tehnicieni,
maiştri,
subingineri' şi
ingineri,
elevi, studenţi şi cadre didactice,
precum şi colective şi cercuri de
creaţie, comisii profesionale şi pentru creaţia tehnico-ştiinţifică din
sistemul Uniunii Tineretului Comunist de la nivelul . întreprinderilor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor.
ART. 3 - Lucrările participanţi
lor la concurs trebuie să se incadreze într-unul din următoarele domenii:
1. Construcţii electronice cu aplicabilitate În economie;
II. Construcţii
electronice
cu
aplicabilitate în procesul instructiveducativ;
III. Construcţii
electronice
cu
aplicabilitate În' practicarea .educaţiei fizice şi sportului, în modernizarea locuinţei, În petrecerea În
mod util a timpului liber.
Se pot aborda următoarele domenii tematice:
a) aparatură
necesară
optimizării
sau modernizării proceselor
industriale sau procesului de în-

50
50
100
20
50
50
100
--100
100
- 300

IOM

100
100
50
100
100
100
100
500
500
1000
3000
700
1000
- 700
3000

Pc (mW)

300
300
1000
150
250
250
250
300
300
250
300
300
150
300
300
300
300
300
300
600
750
600
1000
1000
1000

fT (MHz)

1100
1100
80
500
300
300
230
140
140
100
180
180
180
140
140
180
180
200
200 ._-_15_~

100
100
150
100
100

de înscriere şi selecţionare a lucrărilor, se va desfăşura, în perioada
1.07.1986 15.09.1986. A doua
etapă va consta în realizarea unei
expoziţii,
jurizarea
lucrărilor
şi
acordarea premiilor. Scrisorile de
înscriere În concurs vor fi trimise redacţiei, pînă la data de
15.08.1986,
pe
adresa:
Revista
"Tehnium", Piaţa Scînteii nr. 1 cod
79 784, of. poştal 33, cu menţiunea:
Pentru concursul "Construcţii electronice".
ART. 5 - Scrisorile de înscriere
la concurs trebuie să cuprindă următoarele:
menţionarea
domeniu- ~
lui abordat, descrierea lucrării realizate, prezentarea schemei electronice şi a performanţelor aparatu-.
lui, numele şi prenumele autorului
. sau autorilor, vîrsta, adresa, numărul de telefon, şcoala/facultatea
frecventată sau întreprinderea/instituţia unde lucrează.
ART. 6 - Autorii lucrărilor selecţionate pentru etapa a II-a vor fi
anunţaţi în scris· pînă la data de 15
septembrie a.c., iar lucrările, însoţite de o fişă tehnică, calculul tehnico-economic şi fotografii, vor fi
prezentate În cadrul unei expoziţii
organizate la Institutul Central de
Electronică Bucureşti, în luna noiembrie a.c.
ART. 7 - La o dată stabilită ulterior şi comunicată prin intermediul
revistei "Tehnium", participanţii la
faza finală a concursului vor fi invitaţi la Bucureşti pentru vernisajul
expoziţiei
şi
festivitatea de pre"
miere.
ART. 8 - În vederea clasificării
finale a lucrărilor se vor lua În considerare
originalitatea
acestora,
aplicabilitatea actuală şi de perspectivă, precum şi eficienţa economică a soluţiilor prezentate.
În urma evaluării lucrărilor, juriul
va acorda următoarele premii:
Premiul special al juriului, constînd
dintr-un
instrument
de
măsură MF 35 acordat de I.A.E.M.
- Timiş.oara.

2SB1042M
* 2SB1044M
*2SB1066M
2S01652
2S01652M
2S02673
__ 2S01055
2SD1225M
2SD1226M
2SD1227M
_
2SD1228M
2S01469
_ 2SD1469M
-

_.. _------

80
50
50
32
32
32
32
32
80
32
50
15
15
50

2S03082
* 2S03082K
2S02059
*2S02059K
2S02413
*2S02413K
2S02412LN
* 2S02412KLN
2SA1037
*2SA1037K
2S02412
*2S02412K
2SA1036
*2SA1036K
*2SB1051
2S02411

19
19
20
20
25
25
40
40
-40
-40
40
40
-32
-32
-32
32

IOM

IOM

IOM

1000
1000
3000
500
500
1000
2500
1000
700
2500
500
1000
1000
3000

50
50
20
20
50
50
100
100
- 100
- 100
100
100
- 500
- 500
lop -1000
500

Premiul special al revistei "Tehnium" În valoare de 3 500 de lei.
1. PENTRU SOLUŢII ŞI RE~
LIZĂRI CU APLICABILITATE IN
ECONOMIE:
Premiul I În valoare de 3 000 de lei
Premiul " În valoare de 2 500 de
lei
Premiul III În valoare de 2 000 de
lei
Două menţiuni în valoare de cîte
1 000 de lei.
.
II. PENTRU SOLUŢII ŞI RE~
LIZĂRI CU APLICABILITATE IN
PROCESUL
INSTRUCTIV':EDUCATIV:
Premiul I în valoare de 3 000 de lei
Premiul II În valoare de 2500 de
lei
Premiul III în valoare de 2000 de
lei
Două menţiuni În valoare de cîte
1 000 de lei.,
III. PENTRU SOLUŢII ŞI RE~
LlZĂRI CU APLICABILITATE IN
DOMENIUL SPORTULUI, AL MODERNIZĂRII LOCUINŢEI ŞI DIVERTISMENT:
Premiul II>! în valoare de 3 000 de lei
Premiul II În valoare de 2 500 de
lei
Premiul III în valoare de 2000 de
lei
Două menţiuni În valoare de cîte
1 000 de lei.
O serie de întreprinderi şi instituţii de profil vor acorda premii în
obiecte. In funcţie de participare, se
vor acorda, În limita sumelor prevăzute, premii speciale.
ART. 9 - Juriul va fi format din
reprezentanţi al C.C, al U.T.C., Institutului Central de Electronică,
O.S.I.M si ai redacţiei.
ART. 10 - Concursul va fi popularizat prin intermediul presei şi radioteleviziunii.
Cele mai bune realizări vor fi transmise instituţiilor şi intreprinderilor
interesate, iar cele cu largă aplicabilitate vor fi publicate în revista şi
almanahul "Tehnium" pentru generalizare.
I

1000
1000
1000
400
' 400
600
750
1000
1000
1000
1000
600
600
1000

100
100
70
250
250
150
100
150
120
100
250
150
150
90

200
200
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
. 200 .

1100
1100
500
500
300
300
180
180
140
140
180
180
200
200
150
250

200
200

l
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parea sa.
In cele ce

urmează plecăm de la
premise:
'
- indiferent
de
model,
este
vorba de un aparat fotografic clasic, lipsit de automatizări;
- fotografiile sînt În tehnica albnegru.
1. APARATUL FOTOGRAFIC PĂRŢI PRINCIPALE
Într-o prezentare simplificată,' un
aparat fotografic se compune din
corp, obiectiv, obturator, vizor, magazia filmului şi sistemul de transport al acestuia.
CORPUL este suportul pentru
celelalte părţi componente şi în
acelaşi timp conţine constructiv camera obscură în care se formează
imaginea.
OBIECTIVUL este un ansamblu
optic, mai mult sau mai puţin complex, care furnizează imaginea înregistrată
pe, pelicula fotografică.
Orice obiectiv este caracterizat prin
distanţa focală şi luminozitate.
Aceste elemente sînt notate obligatoriu pe partea frontală a obiectivului. De exemplu, 50/1:2 înseamnă
că obiectivul are distanţa focală. de
50 mm şi luminozitate 2. Deseori
distanţa focală se marchează explicit sub forma f=SO. Actual notaţia
este simplificată şi mai mult, de

următoarele

Ing. VASILE CĂLINESCU

Acest articol este destinat celor
mai tineri cititori ai revistei noastre,
elevi aflaţi poate la prima lor vacanţă mare, prilej potrivit realizării
primelor fotografii.
Cel mai probabil, părinţii v-au
cumpărat un aparat simplu, de tip
SMENA, de exemplu, sau v-au. dat
un aparat aflat de multă vreme În
dotarea familiei: un FEO, ZORKII,
ORIZONT (din generaţiile vechi),
B~IRETT, PENTI etc.
Inainte de toate este necesar să
ne cunoaştem aparatul de fotogra-

fiat şi apoi să învăţăm să îl manevrăm. Trebuie, de asemenea, să
cunoaştem cîteva lucruri despre filmele folosite şi despre expunerea
lor. Cei mai ambiţioşi pot ulterior încerca să-şi developeze filmele şi să
facă fotografii după ele. Aşadar.
vom încerca împreună să cunoaş
tem:
- principalele părţi ale aparatului fotografic;
- manevrarea aparatului fotografic;
- expunerea filmului şi develq·

DESEN81HILIZAREA
CONSTANTIN ALEXANDRESCU

Sensibilitatea ridicată a materialelor fotosensibile moderne, precum şi perfecţionarea. metodelor de
determinare a expunerii au făcut În
timp ca developarea peliculelor negative să nu necesite un control vizual. De altfel, deşi posibil pentru
peliculele ,de pînă la 20-22 DIN,
controlul vizual al developării În lu':'
mină de protecţie adecvată este
foarte puţin eficient, avînd În vedere
intensitatea extrem de redusă a
acestei lumini.
Pe de altă parte, cQntrolul vizual
În timpul developării materialelor
pozitive (care sînt de mică sensibilitate) este mai facil datorită intensităţii relativ mari a iluminării de
protecţie.

Cu toate acestea, sînt cazuri cînd
un control vizual eficient se impune
ca necesar şi util. Cîteva exemple:
- developarea de pelicule negative expuse neuniform şi cu multe
erori;
unor
materiale
- developarea
pozitive la formate mari (cînd defectele provocate de praful sau scamele aflate pe negativ devin supă
rătoare);

- developarea
unor
materiale
fotosensibile negative sau pozitive
scumpe ori avute la dispoziţie În
cantităţi reduse.
SOluţia constă În desensibilizarea respectivului material fotosensibil premergător developării sale
sau concomitent cu revelarea. Controlul devine posibil astfel:
- pentru materialele de sensibilitate mare, peliculare, la lumina
lămpii de laborator cu un filtru verde
deschis tip ORWO 113 D, la distanţă
normală şi cu bec de putere normală
(80 cm indirect, bec 15 W);
- pentru materialele de sensibilitate mică, pozitive, la lumina
lămpii de laborator cu filtru verde
tip ORWO 113 O, dar la 20 cm distanţă şi folosindu-se bec de pînă la
100 W inclusiv.

Există

multe substanţe cu rol desensibilizator, de regulă din familia
coloranţilor.
Sînt
puţin
folosite
avînd în vedere unele efecte secundare (colorarea gelatinei, combinarea cu substanţele din componenţa
revelatorului etc.).
Există substanţe care nu aparţin
coloranţilor şi cu efect desensibilizator, ca de exemplu pinacriptolul
(poate fi alb sau verde). Pinacriptolui nu dă efecte secundare, dar
există unele materiale la care efectul de desensibilizare este redus
sau lipseşte datorită unor particularităţi
constructiv-tehnologice
ale
respectivelor materiale fotosensibile.
Un produs desensibilizator cu
bune calităţi şi cu caracter universal este ORWO 0903, care poate fi
procurat de la toate magazinele cu
articole foto. Acţiunea sa este preponderentă pentru zona cromatică
a luminii cu lungime de undă mare,
ceea ce permite controlul vizual În
lumină deschisă verde-galbenă.

Produsul poate fi uWizat ca soluţie de sine stătătoare (prebaie)
sau poate fi adăugat revelatoruluÎ.
O tabletă de 0903 se dizolvă În 30
mi de apă caldă (se sfărîmă În· prealabil). SOluţia care rezultă este tulbure. Se adaugă la 500 mi revelator
soluţie ,sau se realizează o prebaie
de 500 mI. SOluţia concentrată se
poate păstra timp îndelungat. Timpul de acţiune este de 3 minute,
timp În care developarea se face la
Întuneric; ulterior controlul la lumina filtrului ORWO 113 O devine
posibil.
Se recomandă revelarea pe o durată de cca 2/3 din durata normală la
întuneric, după care s~ continuă la
lumina verde deschis. In cazul revelatoarelor cu acţiune rapidă, sub 3
minute, se desensibilizează pelicula 3 minute în prebaie. '
Timpul de revelare se măreşte
putin (cu 15-20%).

III

exemplu 1,8/50, ceea ce înseamnă
luminozitate 1,8 şi distanţa focală
SOmm.
Pe montură este notat de asemenea numele obiectivului.
Obiectivul conţine un dispozitiv
care permite modificarea deschide;.
rii efective, dispozitiv cunoscut ca
diafragmă. Graţie diafragmei, prin
obiectiv trece mai multă sau mai
puţină lumină.
Oiafragma se reglează prin rotirea inelului diafragmei, inel aflat de regulă pe circumferinţa exterioară a obiectivului şi
mai rar pe partea frontală. Valorile
diafragmei se regăsesc în şirul:
2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22.
De asemenea, obiectivul este
prevăzut cu un inel separat pentru
punerea la punct a clarităţii. Acest
inel este gradat În ,metri.
Mai rar întîlnite sînt aparatele de
tip "box", la care obiectivul are o
diafragmă fixă şi un reglaj fix al distanţei, astfel alese Încît să redea
doar de la o anumită distanţă (în jur
de 1,2 - 1,5 m, de obicei) pînă la infinit.
OBTURATORUL este dispozitivul care permite iluminarea peliculei. Poate fi montat În obiectiv şi În
acest caz este numit obturator central, sau se poate afla imediat în faţa
peliculei, sub forma unor perdele

În cazul pozitivelor, respectiv al
hîrtiei fotografice, se impune o developare În două băi, avînd În vedere timpul scurt de developare
normală (cca 2 minute).
O soluţie comodă constă În folosirea revelatorului ORWO N113,
care, diluat 1+8 cu apă, constituie
prima baie, evid~nt cu adaosul corespunzător de 0903. După 3 minute, pozitivul este trecut într-o soluţie de N113 În diluţie normală, În
care are loc formarea definitivă a
imaginii. Controlul se poate face cu
un bec de pînă la 100 W şi la 20 cm
de filtru.
Prin adăugarea de bromură de potasiu în prima baie (cca 2 g ia 1 I soluţie desensibilizatoare) se măreşte

timpul de revelare, ceea ce permiţe
un control mai precis al imaginii. In
acest caz Însă apare o creştere a coeficientului de contrast.
Ca primă soluţie revelatoare-desensibilizatoare se poate folosi ur-

Modificarea tonalităţii 10tografiilor alb-negru este posibilă prin utilizarea unui procedeu de virare
adecvat.
Există însă posibilitatea obţinerii
tonurilor brune (sepia) direct din
developare, dacă se foloseşte un
revelator special, ca de exemplu
unul din cele redate ÎI' continuare.
Rezultatele sînt În funcţie de tipul
hîrtiei fotografice şi de gradul de diluţie a revelatorului. Pentru reţetele
de faţă se pot face diluţii de pînă la
1:5, cu creşterea timpului de expunere şi a duratei de revelare (pînă la
8 minute).
Dacă apa folosită este dură, se Începe prepararea reţetelor prin dizolvarea a 2 g de hexametafosfat de
sodiu la litru sau a altui produs de
dedurizare a apei (ORWO A901, de
exemplu).

ORWO 120
Sultit de sodiu ... , .. 60 g pH 10,3

mătoarea reţetă:

Metol ....................... 5 g
Suifit de sodiu ............. 25 g
Bromură de potasiu ......... 4 g
0903 ...... conform prescripţiei
Apă. . .. . . . . . . .. pînă la 1 000 mi '
După 3 minute fotografia se trece
În revelatorul normal, unde se agită
energic, pentru a evita o înnegrire
inegală.

Desigur, cele arătate mai sus sînt
valabile pentru materiale fotosensibile alb-negru.

Hidrochinonă ....... 24 g
Carbonat de potasiu. 80 g
Bromură de potasiu ... 2 g
Apă ..... pînă la 1 000 mi

ORWO 122
Sultit de sodiu ...... 30 g pH=10; 1
Glicină .............. 5 g
Hidrochinonă ....... 10 g
Carbonat de potasiu. 80 g
Bromură de potasiu ... 5 g
Apă ..... pînă la 1 000 mi
ORWO 123
Sultit de sodiu ...... 60 g pH= 10,3
Hidrochinonă ....... 24 g
Carbonat de potasiu . 80 g
Bromură de potasiu .. 25 g
Apă ..... pînă la 1 000 mi
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TABEL DE EXPUNERE (DIAFRAGMA) PENTRU FILM DE 20-21 DIN
.
(80-100 ASA; 65-90 GOST)
Timp de expunere 1/125 s (1/100)

(textile sau metalice), În care caz
este numit obturator focal. Indiferentde tipul obturatorului, vom
reţine şirul valorilor timpilor de expunere: 1; 1/2; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60;
1/125; 1/250; 1/500; 1/1 000 s sau la
unele aparate mai vechi: 1; 1/2; 1/10;
1/25; 1/50; 1/100; 1/250; 1/500 s.
Din această gamă de timpi de expunere se regăsesc aproape la
toate aparatele valorile: (1/15); 1/30;
1/60; 1/125; (1/250), plus poziţia de
deschidere permanentă (cît timp
este apăsat declanşatorul aparatului), notată cu "B".
La unele aparate vechi există şi
poziţia "T", care permite deschiderea' obturatorului la o primă apăsare
şi Închiderea la o a doua apăsare.

La obturatoarele centrale reglarea
timpului de expunere se face cu un
inel aflat pe circumferinţa obiectivului. La obturatoarele focale există
un tambur al timpilor de expunere
aflat la partea superioară a corpului
aparatului fotografic.
VIZORUL este dispozitivul prin
care se observă şi se Încadrează subiectul. La aparatele citate, vizarea
se face În mod direct şi poate fi Însoţită de un dispozitiv telemetric (Ia
aparatele ZORKII, de exemplu)
pentru punerea la punct a clarităţii.
Reglarea telemetrică se efectuează
prin manevrarea inelului de distanţe al obturatorului pînă cînd În
centrul vizorului, Într-o pată colorată (gălbui, de obicei), se vede o

ORWO 124
Metel ............. 0,8g pH=10,0
Sulfit de sodiu .... ~. 15 g
Hidrochinonă ........ 4 g
Carbonat de sodiu .... 9 g
Bromură de potasiu .. " 8g
Apă ..... pînă fa 1 000 mi

Ultima reţetă dă tonuri brun-verzui.
Temperatura de lucru poate fi între 18-2Z'C. Timpii de lucru se determină prin probe.
Prepararea reţetelor se face Într-un
volum iniţial de cca 600 mi apă la cca

În general, În laboratorul fotografic se lucrează cu îmbrăcăminte de
protecţie, Într-un halat de exemplu,
a cărui pătare nu reprezintă nici un
necaz. Dacă totuşi din imprudenţă
s-a lucrat În îmbrăcămintea de
stradă şi au sărit stropi din soluţiile

de lucru, se recomandă Încercarea
uneia din următoarele reţete de

• Pentru atenuarea defectelor tenului şi pentru Îndulcirea trăşături
lor feţei, ca şi pentru obţinerea
efectului de Întinerire a persoanelor
În vîrstă din fotografii, În momentul
proiecţiei clişeului pe hîrtia fotografică, cu aparatul de mărit, se interpune În drumul razelor de lumină, imediat sub obiectivul aparatului de mărit, o bucată de ciorap de
mătase,
eventual două straturi,
care produc o difuzie a luminii, cu
mare efect artistic. Acelaşi scop
poate fi atins folosind o bucată de
tifon sau o bucată de sticlă transparentă unsă cu vaselină.
• Alt efect deosebit se obţine
printr-o mişcare a hîrtiei totografice
în momentul expunerii (aproximativ citeva zeci de milimetri).
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:WC.

curăţare.
1. Dacă

stropii a,u fost observaţi
ce
au
sărit
pe îmbrăcăminte, o spălare imediată şi
rapidă în apă curgătoare la tempe-

imediat

• Tonarea fotografiilor în nuanţă
sepia, procedeu cu efecte surprinzătoare, se face prin diverse metode.
Metoda prezentată oferă rezultate foarte bune, indiferent de cît de
veche este fotografia.
Se prepară următoarea soluţie:
Sulfat de cupru cristalizat .... 2 g
Acid citric (sare de lămîie) '" 6 g'
Carbonat de sodiu anhidru '" 5 g
Fericianură de potasiu ....... 1,5 g
Apă ................ pînă la 350 mi
Atenţie: soluţia este toxică!
Intr-un vas mai mare, aproximativ
1-2 1, În care s-a turnat un pahar cu
apă, se dizolvă pe rînd substanţele
de mai sus, adăugîndu-se următoa
rea numai după ce cea pusă anterior s-a dizolvat complet. Atenţie la
dizolvarea carbonatului de sodiu!

singura Imagine. Cînd distanţa nu
este corect reglată, În pata centrală
din vizor subiectul este redat dublat. La unele aparate telemetrul
dispune de un vizor separat. La
aparatele fără telemetru se reglează distanţa prin apreciere vizuală. '
ŞI
SISTEMUL DE
MAGAZIA
TRANSPORT AL FILMULUI. Orice
aparat dispune de un spaţiu În care
se introduce filmul nou şi un spaţiu
În care se rulea ă filmul ~xpus. Un
sistem de transport, mai simplu sau
mai complex, asigură trecerea filmului dintr-o parte În alta. La majoritatea aparatelor există şi un sistem de siguranţă care 'împiedică expunerea dublă a aceleiaşi porţiuni
de film. Toate aparatele fotografice
dispun de posibilitatea readucerii
filmului În spaţiul debitor, respectiv
În caseta filmului (pentru peliculele
de 35 mm). La unele aparate de tip
SMENA rularea filmului se face Într-o casetă similară cu cea debitoare.
2. MANEVRAREA APARATULUI
FOTOGRAFIC
Prima operaţie constă În încărcp
rea cu film a aparatului fotografic.
Recomandăm aici ca micul fotograf
să apeleze la ajutorul părinţilor sau
al unei persoane cunoscătoare
pentru a se evita o Încărcare
greşită, care să ducă la neantrenarea filmului şi pentru alegerea corectă a felului de film.
Aparatul se remontează În tocul
său de protecţie. EI va fi folosit, ca
regulă, numai în tocul protector şi
asigurat contra căderilar accidentale prin atîrnare de gît cu ajutorul
curelei cu care este prevăzut tocul.

Potrivit condiţiilor de iluminare
se reglează diafragma şi timpul de
expunere.
In funcţie de subiectul ales, se
face o Încadrare preliminară şi- dacă
aceasta este satisfăcătoare se face
punerea la punct a clarităţii.
Se fotografiază apăsînd deci anşatorul aparatului fotografic. Apă
sarea declanşatorului se face fiexionînd degetul care acţioneazfl. Se
va evita mişcarea antebraţului, care
antreneaz.ă de obicei şi mişcarea
apar.atufUl fotografic, fapt ce duce
/a formarea unui cliseu neclar.
3. EXPUNEREA' FILMULUI ŞI
DEVELOPAREA
Pentru cei mai tineri fotografi
amatori recomandăm utilizarea ,unui
tabel ca acela anexat, care asigura
practic rezultate bune În situaţiile
date.
Pentru simplitate se foloseşte un
singur timp de expunere şi se modifică diafragma. Tabelul este dat
pentru film cu sensibilitatea de
20-21 DIN, sensibilitate ce corespunde celor mai multe cazuri de utilizare.
_.Avînd În vedere sensibilitatea ridicată a filmelor actuale, cît şi necesitatea însuşirii unor cunoştinţe
speciale, primele filme vor fi date
unui atelier specializat sau se va
apela la un coleg experimentat.
Este bine să se facă recomandarea
ca filmul să fie developat într-un revelator de ,granulaţie fină sau cel
puţin într-un revelator compensator.

ratura mediului ambiant poate fi extrem de eficientă.
2. O pată formată de revelator se
tratează cîteva minute Într-o soluţie
de 3% tinctură de iod. Pata nu dispare complet decît după încă un
tratament într-o soluţie de 10% tiosulfat de sodiu (atenţie, nu infixator
acid). Se spală obiectul abundent.
Procedeul se repetă la nevoie. Efectul este cu atît mai ,rapid şi mai sigur
cu, cît pata este mai proaspătă.
Inainte de aplicarea procedurii se
face o probă pe un colţ de material
pentru a verifica rezistenţa coloranţilor sau dacă nu aparE1 un efect de
colorare r e m a n e n t . "
3. O altă reţetă pentru petele
provocate de revelator constă În
tamponarea lor cu o soluţie de
2-3% permanganat de potasiu.
Permanganatul oxidează substanţele
revelatoare, iar substanţele
care se formează se Îndepărtează
Într-o soluţie conce.ntrată 'de meta-

bisulfit de potasiu, În final se spală
obiectul cu apă şi. săpun şi se
clăteste abundent.
4. SOluţiile fixatoare proaspete nu
pătează. Cele uzate însă dau pete
(cu atît mai Închise cu cît soluţia este
mai uzată), greu de îndepărtat.
Se recomandă să se încerce cură
ţarea petei cu o soluţie de slăbire tip
Farmer. Se prepară o soluţie de 10%
tiosulfat de sodiu (atenţie, nu fixator acid) şi o soluţie de 10% fericianură de potasiu. Se obţine soluţia
de lucru din amestecul a 3 părţi din
prima soluţie cu o parte din cea de-a
doua.
Se umezeşte obiectul În soluţia
de lucru astfel obţinută 3 pînă la 5
minute (se remarcă o colorare verzuie), după care se clăteşte abundent pînă la dispariţia petei.
O probă prealabilă se impune.~

Acesta prOduce o puternică reacţie
de. efervescenţă.
In final soluţia trebuie să aibă o
culoare verde smarald.
Copiile alb-negru se pun la înmuiat În apă curată într-o tavă fotografică. Apoi se introduc pe rînd În tavă
cu soluţia preparată ca mai sus, la
temperatu ra camerei (cca + 20° C) .
După 1-2 minute de ,acţionare a
soluţiei, fotografia se colorează În
brun. Tonarea se obţine înt~e 3 şi 5
minute, în funcţie de temperatură,
culoarea variind Între tonuri de roz,
roşu, brun deschis, maroniu.
Prin acelaşi procedeu se pot tona
şi diapozitivele alb-negru.
Operaţia se încheie cu spălarea
fotografiilor şi, respectiv, a filmului,
Îndelung, cu jet de apă, pentru Îndepărtarea
resturilor de soluţie,
după care se pun la uscat.
că aveţi un ciclu
aceeaşi temă şi că
doriţi să subliniaţi aceasta printr-un
titlu prin proiecţie, nu este neapărat
nevoie să faceţi desen şi fotografie,
ci puteţi inscripţiona ceea ce doriţi

• Presupunînd
de diapozitive cu

pe o

bucată

de film transparent, cu

gelatină

depusă

(bucăţI

rămase

frecvent la capetele filmelor developate), folosind tuşul' negru sau colorat.
'
Operaţia se efectuează pe un
geam mat luminat de un bec prin
transparenţă.
Gelatina
absoarbe
,foarte bine tusul. Nu se vor folosi
acuarele, guaşe sau tempera.
Aceiaşi rezultat se poate obţine
aplicînd litere prin presare (Iettraset), cu deosebirea că anterior se
degresează suprafaţa de aplicare
prin frecare cu un tampon de vată
îmbibat cu pudră de talc.
• Prin fixarea unei folii de celofan
colorat Împreună cu diapozitivul în
aceeaşi ramă, la proiecţie, imaginea capătă un plus de frumuseţe.
Acelaşi efect se obţine prin Îmbăierea unor diapozitive în soluţii de
tuşuri colorate, acestea punîndu-se,
În prealabil, într-un vas cu apă curată pentru înmuierea gelatinei.
După
obţinerea
nuanţei
dorite
diapozitivul se tamponează diJ un
tampon de vată şi se Iasă la uscat.
Se vor prefera nuanţele palide
pentruca diapozitivele să nu devină
prea opace.
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.56.f)
Descărcarea condensatorului C pe
becul A produce. un puternic semnal luminos. Receptorul primeşte
semnalul pe fototranzistorul FR şi
prin amplificare comandă iluminarea becului indicator.

c
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fOV

PRACTIC, 2/1980

Nivelul logic În diverse puncte
dintr-un montaj se poate stabili cu
acest tester. Două diode LED montate convenabil afişează stările O
sau 1.
RADIO, 3/1986

i

-1-

+
4, 5'+6 V

116
20J<.Q

Acest montaj poate debita 120 W
cu ±40 V şi tranzistoarele speciale
pe o sarcină de 4 ,o, cu un procent * din etajul final.
de distorsiuni de 1%.
De remarcat modul de alimentare
RADIOTECHNIKA,2/1982

T4 P"f2

+40V

Sb

Tf - TUN, 2T3169

; T2,TJ-TUII,2TJf68 ; T4 -2T6551 ; A1,At-DUC

Temporizatorul utilizează un circuit integrat SFC606B şi este destinat comenzii motorului ştergătorului de parbriz.
,
La pinul 1 se aplică + 12 V, iar circuitul RC Între pinii 5 şi 6. Releul de
comandă este conectat la pinul 10.

be

LE HAUT-PARLEUR, 1 563

-------------------------------

~-I

,
I

Montajul serveşte ca microemiţă
tor pentru reglarea aparaturii de recepţie În gamele 3,5 şi 145 MHz.

RE LAIS 12V
----------.
I

,

T

,

6,

,

1'

'.

Porţile A şi B din circuitul
formează un oscilator pe
Porţile C şi D constituie un

integrat
1 kHz.
generator cu cuarţ pe 3,5 MHz, iar tranzistorul T 1 un generator pe 145 MHz
pilotat cu cuarţ (14,5 MHz).
Cele două generatoare sînt modulate cu 1 kHz prin comutatorul
K1A.
RADIOELEKTRONIK, 8/1985
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după

utilizare!
.
meniul de măsurare al voltmetrului
La pipeta şi para densimetrului se
trebuie să fie corespul'\zător, resracordează.şi . scula. de "nivel conpectiv de aproximativ 2; 7 x numărul
stant" " cu ajutorul căreia se extrage
celulelor, cu extensia de scală coelectrolitul În exces din celule,
respunzătoare.
rămînînd nivelul dictat de .. orificiul
Tensiunea pe celule, aşa după
lateral al tubuleţului de PVC 'sau
cum a fost arătat anterior, se
oauciuc antiacid (fig. 2).
măsoară În gol, În sarcină şi 1n tim4.3. Aparate de măsură şi control
•
pul în,cărcării..
al parametrilor electrici
Acumulatoriştii
profesionişti poAparatele necesare întreţinerii şi
sedă o sculă specială care măsoară
exploatării corecte a acumulatoatensiunea pe celule supuse unei
relor sînt:
sarcini
(curent de descărcare)
echivalente unui motor demaror,
a) VOltmetrul, care trebuie să aibă
auto.
, neapărat posibilitatea. de. citire cu o
Pentru diagnosticarea bateriilor
rezoluţie mai bună de 0,05 V, În dose recomandă ca măsurătorile În
meniul 1,7-2,7 V. Desigur, aceasta
"sarcină" ale tensiunii pe .celulă să
ptesupune. utilizarea unor voltmetre construite special. Electroniştii
se facă În timpul descărcării la un
amatori pot obţine un astfel de inadaugă 5-10% acid ortofosforic.
curent de C/10 A.
În caz că la una· sau două celule
strument prin extinderea scalei
Spălarea se face de 3-4 or~ şi
b) Ampermetrul se foloseşte inapar diferenţe (mai mari de 50%)
obiş~nuit
cu
ajutorul
unui
voltmetru
constă În umplerea celulelor cu sodeosebi pentru citirea şi. reglarea
f aţă de restul elementelor, aceasta
,unei
diode
Z~ner.
In
asemenea
si,Iuţia de acid ortofosforic 5-10%
curentului de încărcare, respectiv
indică faptul că. celula respectivă nu
tuaţii se va trece neapărat la reetacald
(50-70'C)
şi
menţinerea
de descărcare, deci domeniul de
funcţionează
corespunzător
sau
lonarea
scalei
respective
astfel
moacesteia in bac, pînă la răcirea commăsurare al acestuia va fi ales În
bacul are fisuri, deci bateria necedificată
.
. pletă. Se clătesc celulele cu apă
funcţie de capacitatea bateriei (de
sită remediere.
'
Este' importantă citirea tensiunii
distîlată curată, caldă (40-60' C),
obicei C/5 A la cap de scală).
În cazul cînd pierderile sînt uniln
acest
caZ,
doglobale
pe
baterie.
se umplu din nou cu electrolit
forme, Însă relativ mai mari de 50
proaspăt, preparat cala pct. 1.2.2.
cmc/săptămînă iarna, respectiv 100
Se pune la Încărcare bateria, cu un
cmc/săptămînă vara, se va verifica
curent de C/30-C/40 (A), pentru
tensiunea debitată de echipamenSimpozionul na'ional al radioamatorilor, dedicat aniversăril a 60 de ani de
40-50 de ore, apoi se ţine la destul de Încărcare (alternator, dinam,
de creacărcare pe o sarcinş (becuri, rezisredresor etc.), care cuplat la baterie
organizate
tenţe) ~'a un curent de C/40 (A) pennu trebuie să depăşească pe celule:
Tehnium",
tru 5-10 ore.
(6)
U Încărcare = 2,4 + a (t-15)
Se repetă operaţiunea de încărcare-descărcare la aceşti para,..
Cu ocazia verificărilor şi commetri, de 2-4 ori, după care se
pletărilor de nivel al el~ctrolitului se
trec.e la încărcare-formare, .ca la
şterge de fie9are dată capacul bate.
riei cu o. cîrpă uscată pentru În- . pct. 2.1.2.
Operaţiunea se consideră satisdepărtarea urmelor de apă şi a prafăcătoare dacă după oprirea Înfului. Această operaţiune se face cu
cărcării, conform indicaţiilor de la
dQPurileînşurubate.
pct. 2.1.2., la 5-10 ore, tensiunea la
Totodată se verifică dacă orificiborne nu a scăzut sub 2,2 V/celulă În
ile de aerisire ale dopurilor nu sînt
gol, respectiv sub 2, 1 V/celulă la. o
infundate; În caz contrar, se trece la
descărcare de C/10 (A). De asemedesfundarea lor.
nea, c!elulele trebuie şă aibă aceeaşi
Aşa Cum s':'a descris la pct. 1.1.,
tensiune atît in gol, cît şi În regim de
este foarte important ca imediat
1. t ORGANIZARE
"descărcare". În caz contrar, celudupă descărcare bateria să fie reinCampionatul republican de creaţie
lele cu tensiune mai mică se încarcă
cărcată pentru ca suffatul de plumb
- automatizări În domeniul radioştiinţifi'că şi tehnică. este organizat
comunicaţHlor;
,
spongios format să fie descompus suplimentar individual.
anual de către Federaţia Română de
Schimbarea de plăci defecte,eli,..
În Pb şi Pb02 , înainte' ca acesta
sisteme cu microprocesoare şi
Radioamatorism -:- Comisia· centrală
minarea de scurtcir~llite interne
(PbS04 ) să treacă la forma stabilă.
tehnică de calcul. specifică radiocotehnică cu. ,sprijinul redacţiei revistei
etc., in general operatiuni ce presu. ReÎncărcarea se face de la un remunicaţiilor;
.
"TEHNIUM'~~
dresor care asigură un curent de pun desfacerea celulelor, nu se reLa campionat sînt invitaţi să parti- aparatură electronică destinată
comandă persoanelor neautQrizate
C/10 (A), preferabil automatizat,
cipe m.embrii radiocluburilor pasioaltor ramuri de sport sau economiei
şi
fără
o calificare corespunnaţi de tehnică· şi construcţii elecadică
cu Întreruperea Încărcării
naţionale care să contribuie la requzătoare, Întrucît aceste operaţiuni
cind tensiunea atinge valoarea restronice.
cerea efortului valutar şi la creşterea
necesită deja atit cunoştinţe profepectivă din relaţia (6).
2.l1.·0upă vîrstă, .participanţii $e.
protfuctivităţii muncii.
sionale,cît şi de protecţia muncii,
împart' în .următoarele categorii:
2.2.2. Obligatoriu ,. fiecare lucrare
trebu ie Însoţită de ',"~ o fişă 'de ina) seniorii cei ce au împlinit vîrsta
3. 'iNTRETINEREA BATERIILOR specifice.
de cel puţin 18 ani,'în anulcampioDE ACUMULATOARE ACIDE
scriere, care. va conţine numele şi
4. SCULE. ŞI APARATE NECEnatului;
prenumele, indicatJvul de apel,
SARE EXPLOATARII ŞI iNTRETIb).juniori, cei avînd mai puţin de
Tn afară de operaţiunile descrise
adresa personală, categoria de parNERU BATERIILOR DE ACUMU~
lapct.2.2. cei care exploatează ba18 ani. Virsta se stabileşte pe baza
ticipare (2: 1.1.), ramura la care parLATOARE
terii de acumulatoare acide pot face
certificatului de naştere sau a buletiticipă (2.1.3.), locul obţinut la etapa
unele .remedieri, după cum urnului de. identitate.
judeţeană, precum şi un MEMORIU
4.1. Vase-baghete
mează:
2.1.2. Participarea poate fi indiviTEHN.IC conţinînd' schema electrică
Vasele utilizate pentru prepara- În .cazul' cînd bitumul este fisuduală sau colectivă. Colectivele de
şi desen~le\. de execuţie, descrierea
rea soluţiei de acid sulfuric şi penautori ;seÎnscriu in clasamente la 10rat, bateriEi se repară cu ajutorul
funcţionării, performanţele obţinute,
tru golirea celulelor la nevo.îetreculcorespunzăto'r . .printre particielementele de noutate şi progres
unei
vergele metal.ice fierbinţi
buie să fie din sticlă sau PVC.Ser~
(150-30O'C).. şi cu smoală (bitum).
panţii individuali (în. cadrul acestui"&
tehnic. Fişa de. Înscriere va conţine
comandă ligheane din PVC, care
Reparaţii .mari laizolaţia de bitum
campionat .(1u se intocmesc clasa- , şi o declaraţie privind respectarea
înainte şi după utilizare se pot spăla
regulamentului de . concurs.
se fac numai cu bitum special antia'mentepe .echipe).
foarte bine. De asemenea am este,..
2.2.4.. Lucrările prezentate trebuie
cid(STAS 476&73);
2.1.3. Campio.natulse organize.ază
să fie În stare de 'funcţionare, auto-:-Încazul în c aretensiu nea pe carea soluţiei se va face numai·.cu
separat. pentru următoarel.e r.amuri:
baghete curate, din sticlă sauPVC,
rulasigurind, în cazul. montajelor
une.le. celule a scăzut sub 1,9 (V),
a) Eiparatură de .trafic . radio . şi
în special acesta din urmă nefiind
aHmentatela baterii, sursele 'coresdar nu.mai puţinde.O,4 (V), este poanexetn. domeniul undelor scurte şi
punzătoare de energie.'
,
fragil. Pilniile folosite vor. fi din
sibil să fie adunată la fundul bacului
ultrascurte;
sticlă, eventual din PVC...;.. cînd um2.2.5. Un concurent poate partib) aparaturăşianexepentrura
pulberea din pasta. căzut~, datorită
plerea cu electrolit se va face cu
cipa la .campionatcu cîteo lucrare
exploatării ne.c:oreşpul'lzătoare.
diogoniometrie. de amator şitelegraatenţie deosebită pentru a evita iela' fiecare ramură .. de activitate
In acest caz se răstoarnă bateria
fie 'sală;
.'
(2. 1.3.).
.
j
c) aparatură de măsljrăşi automapentru golirea. de. electr91it, se.. spală şirea electrolitului pe capac.
4.2. Densimetrul
.
2.2.6. Lucrările trebuie să fie realitizări in domeniul radiocomunicaţii- )
c.eJulete cu ap~distihiltăsau. neioni~
Densimetrul necesar verificării
zaripersomile ale.autorilor şi nu pot
zată pînă cîndf4pa>cI~spălare iese
lor;
electrolitului este format dintr-o pifi prezentate. Ia mai .multe ediţii . ale
d) tehnică de calcul şi aparatură
curată (necolorat~de.PlJlbere sau
petă (1) de format special, o pară de
campionatului.
destinată economiei naţionale.
sedimente), seurnpl.ucellJlele. bate1. 6~Participanlii 'clasaţi pe', pr.i-:cauciuc (2), preferabil antiacid şi
riei cu ,electrolitpr()a~p~tpreparat,
2.2.1.Lucrările prezentate. trebuie
Q
mut loc la fiecare categorie de partide 1,26 g/cmc!a 15
şi se pune la.' patronul plutitor de măsurare prosă se Înscrie În următoarele domepriu-zisă (3), gradat fie în densitate,
cipanţi şi fiecare ramură de activÎnii:
.
încărcat.. .. După .. 4.9 >9re de • . inf.ie În o Be, fie şi-şi (fig. 3).
tate În parte primesc titlul de camcărcarese verifică. tet:lş1unea p,e fie- antene pentru unde scurte şi
pion al, R.S. România.
Pentru ca măsurătoarea .să fie cocare celulă în parteşiş~lncElrcăsu
ultrascurte;
Sportivii clasaţi.pe primele locuri
rectă,
trebuie ca patronul de
plimentar celulele·careEiutensiune
.-, aparatură' pentru antrenament
primesc premiile sta.bilite conform
măsură să
plutească perfect În
mai mică, pin~ .I.a. egaHzarea.tensiuşi 'concurs În domeniul telegrafiei de
normelor ·C.N.E.F •.S.
sală şi al radiogoniometriei de aman ilor, cînd' se '. co.nt!nIJă>irtc~rcarea electrolitul tras din celule cu ajutoPrimii6clasaţil~ fieca.re categorie
tor; "
întregii baterii plnăla valoarea dată rulperei de cauciuc. Pipeta se va
primesc diplome.
- aparatură pentru comunicaţii
de refaţia (6)xP (n=numă~uJ~elu-' ţine pe verticală, astfel ca patronul
Toţi .participanţii primesc. clasaspeciale: RTTY, SST V, comunicaţii
lelor). . ' ... '.
.•.. , .'
• .' să' .nu.. atingă pereţii ei. Adîncimea
scufundării . În electrolit (legea 10i
mentul final - clasament.ce se va
in cazul in care s-a aqumUlatmult
prin satelit etc.;
Arl:'limede) este măsura densităţii,
publica şi ÎnrevistaIlTEHNI.UM" .şi
sultat de.plumb·p~ plăci şi a~e~ta;ta
- surse de alimentare, precum şi
Buletinul informativ al F. R. Radioa,..
o încărcare normală, nu se mai de,s- dect se va citi valoarea gradată pe
ap,arate pentru yalorificare~ unor
matorism:
compune (culoareaatbicioasă,a scală . in. dreptul. nivelului 'electrolisurse de energie neconvenţIonale;
tutuL ." Atenţie! Valoarea astfel citită
3.1.7. Pe baza clasamentelorde.la
'plăCilor), se poate Tncerca .d.izolva~
- aparate. de măsură şi control;
se ,va corela Întotdeauna cu tempeetapa judeţeană, se pot atribui titlul.
- aparatură pentru protecţia
rea acestuiaprin~ .... . .><
de ,campion judeţean şi premiul res- spălarea celuh:~lor:cuapă' dis- ratura. .electrolitului. Spălaţi cu
muncii În, domeniul radi.ocomunicapectiv,
tilată caldă (50.,-70' C), fa care se' multă apădensimetrul Înainte şi
ţiilor;

p:•..
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nu sînt eficiente În FIF.
PĂSCĂLUŢĂ !ULlAN- Buhuşi
Cu difuzoarele recuperate (40-4
W) puteţi construi o boxă acustică,
La stabilizator (7/1982) se pot
m o n tap e ra d ia tor t o a t e
tranzistoarele fără a izola colectoarele, dar În acest 9az trebuie izolat
radiatorul de restul montajului, fiindcă pe el aparet'ensiunea redreso- '
carcasă}.
rulul
Transformatorul este de la radioLUDACER ADRIAN - Bucure,ti
receptoarele cu tranzistoare. Dioda
Bobina L este fără carcasa, dieste miniatură~ tip obişnuit.
'
mensiunile ei fiind notate pe schiţa,
CHIRNASA CALIN - Birlad
alăturată schemei. Se foloseşte
Nu" ştim cum va funcţiona casetosîrmă CuEm 0,35. Bobina de şoc are
fonul care il construiţi după schema
3S de spire CuEm 0,2. Condensatoproprie.
rul Cs . are 4,7 ,uF.
PETRUŢĂ GHEORGH,E - Alba Iulia
IOICA NICOLAE - Constanta
O antenă cu multe elemente este
Conectaţi . dioda LED ta o baterie
lungă, grea şi supusă d~teriorării,
de 4,S V prin intermediul unui rezisdin "cauza vînturilor. Construiţi 4 antene cu S elemente şi amplificator. • tor deSOO O (poate fi pînă la 1kO).
'Cînd dioda luminează înseamnă că
SAHAFF MARIAN - Bucureşti
este c;onectată corect.
,
Corectorul RIAA la care vă referiţ'i
ROB101 este un amplificator opefuncţionează cu distorsiuni mici în
raţional şi este' construit de ICCE.
toată gama audio (20 kHz).
, Montajul cu Ciouă LED-uri dela
'ROŞU C . .- Craiova
bordul unor autoturisme nu ajută la
Unele perturbaţii el~ctrice sînt mai
nimic.
dificil de înlăturat. Incercati unele
RĂDULESCU ION - la,i
filtre.
Harta cu prefixele pentru radioaDELEANU ŞTEFAN - Bucureşti
matori o puteţi procura de la RadioConstrucţIa la care lucraţi poate
clubul Braşov, telefon 43518.
da rezultate dacă este executată corect.
POENARU NICUŞOR - Craiova
RUS CĂLIN - Timişoara
La televizor trebui'e să se modifice
Deocamdată nu deţinem schema
amplificatorul de frecvenţă intermeunui wattmetru cu LED-uri.
diară sunet: montaţi astfel C20(}:::
BOTA DANIEL -jud. Argeş
C202=14 pF.
,
Frecvenţa de emisie a satelitilor
C207=16 pF, C209=50pF, apoi din
TV este de cîţiva gigahertzi sau
m,iezurile bobinelor Încercaţi acorchiar peste 10GHz.
. ~ul pe S,5 MHz.
PLATON IUSENIE - Constanţa
BALA ANDREI - Măgurele
Da, trebuie să inlocuiţi capul magPuteţi obţine 100 W cu montajul
netic.
,
descris.
RADU ADRIAN - Ploi~ti
Circuitul '739 este special constru,it pentru ,s!?Jmnal şi distqrsiuni
mici. Antenele TV pentru banoa UIF

'cată

În 10/1977,.2/1981 şi În Almanahul "Tehnium" .1982.
MUSTATĂ VALENTIN - Gale'i
Circuitul, TBA810 se găseşte În
magazinele, de specialitate sau la ",
atelierele de reparaţii.
LUPU LIVIU- la,i
.
Bobina L3 are 12 spire CuEm 0,35,
bobinate cu diametrul de 6 mm (fără

TOPÎRCEANU FLORENTINBucure,ti
Modificări personale aduse antenelor atenuează calităţile acestora.
VU-metrul este conectat la comutator.
'
COMAN DOREL ~ Vi,eui de Sus
Tubul electronic EL84 are urmă-'
toarele legături la soclu: 2-G1,
3-KG3, 4-F, 5-F, 7-A, 9-G2.
MUNTEANU DAN - jud. Iaşi
Verificaţi etajul final linii.
UŢA ILIE - Timişoara
MOdificaţi un amplificator de 6,5
pronunţat
MHz. Pentru frecvenţa de S,S MHz
banda 1.
se măresc valorile bobinelor şi ale
ANDREI PAUL - laşi
condensatoarelor de acord.
Operaţi trecerea de, la ECL86 la
ECL82 în felul următor: 1-1,,2-8,
ANICOLAE PETRICĂ - jud. Vran~"";7, 4-4, 5-5, 6-6, 7-2, 8-3,
ce,
Verificaţi starea capului magnetic
9-9, Legăturile trebuie executate
inregistrare-redare.
tu atenţie şi foarte bine izolate.
CLAUDIU MARIAN - Zimnicea
,MUNTEANU DUMITRU -Ia,i.
Am expediat pe adresa dv.
Vă recomandăm să luaţi legătura
schema de conexiuni a circuitului
cu Radioclubul Judeţean laşi, str. F.
ce vă interesează.
Engels 30, telefon 40763.
A.CS ŞTEFAN - Sibiu
ALBU ANDRONIC - jud. Alba
La televizorul ",Snagov" 243 puteţi
Verificaţi doza de redare şi În pricupla jocul p(in borna de antenă.
mul rînd acul.
Ca am plificatortJI să debiteze puteTRUSES OVIDIU, - Alba Iulia
Difuzoarele au impedanţa 4n şi pu- rea nominală trebuie 'să fie alimentat
la tensiunea indicată.
terea 4,5 VA.
BĂRBULESCU VICTOR - laşi
NEMES LAURENTIU - Bucureşti
Nu 'ştim ce, rezultate veţi obţine
Culegeţi semnal din .televizo~
aducînd modificări schemei.
chiar de la bornele potenţlometrulUi
N~N CRISTIAN -" Braşov
de volum.
In convertorul (7/198S)L 1 ; Lz şi L3
BĂNUŢĂ SORIN - Pite,ti
Nlt deţinem documentaţia solici- sînt linii, nu bobine. Schema radioreoeptorului "Gloria" a fost publitată.

1. M.

