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EMIL - Constanţa: Firma ASTRON COAPORATION care se află În California, este
producătorul alimentatorului tip RS-20 A folosit de către dvs. Acest alimentator poate debita 20
A la vârf şi 12-13 A În mod continuu la o tensil)ne de 13,7 V.
Elementul de control. şi comandă este un CI tip 723 care prin intermediul unui tranzistor
comandă tranzistoarele de putere. Cele două tranzistoare de putere originale pot fi Înlocuite la
nevoie cu 8 tranzistoare tip 2N3055. Valoarea exactă a tensiunii de ieşire se stabileşte din R5.
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URS FLO.RIN - Petrila: Pentru obţinerea unor componente electronice
"Conex Electronic" din Bucureşti, str. Maica Domnului nr. 48, sect.2 .
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VOICU DANI EL - Constanta: Cele trei circuite integrate la care vă referiţi sunt folosite ca baze
de timp, folosind diverse rezonatoare piezoceramice. Circuitul ICM 72131 PO folosind un cristal
cu frecvenţa 4,19430 MHz generează semnal cu frecvenţa de 1 Hzşi alte trei semnale cu
frecvenţe diferite: Circuitele MSM 5832 RS şi Te 5036 P utilizează rezonatoare cu frecvenţa de
32,768 KHz. Frecvenţele divizate fiind foarte diverse dar la fiecare se regăeşte I Hz.
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Din curbe se observă că pentru frecvenţa de 0,5 GHz, până la
distanţa de 550 m este mai bună transmisia prin cablu, iar
pentru distanţe mai mari, este mai bună transmisia rasiio. ~.a o
frecvenţă de 10 ori mai mare (5 GHz), distanţa de lac'are
devine preferabilă transmisia radio, scade şi ea cu un ordin de
mărime adică la 50 m.
Transmiterea prin unde radio directive poate fi luată În
consideraţie deci, ca o altă posibilitate. Această posibilitate a
fost folosită puţin în Bucureşti, înainte de 1989 pentru anumite
case şi persoane "sus puse". În acest caz în instalaţia de la
sediul firmei, SRS nu are nevoie de receptoare indoor, care de
data aceasta se află la fiecare utilizator (RI K). Acesta ar fi un
~

TV PRIN CABLU SAU PRI'N
MICROUNDE?
Un mare avânt l-a luat în ţara noast}:ă televiziunea cu
de pe sateliţii artificiali geostaţionari de telecomunicaţii
ai pământului şi retransmiterea lor prin cablu la mai mulţi
abonaţi situa~ în zone compacte de blocuri, în oraşe, zone deja
"arondate" diverselor firme care fac acest lucru. În unele ţări din
vestul Europei, şi sunt încercări şi la noi, retransmiterea se face
chiar printr-un sistem de fibre optice. Ambele procedee sunt
mai economice decât· soluţia ca, fiecare beneficiar al televiziunii
prin satelit să aibe instalaţia tui proprie de recepţie individuală
TV.. SAT. Această soluţie rămâne valabilă pentru telespectatorii
amatori izolaţi de .I~ sate, -de exemplu. Dar închipuiţi-vă cum ar
arăta un bloc ornat pe acoperiş şi pe la balcoane cu 150-200 de
reflectoare parabolice?t
În fig. 1 se dă schema bloc a unei instalaţii de recepţie
colectivă TV -SAT cu retransmisie la abonaţi prin cablu. Prin
SRS1 se înţelege sistemul de recepţie multiplă de la mai mulţi
sateliţi, deci care conţine mai multe antene parabolice, tot
-atâtea LNC-uri şi tot atâtea sau chiar mai multe receptoare
recepţia

8B8 .~:~.[] :: ~~

I
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- indoor, etc., toate acestea aflându-se la sediul firmei. Funcţie
de câte canale "S" (programe)'asigură firma abonaţilor, blocul
RS conţine tot atâtea remodulatoare fiecare pe câte un canal
"S". 1n fine 1,un sistem de sumare (S3) precede transmiterea
tuturor canalelor S pe cablul coaxial de RF. La locul de
distribuţie un divizor de semnal(DS) împarte, În bloc, semnalul
pentru fiecare priză TV de apartament. Acest sistem de
transmitere prin cablu a semnalelor de RF are dezavpntajul,
binecunoscut de altfel, al unui randament scăzut, al pierderilor
se putere-de RF pe cablul coaxial care nu este deloc ideal. O
altă posibilitate de a transmite un semnal da RF la distanţă
este, însă, aceea a "cablului hertzian',' adică a creerii unuI
fascicol·de unoe radio cât mai îngust şi al dirijării lui de la
sediul firmei la beneficiarii unui bloc. Pierderile sunt mai mici
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în acest caz?
În diagrama din fig. 2 .sunt reprezentate pierderile de f)Utere
ale unui semnal radio transmis la distanţă (până la 10 K m) în
două ipostaze: transmisia se face prin cablu coaxial sau prin
radio, transmisia se face la frecvenţa de 0.5 GHz sau la 5 GHz.
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dezavantaj economic pentru beneficiar, dar nu trebuie uitat că
întruoâtva costul cablului şi al manoperei se compensează 'cu
cel pentru procurarea receptorului indoor. În loc de cablu, la
furnizor se foloseşte un sistem de sumare şt amplificare (SSA),
precum şi o antenă de emisie omnidirectivă de bandă largă
(AE). Transmisia radio se face în banda 900-1700 GHz, adică
a primei frecvenţe intermediare de la ieşirea LNC-urilor.
Antenele de recepţie (ARK) trebuie să fieşt ele de _bandă largă
(800 MHz) şi în plus, directive, către centrul de emisie, deci
bine degajate (fig.3). În târgurile bucureştene se pot vedea
astfel de antene aduse din import. O simplă antenă YAGI, de
exemplu, nu Îndeplineşte condiţia de b~ndă. Eventual, această

TV

antena Slr putea avea un amplificator de bandă largă -(AAK)
pentru compensarea atenuării cablu lui, În special la frecvenţete"
superioare din bandă (fig. 4).
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După cum rezultă din tabelul publicat în nr. 6-7 al revistei
noastre canalele de televiziune prin cablu cuprind banda de
frecvenţe de al 105, 25 la 294,25 MHz, întrepătrunzându-se cu
canalele normei OIRT - FIF.
.
Din tabel rezultă că televizoarele în norma OIRT (construite
În ţară sau importate pentru România) vor putea eventual
recepţiona numai o parte din canalele S ale televiziunii prin
cablu şi anume cele situate 'intre frecventete de cca 100 MHz
(canal 5, banda II FIF) şi 230MHz (canal 12, banda tii FIF).
Această eventualitate poate fi tradusă practic dacă teelvizoarele
sunt prevăzute cu acord continuu (prin diode varicap) ale
blocului de canale. În cazul televizoarelor de tip vechi, cu
selectoare sub formă de rotactor cu circuite acordate fix pe
canalele OIRT, acordul, pe unele canale S este posibil cu
dificultăţi (renunţarea la unele canale OIRT, adoptarea unui
convertor de frecvenţă suplimentar). Şi încă ceva: televizoarele
care nu sunt prevăzute cu canal de sunet bistandard vor fi mute
pe canalele S care au fi (sunet)=75,5 MHz (normă CGIR)

Ing. T.E.K
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SIRENA ELECTRONICA .

.

Propun cititorilor revistei TEHNIUM, amatori de.
pescuit, b plută electronică cu care se poate pescui
noaptea.
Schema electrică este deosebit de simplă şi P9ate fi
realizată de orice constructor amator. Ea se compune
din tranzistorul T, 2 diode şi două baterii de ceas

Montajul simulează sunetul a două tipuri destrenă;.
cea În care frecvenţa variază rapid Între două limite (Ki
Închis,K2spre stânga) şi cea În care frecvenţa

I
!

1
electronic tip AG3, de exemplu. -Când pl-uta stă În
repaus la un nivel deasupra apei, tranzistorul Teste
blocat· şi dioda LED este stinsă, pentru că baza lu T
este in aer. Când senzorul din baza lui T ajunge În apă
baza primeşte un potenţial negativ faţă de emitor,
tranzistroul se deschide şi dioda LED Încep'e să
lumineze. Dioda 02 nu perm ite scurt circuitarea prin

12
apă

a bateriei şi tot prin ea se Încarcă bateria 'AG3 de
la o sursă.!3xterioară.
Realizarea practică. Se procură din comerţ o plută de
pescuit În care pot fi introduse piesele necesare. Se
desface pluta În două şi în partea de sus se dau 2
găuri 0 1 mm pentru un senzor şi Încărcarea bateriei, şi
chiar În vârf se dă o gaură de 0 3 mm pentru un led
miniatură. În partea de jos se dă o gaură de 0 1 mm
pentru al doilea senzor care să stea tot timpul În apă.
Operaţia destul de dificilă este lipirea pieselor,
scoaterea senzorilor afară şi etanşarea cu plastic (cutii
de medicamente) dizolvat În acetonă cu 24 ore Înainte.
Se reglează pluta cu plumb astfel Îneât senzorul S1 să
fie sub nivelul apei, iar senzorul S2 deasupra nivelului
apei.
Piese necesare: - plută, - tranzistor pnp (BCY78) sau
echivalent, - LED miniatură, - diodă 1 N4006 sau
echivalentă, - baterii tip AG3 (2 bucăţi).
George PALICI- Timişoara

4

semnalului de ieşire creşte şi descreşte lent, În câteva
secunde (K1 deschis, K2 spre dreapta).
Tranzistoarele T1 şi T2 formează unastabil
comandat În tensiune.
Tranzistoarele T3 şi T4 reprezintă un astabil cu perioada de aproximativ Is, al cărui semnal, integrat,
modulează primul astabil. TranzistoareJe T6, .I7 şi Ta
formează
un
trigger
.inverşor.
'Prin
ÎncărcareaJdescărcarea condensatorului' de 1.000 f.LF
este generată tensiunea
dinte de ferăstrău
modulatoare.
Tranzistoarele sunt din seria SC (npn).
Ing. Radu CIOCĂNELEA

TEHNIUM 10-11/94

INSTRUMENTE MUZICALE EL,ECTRONICE

INSTRUMENT MONOFONIC
Instrumentele 'muzicale electronice cu cl4lviatură se
diferenţiază prin gradul de complexitate care este legat, printre
altele,şi de capacitatea de a emite mai multe sunete simultan.
Instrumentele cunoscute sub denumirea de "monofonice"

dar faţă de alte scheme destinate amatorilor, apărute anterior
În revistă, este prevăzut cu un circuit care acţionează asupra
regimului tranzitoriu de stabilire a emisiei sonore (atac), care
alături de timbru, contează În mare măsură pentru

",--,_--",-,-",il---O OU T
AF

1
("solotone", "monodice", "melodice") sunt cele mai simple şi
pot emite la un moment dat un singur sunet muzical (pur, sau

OSG,LAToe

individualitatea proprie a sunetelor muzica1e.
Întrucit literatura noastră În acest domeniu este aproape
inexistentă, considerăm util să prezentăm şi cîteva configuraţii
de schemă pentru reţeaua de acordare care ţin confşi de
cerinţele muzicale, configuraţii aplicabile la orice schemă.- de
instru~ent, de acest gen (fig. 2 .. .fig,. 6).

PILOT

ose.
Însoţit de armonici), avînd În componenţă un singur oscilator
cu frecvenţă variabilă, comutabilă prin claviatură, frecvenţele
comutate la interpretare dînd Înălţimea notelor muzicale. Ele

OSC1LifTOIl
PILOT

- oferă posibilitatea interpretării de melodii eu rol solistic.
prezentat se încadrează În această categorie,

TEHNIUM 10-11/94

Referindu-ne la schema de principiu, din fig. 1, oscilatorul
pilot al instrurl)entului este constituit din astabilul cu cuplaj În
emitor realizat cu tranzistoarele T4-T5. Această configuraţie a
fost preferată datorită avantajelor pe care le oferă, În special
stabilitatea şi banda de frecvenţă suficient de, largă care se
poate obţine prin varierea unui singur element (rezistenţa
dintre emitorul lui T4 şi masă). Introducereea
C5 În circuitele de emitor, caracterizate prin
şi
curenţi inverşi reduşi, asigură o bună stabilitate a frecvenţei.
Alimentarea oscilatorului se stabilizează suplimentar cu

5

INSTRUMENTE

E ELECTRONICE

R 1001, fiind astfel eliminate şi eventualele fluctuaţii de
datorate tensiunii de alimentare.
Rezistenţele (potenţiometrele) de acordare, comutabile prin
claviatură, dintre punctul "K" al schemei şi masă, se pot monta
frecvenţă

1t:Z.2 R:z.{

ff.1. R4."

B
k

ose.

În mai multe moduri, fiecare cu avantaje şi dezavantaje,
varianta practică alegîndu-se de amator În funcţie de scopul
urmărit şi de posibilităţi. De exemplu, pentru un instrumentjucărie poate fi aqceptată oricare din cele 5 variante
prezentate, Însă pentru un instrument destinat efectiv pentru
muzică se vor prefera variantele din fig. 4-fig. 6.

01JC/LII10Q.
PILOT

6
Configuraţia din fig. 2 prezintă următoareele avantaje:
- Valorile rezistenţelor semireglabililor R1. .. Rn nu sunt critice,
aceştia putînd fi În unele cazuri chiar identici, În detrimentul
fineţei de acordare. Se va alege valoarea care permite
acordarea notei celei mai coborîte (frecvenţa limită inferioară a
oscilatorului). Vor putea fi astfel folosite valori standardizate.
- Odată acordată o notă muzicală, celetalte nu sun( afectate,
deci nu contează ordinea reglajelor, acestea nefiind
interdependente. O eventuală dezacordare În timp a unei note
muzicale nu le. afectează pe celelalte. Dezavantajul principal
este că la acţionarea simultană a două sau mai multe clape
(fie din greşeală, fie datorită obişnuinţei intrumentiştilor de a
cînta pe instrumente polifonice), rezistenţe le aferente se pun
În paralel, rezultînd o frecvenţă n~dorită. (Notele muzicale
corespund unor frecvenţe standard, aflate În raporturi bine
definite). Acest lucru generează incomodităţi la interpretare,
obligÎnd e~ecutantul ca la acţionarea unei clape, precedenta
s,ă fie deja elib~erată. 0- variantă care elimină aces.t
inconvenient şi "corectează" eventualele greşeli de
interpretare este cea din fig. 3, unde este lesne de observat că
la acţionarea simultană a două sau mai multe clape,
rezistenţeie corespunzătoare frecvenţelor mai coborîte se
scurtcircuitează prin contactele claviaturii, În circuit rămîne
rezistenţa corespunzătoare frecvenţei mai ridicate, astfel că va
fi emis automat numai tonul cel mai Înalt. Nici În această
variantă valorile semireglabi'lilor Ri ... Rn nu sunt critice, În·
schimb există dezavantajul că dezacordarea unei note duce
automat la dezacordarea tuturor celorlalte care au frecvenţa
inferioară., ordinea reglajelor fiind obligatoriu de la
spre Rn,
atit
acordarea iniţială, cît şi la eV,entualele reacordări
ulterioare.
O variantă care elimină dezavantajele ambelor scheme
În acest caz, acordarea iniţială se face de la Ri
cea dtn fig.

6

spre Rn, În schimb reacordările ulterioare, necesitate de"
modificările nedorite ale poziţiilo~ unor cursoare, ,se pot face în'
orice ordine.
Sunt de asemenea "corectate" automat eventualele g'(eşeli
de interpretare În modul descris anterior.
Pentru a se putea folosi potenţiometre cu valori
standardizate, între. acestea se intercalează rezistenţe fixe.
Stabilitatea frecvenţei este puternic dependentă de calitatea
pQtenţiometrelor, de aceea, În lipsa unor potenţiometre de
calitate, se recomandă schema din fig. 5, În care se utilizează
numai rezistenţe fixe. Rezistenţele R 1.1 - Rn.1 au valori mult
mai mici decât rezistenţele R 1.2 - Rn.2 şi se folosesc pentru
acordarea fină. Se pot obţine astfel frecvenţele standard
corespunzătoare notelor muzicale folosind rezistenţe fixe de
valori sta-ndardizate. Operaţia de acordare este mai
laborioasă, dar avantajele o justifică.
În fine, mai propunem varianta din fig,...t) ale cărei avantaje
din punct de vedere al acordării şi utilizărM instrumentului sunt
evidente În contextul celor descrise, dar În acest caz sunt
necesare contacte-comutator pentru fiecare clapă.
Revenind la schema din fig.1, separarea de sarcină a
oscilatorului se face cu repetorul pe emitor T6. Acordarea
generală a instrumentului este posibilă prin semireglabilul P3
din baza lui T4. Pentru obţinerea efe'ctului de "vibrato" se
foloseşte oscilatorul sinusoidal cu frecvenţă infrasonică,
realizat cu tranzistoarele T1-T3. Acesta produce o modulare a
frecvenţei de bază a osCilatorului pilot. Potenţiometrul P1
reglează frecvenţa semnalului modula~or (viteza), iar P2,
amplitudinea acestui semnal şi implicit profuniimea de
modulaţie. Amplitudinea semnalului În emitorul lui T3 este de
6,8 V vârf la vârf, iar componentele R6C4 s-au .ales astfel
încât excursia frecvenţei oscilatorului pilot În jurul frecvenţei' de
referinţă să corespundă. cerinţelor muzicale În toată banda de
lucru.
Pentru obţinerea efectului de apariţie gradată a sunetelor
specifice instrumentelor aerofonice şi cordofonicE? (strings), s-a
prevăzut circuitul cu tranzistoarele T7 -Ta care 'funcţionează
astfel:
În absenţa ~emnalului, condensatoarele C9 şi C10 din baza

prin rezistenţa R1?
Rezistenţa R 16 împiedică descărcarea acestora pe dioda 02, .
astfel că
din baza lui T7 se stabileşte la o valoare
suficient de mare pentru a-I satura. Ca urmare, tensiunea pe
condensatorul Cii este aproape de zero, astfel că tranzistorul
T8 nu este alimentat.
lui T7 se

încarcă

cu o tensiune

pozitivă
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INSTRUMENTE MUZICALE E·LECTRONICE.
pe oricare din clapele K1-Kn, oscilatorul intră
dar În momentul iniţial semnalul nu ajunge la
ieşire, tranzistorul T8 nefiind alimentat, evitându-se astfel şi
paraziţii specifici regimului tranzistoriu de intrare În oscilaţie. În
La

În

apăsarea

funcţiune,

1 ..

-

notelor muzicale, cursorul potenţiometrului P2 va fi la ţapătul
dinspre masă. După acordare, se verifică funcţionarea
generatorului de ''vibrato'' prin manevrarea potenţiometrelor P1
şi P2. În emiţătorul lui T6 se poate vizualiza pe 'oscilescop

~I

IJS"

....

t2.~

OfJf

8
acelaşi

timp, semnalul se aplică diodei 02 prin componentele
C8R15. Tensiunea continuă negativă rezultată În anodul
diodei se aplică prin R16 peste tensiunea pozitivă de pe
condensatoarele C9-C10. Rezistenţa R16 separă intrarea de
impedanţă mare a lui T7 de impedanţă mică a detectorului. În

mărirea şi micşorarea

perioadei (frecvenţei) semnalului audio
În ritmul semnalului modulator. Se trece apoi la optimizarea
blocului de atac prin probe auditive În toată banda de
frecvenţă, precum şi la măsurarea În curent continuu a
tensiunii pe condensatorul Cii. Aceasta trebuie să fie cât mai

9
urma suprapunerii celor două tensiuni, tranzistorul T7 merge
spre blocare, condensatorul Cii începe să se Încarce prin
R 18 alimentând tranzistorul T8. Semnalul injectat prin grupul
C12,R20 În baza lui T8 apare amplificat la ieşire, În mod
gradat, pe măsura Încărcării lui Cii. Valoarea capacităţii lui
Cii stabileşte durata creşterii tensiunii la bornele sale şi
implicit durata atacului sunetelor.
Valorile parametrilor componentelor din etajul detector sunt
destul de critice şi depind Într-o oarecare măsură de banda de
frecvenţă a oscilatorului, de aceea optimizarea acestora se
face experimental, În urma acordării instrumentului.
Iniţial se alege plaja În care va lucra instrumentul (octaveJe
dorite), precum şi varianta pentru reţeaua de acordare.
Semireglabilul P3 se blochează cu cursorul într-o poziţie
mediană. Se stabileşte valoareqcondensatorului C5 (zeci de
nanofarazi pentru octavele centrale), care va fi de tip PMP
, sau PS, iar cu un potenţiometru legat între punctul K şi masă
se va Încerca acoperirea benzii propuse. Odată stabilită plaja
În care trebuie să varieze rezistenţa dintre Kşi.rnasă şi
valoarea finală a condensatorului es, se trece la acordarea
oscilatorului-pilot pe frecvenţele standard corespunzătoare
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aproape de zero în absenţa semnalului, iar la apăsarea uneia
din calpe să crească progresiv până la 6... 8 V (în funcţie de
frecvenţa semnalului emis). Cuplând intrarea osciloscopului În
colectorul lui T8 se poate vizualiza creşterea progresivă a
amplitudinii semnalului din momentul apăsării clapei până În
momentul stabilirii nivelului normal al emisiei sonore.
Montajul din fig. 1 poate constitui baza unui instrument
monofonic care, opţional, se poate cQmpleta cu cfrcuite pentru
Îmbogăţirea spectrului, filtre de formanţi, efecte speciale şi
altele cunoscute amatorilor care experimentează construcţii de
--acest gen.
Notă:

tabelului cu frecvenţele standard
notelor muzicale ale gamei temperate
acestea se vor calcula de către amator În baza relaţiilor care
Însoţesc figura 7, unde este prezentată şi poziţia acestora pe
claviatura instrumentului.
Fig. 8 prezintă desenul de echipare al plăcii cu conexiunile
exterioare aferente, iar fig. 9 desenul circuitului imprimat.
În

lipsa

corespunzătoare

Emil MATEI

RECEPŢIA

INDIVI.pUALA TV-SAT

CONSTRUCŢIA UNUI RECEPTOR INDOOR TV-SAT:

MODULUL CONVERTOR (t)
Modulul convertor (MC) de frecvenţă coborâtor . 'memorări de polarizări precomandate pentru di
(DOWN-CONVERTER) sau tunerul, este cel mai ,varicap;
important În cadrul receptorului TV-SAT, cu atât mai
. - să convertească toate frecvenţele canalelo
mult cu cât nu are inaintea sa un amplificator de RF. amintite (prin variaţia simultană a frecvenţei fH
De acesta val depinde În mare măsură sensibilitatea heterodinei) Într-o acceaşi frecvenţă intermediară
ieşire fi=200 MHz (!); pentru aceasta fecvenţa
oscilatorului trebuie să varieze intre:
fHm=fSm+fi= 950+200=1150 MHz
fHM=fSM+ fi = 1750+200= 1950 MHz
Frecvenţa semnalului imagfne (care apare În
b
procesul neliniar de mixare a frecvenţelor) este:
fl= 2fH- fS = fS+ 2fi= '1360-2150 MHz
,..---~+-+----i~r-+----{ alb
Dacă nu ar fi existat filtrul TB acordabil la intrare
fs
fi
(figura 1 a)" energia acestui ,semnal imagine s-ar fi
receptorului şi calitatea imaginii la ieşire. În acelaşi pierdut În .circuitele de intrare ale ~mixerului, şi În
timp acest modul este şi cel mai dificil de executat consecinlă, pierderile de conversie ar fi fost mai
practic şi de reglat. De aceea operaţiunile trebuie mari, respectiv puterea disponibilă /În semnalul de fi
abordate cu,maximum de precauţie şi corectitudine. mai mică. FTBA acordat tot timpul pe frecvenţa f8 şi
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Ce "sarcini" revin convertorului de frecvenţă:
~ - să recepţioneze unul câte unul toate semnalele
celor 99 de canale din banda SH F cu frecvenţele
c cuprinse intre fSm=950 MHz şi fSM=1750 MHz;
- să facă selecţia prin acord manual, fără

il

HL
,
care prezintă la bornele dinspre Mx un scurt circuit"
pentru frecvenţa fi, reflectă semnalul imagine spre
elementul neHniar al Mx, reiter:ându':l În procesul de
m;xare şi sporind astfel puterea şemnalului fi cu 3
dB, şi deci, mărind raportul s/z la ieşireaMx cu 3 dB.
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Aceasta deoarece: fl-fh=fh-fs=fi. Este ca şi cum
semnalul de fi ,ar avea ca surse, atât semnalul real
de frecvenţă,fs,cât şi, cet de imagine de frecvenţă
fi (figura 1b). Tot din figura 1b r.ezultăcă, dacă
energia semnalului imagine nu s-ar recupera, nivelul
zgomotului de fond În banda de trecere B a FTB de
frecvenţă intermedi,ară, ar fi dublă, deci mai mare cu
3'dB.
Receptoarele TV SAT realizate de firmele
industriale nu au FTBA, ci un FTB de bandă largă. În
acest caz Însă, pentru ca acest filtru să fie rejector
pentru frecvenţa jl1)agine, trebuie indeplinită relaţia:
fi =fS+2fi>fSM, de unde rezultă: fi>(fSM -fSm)/2"

Boxa
HL

,

BB125A

~~~~~~~~

~

Boxa

HX

3

BFR 90A

=0,4 GHz.lată de ,ce În aceste receptoare se
folosesc valori ale frecvenţei intermediare ridicate,
intre 400 şi 600 MHz. Dezavantajul constructiv este
evident atât În ce priveşte AFI pentru calea comună,
cât şi În ce priveşte discriminatorul de frecvenţă'
(OF). Jn plus, o'"' bandă largă de frecvenţe la intrarea
Mx permite o mare penetrare a zgomotelor şi, ca
urmare, semnalele mai 'slabe sunt defavorizate.
Banda B aFTBA de circa 80-100 MHz este tqtuşi
de 8-10 ori mai ingus.tădecât ba"da totală a
frecvenţelor f8 (1750-950=800 MHz) şi puterea
zgomotelor' ce pătrund la Mx scadein acest . . raport.
De aici, o imagine recepţionată bună şi pentru
canalele, slabe (de exemplu de pe satelitul ASTRA)
obţinută cu un receptor ... _ totusi .... artizanal.
SCHEMA DE PRINCIP.IU.

In figura 2 este prezentată schema de ~rincipiu a
modulului convertor. Intrareas~mnalului de la LNC
se face printr-o mufă BNC (sau F). Şocul S1
serveşte pentru transmiterea prin cablu a alimentării
la LNC~ Deşi schema FTBA pare complicată, Îh
realitate acesta este realizată practic cu două linii
microstrip (figura 3a) În scurtcircuit cu aer, acordate
fiecare de câte o diodă varicap BS 125 A. Semnalul
selectat de la ieşirea filtrului, se aplică, Împreună cu
semnalul de la HL, pe baza tranzistorului de mixare
T1, care este singura cOJnponentă de import. Acest
tranzistor trebuie să fie
microstrip pentru
montare pe suprafaţă şi să
o frecvenţă de tăiere
peste 2 GHz şi un factor de
4 dB. Se pot
.utiliza unul din
A, BFR 90,
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TV-SAT

KT391 A2 sau similar. Etajul de mixare 'ţire
posibilitatea de optimizare a polarităţii bazei
(potenţiometrul semireglabil Rn), iaF lafeşlr-e este
prevăzut cu un filtru T J, format din C8, L5, C10
(trimer ceramic). Seva prezenta ulterior şi o variantă
cu FTB la ieşire~a Mx. Heterodina locală (HL)
acordabilă

sincron cu FTBA prin monoreglaj, este un

oscilator Colpitts cu colectorul comun (Ia masă),
care poate părea a. avea o schemă nonconformistă.
Ea reprezintă o construcţie tipică de radioamator
fiind realizată cu o componentă activă din care s-a
"scos" tot ce era posibil:tranzistorul BFY90. Circuitul
oscilant din bază este format din inductanţa
terminalului uneia din diodele varicap (BB 125 A)
care servesc la acordul in bandă, iar capacităţile fixe
de acord şi reacţie sunt În bună parte cele proprii ale
tranzistorului şi montajului. Pentru dioda BB 125A,
din catalog'rezultă: CM=13 pF la U=3V; Cm=3 pF la
U=25 V. Capacitatea de acord În bandă, disponibilă,
este 1,5 la 6,S·pF. Pentru a avea acoperirea de
bandă nece~ară trebuie indeplinită condiţia:
(C19+6,5)/ (C19+ 1,'5)= (1950/1150)2.= 2,87
Din această relaţie rezultă C19=1,2 pF.Această
capacitate reglabilă va fi realizată dintr-un simplu '
conductor de Cu Em 0 0,2-0,25, având 1=7-8 mm,
care se lipeste cu un cap la bază şi apoi se
"culcă"pe capacul boxei oscilatoruluL Cuplajul dintre
HL şi Mx este mixt (inductiv~ ca!pacitiv) şi se
realizează conform celor arătate În figura 3b, printrun conductor izolat (de wraping) lipit cu un capăt ta
baza tranzistorului T ~i Înfăşurat (2-3 spire) p.e.
terminalul de 5-10 mm (ajustabil) dinspre masă al
diodei varactor O, termi~al care constituie inductanţa
circuitului oscilant al HL. Pentru a se obţine o
frecvenţă<Je tăiere fT cât mai mare la tranzistorul
BF'(90, s-a folosit un curent mare de .colector,
apropiat de cel maxim, cca 30 mA. ,Capsula
tranzistorului se va lipi bine la 'masa metalică care
constituie radiatorul. Heterodina locală acordabilă cu
varicap astfel obţinută are un regim termic dificil (În
ciuda tadiatorului tranzistorului) şi rezultă o derivă
, termică lentă a frecvenţei fH, ceea ce se traduce, prin
dezacordarea de pe post şi cu necesitatea
reacordării. Pentru evitarea acestui lucru neplăcut
HL a fost prevăzută cu ,un control automat al
frecvenţei (CAF). Modul de obţinere al tensiunii de
comandă (UCAF) va fi arătat ulterior. In articolul
următor despre construcţia şi reglalul modulului MC .
1
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programe centrale din .
B UC JI r e şti .
Funcţionează şi 5
studiouri regionale
(Cluj, Craiova, laşi,
Timişo~ra, Tg. Mureş).
Radioteleviziuneat....-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _română are legături cu 70 organisme similare din 60 ţări şi
parte din Organizaţia Inter-naţională de radiodifuziu
(O.I.R.T.).

• 1959: (februarie): Centrul ~e control OIRT (Praga) a
o verificare a emiţătoarelor din ţară, găsind următoarele
de frecvenţă ~f (admisă 10 Hz).
Bod
ÎI. 1935 m.;
ilf ±2Hz
Bucureşti
ÎI- 397 m.;
Ll f = ±4 Hz
Â_= 351 m.;
L\ f ±5 Hz
Vechiul emiţător experimental de televiziune
instalat la Bacău deservina o bună parte a Moldovei.
• 1960: S-au realizat două statii satelit de televiziune
ce a determinat creşterea numărului de abonaţi.
1957 (3.000), 1960 (55.000),1964(357.000)
,t
Se realizează fn ţara primele radioreceptoar
portabile cu tranzistoare: "80Iistor", "sporr, "Litorar, "Turisf.
Se realizează primul radibrecept~rl de co,')·c:eD{lle
românească de clasă superioară, având şi U US, "Enescu".
• 1961: Fabrica "Radio-Popular" ca urmare a extinderilor
~
modernizărilor devine'Uzinele Electronica".
La Uzinele Electronica se realizează primul
cu licenţă ,şi piese din Franţa: Clarville (t:Jectronica VS 43-61
VS 54-612).
Primul radioreceptor tranzistoriat staţionar: "Mioriţa".
Se fabrică pentru prima dată în ţară rezist
chimice, 'condensatoare fixe, diode semiconductoare,
tranzistoare (cu licenţă franceză), ferite etc.
• 1962 (iunie): Prin separarea secţiilor corespunzătoare din
cadrul uzinelor "Electronican ia fiinţă uÎntreprinderea de Piese
Radio şi Semiconductoare", LP.R.S. Băneasa.
• 1964: Numărul total al staţiilor de televiziune este 25 iar
radio 30.
sral:mor de televiziune este 26, iar al

=
=

=

=
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Surse: Satelit: ASTRA lA - 19,2° EST
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ULTITE T R
Mu~i _constructori amatori au folositA - sau .folosesc - multivibratoar~
pentru depanarea etaje lor AF sau RF. In aceeaşi măsură se folosesc ŞI

eSl:~!mca.

Montajul se execută pe cablaj imprimat. Legăturile trebuie
executate cu sârmă liţată (pentru elasticitate). Sursa va fi o l"Jaterie
miniatură de 9 V, consumul montajului fiind mic.
lista de piese: R1=R2=R5=R6=1 K!l;R9=100!l ;R3=R4=R7.= Raf 14
K1"2;R10=R11=200 Q; C2=C3=C4=C5=50 nF; C6=100 oF; D1::D2=EFO
i06, 108 etc.;C7=C8=50 JlF;C9=100 JlF; Oz=5 V1; T1=T2=BC17'2 (sau
oricare ec npn); T3=T4=BC 178 (sau oricare SC pnp); T5 şi T6 .. perechile
AC 180..;AC 181 sau similare.
Valorile componentelor din amplîficatorul final nu sunt foarte critice.

amplificatoare - cu .puteri mici - pentru urmărirea- semnalului În acei~aşj
etaje. Etajele testate au masa cuplată la borna + sau - a surseI de
alimentare. Prin urmare, amatorul trebuie să folosească două injectoare
de semnal (unul cu masa la + şi celălalt cu masa la -),<;şau două trasatoare
de semnal (masa la + şi masa la -). Propun combinarea celor patru
v
funcţiuni intr-un singur montaj. plus, mont~jul poate injecta sau ur?:ări
semnal ÎI1 etajele Iv. (generator de bare orizontale etc.), poate verif~ca
Modificarea a fost făcută În scopul folosirii instrumentului de măsură
funcţionare oscilatoarelor; funcţionarea emiţătoarelor în funcţiune (verifică
MAVO-35 pe poziţia x10 K!l,.poziţie pentru care este necesară
modulaţis). Spectrul de frecvenţă S~" Întinde de la câţiva H~ la 1,00-160
,alimentarea cu 15 V c.c.
.
.
MHz, cuprinzând etajele AF şi RF din radiOfecepto~re, etaJele vldeo-tv.
Avantajul soluţiei propuse constă În faptul că nu necesită un comutator
etc.
suplimentar, iar convertorul1 ,5 V/15 V nu este alimentat din bateria de 1,5
Din analiza schemei rezultă compunerea sa din două multivibratoare - V decât În momentul comutării pe poz~ia x10 K!l.
complementare şi un etaj amplif.icator -comun pentru cele două
Schema convertorului este cea din figura 1. Datele bobinelor.sunt:
multivibratoare (care prin decupJarea'legăturii dintre intrare şi ieşire devin ." l1(10 spire); l2{30 spire); l3(100 spire), toate bobinate cu conductor
două presf11)lificatoare).
CuEm 0 0,15. Miezul folosit a fost o oală de ferită 16/12-3B . Pentru
redresare, având În vedere consumul redus, am folosit 4 diode EFO, iar ca
Pentru comutarea pe cele 4 funcţiuni de bază s-au folosit două
comutatoare tip "Pescăruş", "Zefir". etc. şi un comutator cu numai 2
inversiuni (pentru cuplarea difuzorului În cele două situaţii ale
+ ~>--------11'------'---:amplificatorului).
K

rn

MODIFICARE UTILA LA MAVO-35

n

1
stabilizatoare se poate folosi orice diodă Zen ner de 15V.
Întregul montaj Începe În locaşwl bateriei de 15V, montând piesele pe
cablaj În poziţie verticală.
Pentru conectarea la instrument se execută legăturile conform figurii 2.
Când comutatorul este pus În poziţia de măsurare a:;rezistenlei x1 O K!l, se
închide contactul AB, şi prin el se alimentează cu 1,5V convertor.ul şi
bobina releului. Releul cuplează, se închide contactul '-2 şi se introduce
K2.6

1

I
\

lIlI

Am -prevăzut În montaj şi două detectoare (cuplate permanent, fără a
deranja funcţionarea) care detectează orice semnal (provenit chiar din
antenă): Astfel - simplu - montajul poate deveni şi receptor radio.
Ca generator IV. - generatoarele produc aproximativ 20 bare orizontale
pentru canalele 1-5. Ca generator AF şi RF are frecvenţa de aproximativ. 1
KHz.
Prevăzut cu un potenţiometru (cu întrerupător) montajului i se poate
regla nivelul semnalului acustic-În difuzor.
. Condensatorul C1 cuplat la borna de testare AF, RF etc. a fost ales cu
tensiunea de străpungere de cel puţin 600 V - pentru siguranţă 1.000 V.
Model de funcţionare: presupunând că vrem să-I folosim pe poziţia
amplificator-detector pentru etaje cuplate la borna - a sursei;- acţionăm
comutatorul KI pe poziţia A (amplificator), comutatorul k pe poziţia - şi
comutatorul KIII pe poz~ia -; legăm borna Mc. (masă comună), printr~o
clemă crocodil, la masa montajului de testat (care În acest caz are masa
la -); în felul acesta secţiunea G 1 (generator 1) este legată la amplificator
(cu difuzorul cuplat corespunzător) dar cu intrarea şi ieşirea etajului
preamplificator, nelegate; testând cu un vârf de testare, introdus printr-un
cablu la. borna AF, RF, din etaj În etaj" începând de la antenă - se
descoperă defectul.
Cuplarea şi dec.uplarea pe cele 4 funcţiuni de bază se face prin
'8cţionarea celor-trei comutatoare În sensul dorit.
Montajul se poate introduce Într-o casetă de radioreceptor "Pescăruş"
etc. Ia care se s/cot: borna pentru AF, RF, borna pt Mc. şi butonul
potenţiometruluf precum şi tastele celor trei comu,tstoare (prinse În
şuruburi pe capacul casetei). Personal am folosit cutia şi difuzorul
aparatului miniatură uELECTRON M" - produs _de U.R.S.S. - care se
găseşte la magazinele de
- realizând o construcţie compactă' şi

TEHNIUM10..11/94
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tensiunea de 15V de la convertor În circuitul de măsură. Releul (de tipul
122-U03, produs de Electromagnetica) l-am introdus În carcasa
instrumentului. Cei care ÎI au, pot folosi un optocuplor. Personal am
Încercat cu un optocuplor TESlA, dar mi s-a părut mai sigură cu releu
mai ales că se găseşte mai uşor.
Cablajul imprimat este simplu şi îl poate face fiecare În funcţie de
gabaritul pieselor de care dispune. Folosesc această schemă de 3 ani şi
deoarece IAEM Timişoara fabrică acest tip de instrument şi În continuare
nu se fabrică baterii de,15V cred" că şi a~i radioelectronişti sllnt interesaţi.

George BĂRBULESCU
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Paginile 12-13 sunt realizateinrealizat~ cu Ministerul Tine
lui şi Spo
şi cu sprijinul S.C. IIData Plus Communications" S.R.L.
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IN MICROUNDE:

CIRCUITE iMICROSTRIP PASIVE
CIRCUITUL OSCILANT Le

in fig.1 este prezentată modalitatea-de obţinere a unui circuit oscilant
le serie (fig. 1b) Într-un punct al unei tinii microstrip. Valorile L şi C se"
aleg (uha din eie) din considerente similare cu cele de la circuitele
obişnuite ( cu constante concentrate). Realizarea microstrip a inductanţei

Zm{w)

,-t

În cel de-al doilea caz, prin îngroşarea unei porţiuni ( 12)
(ZmC<Zm), se obţine echivalentul celulei de FTJ În T (fig.Sb).
celula În FTJ În T standard arată ca În figura ea, având atenuarea
frecvenţa de tăiere (12) din fig.6b.
Inductanţa l1 şi capacitatea C2 se calculează din relaţiile:
L 1 Rhtf2; .C2= i/nf2R
Configuraţia microstrip a acestei celule este dată in figura 7.
calcul se poate' lua: R=Zm=50Q, ZmL=1000, ZmC=200. F!
microstrip se poate folosi ca atare, penţru decuplarea ~lirnAnt~
oscilatoareie şi amplificatoarele de microunde (se pot pune chiar
c~luie În ca..e,;cadă).
)

=

FILTRUL TRECE-SUS

l2'

1

Filtrul trece-sus microstrip (FTS) conţine capacităţi serie
miscrostrip, deci mai Întâi trebuie să vedem care sunt mO'ejaiitătill
Înseriere a unei capacităţi pe un segment de lin'ie microstrip. ntre

Zm({W2)

a)

şi a capacitălii (fig. 1a) se lace ţinând con,t de cele menţionate anterior şi
se alege: Zmc<lm<lml; zm are În mod obişnuit 50 Q. Prin proiectare, din
cel~ date, se cer să se determine 11<Â-m14; k< Â-ml4 şi W2'J w 1

In f;9.2 se

prezintă

un circuit oscilant Le paralel

(derivaţie)

.~
>

plasat Într-

Zm(Wj

L

2

I1

4

ZmL( W1F

al

b! .

Zm( W)

1

1
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1
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a)

b)
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Zm L,11
~

Zm

Zm
12
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bl

ze,

W, I m, w şi s. Tn general C are valori foarte mici, şi în fig. Sc
o modalitate de a o mări. Practic, cel mai comod este ca pe
peste interst
s ~ă se lipească un condensator special (CIP)

de

arată

1
:\1Hz

1.

l

(

J

liniei microstrip şi crearea unui interstqiu (s) ca În fi~.8a, face să
capacitate
care depinde ( Într-un mod destul de complicat şi

bj

Zm(Wj

Tlt;n)l~tl

Zm L(W1)

lc

C

un punct pe o linie microstrip de impedanţă caracteristică Zm. Modul de
realizare în tehnică microstrîp este arătat Îl! fi9.2a. Considerentele de
calcul sunt aceleaşi ca la derivaţia LC serie. In tabelul 1 se dă orientativ
cât se alege inductanţa L funcţie de frecvenţă (când nu sunt alte criterii de
alegere).
.

r

~

(,

1

al

l2

Zm (WJ

ţ

.<

Zm[{ W2)

.. { 1

nH

1000
. 100

1500

2000

2500

3000

4000

5000

66

50

40

33

25

20

a

Scurcircuitul la planul masei al capătului liniei' inductive din fig. 2a, se
realizează găurind substratul şi plasând un nit de cupru (sau o capsă
argintată ) care se cositoreşte bine de masă şi de linie . Pe schemele de
principiu, cele două derivaţii, derie şi paralel, se prezintă ca În fig. 3a şi b.

FILTRUL TRECE-JOS

Modalitatea cea mai simplă de a abţine un filtru "trece-joş ( FT J)
microstrip, este înserierea inductivă (fig.4) sau capacitivă (fig.S). In primul
caz se Îngustează o porţiune (Il) din linia microstrip (Zml>Zm) şi se
obţine circuitul echivalent din figura 4b, care nu este altceva decât o celulă'n

6a J
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montajul pe suprafaţă (de exemplu tip IPEE, fig.8d), a cărui. capacitatea
fost predeterminată din calcului FTS.
1n fig. 9a,b este prezentată celula standard FTS În T , iar În 9c,
realizarea microstrip a e i . '
.
v
'
,~
FILTRU TRECE-BANDA
Ca şi FTS şi FTB nec~ităcapacîtăţiserie pe linia microstrip care vor fi

Zmcrw)

8

-.-

).m

-11

).0,

T

o

c

R-rezistenţa caracteristică

Zm L, W1

Zm, W

a filtrului

Zm,W

"/2

7

A

/1/2

[2

realizate la fel . In fig. 10a se dă celula standard pentruFTB, iar În tOb
modalitatea de realizare microstrip. Se observă că a fost comod să .~e
inverseze locurile lui L 1/2 şi 2C1. Pentru calcul se folosesc relalJlle
binecunoscute:
)"
L1= RhrB; L2=BRl41tf02; C1 =B/4n 102;; C2=:1/nBR
Tn aceste relaţii:

ZI

12

( bJ

!o - frecvenţa

centrală

B- banda de trecere a filtru lui
i)

Zm·50n..

a)cE~

bJ

Zm3

[

fi

f

II

Zm(WJ

Zm (WJ

~

tj
el

dielectric

{

l§î

m(i!

8
2C1

L
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2e1
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CU'PLOR DIRECTIONAL CU DOUĂ BRAŢE

R

L2

- ' -_ _ _..1.--_
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Zm::50.a..
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I

el
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Schema. şi dimensiunile
sunt prezentate Î@ figura 11 a. Folosteşte
două Iăţimi de segmente microsUip Între ale căror impedanţe
caracteristice există relaţia: ZM=ZmR"2. ApUcând semnal la intrarea A şi
conectând o sarcină egală cu Zm la ie~irea C, la ieşirile B şi O semnalele
au puteri egale şi egale cu jumătate din puterea de intrare ( cuptoruLest~
deci de 3 dB) iar defazajul dintre ele de 90°. Acest cuplor se foloseşte ca
divizor de putere cu 2 şi defazor În 'cadrul mixerelor echilibrate..

CUPLORUL DIRECTIONAL CU TREI BRATE.

Este prezentat În figura 11 b. Foloseşte trei Iăţimi de segmente
microş.trip de imp-edanţe Zm,ZM şi ZE Între care· există relaţiile: ZM
=ZmI...[2; ZE=Zrn.fJ2-1) Cuplorul cu trei braţe este tot de 3 dB şi introduce
acelşi defazajca şi cel cu două braţe ·dar este mai precis şi de bandă de
frecvenţă ceva mai largă.
....
....

~ JONCŢIUNEA,HIBRIDA INELARA (RAT RACE)

In figura 12 a,b se prezintă două variante de joncţiun,i inelare, care
. amintesc de configuraţia unor "curse pentru şoareci" (RAT FtACE).
Primul inel de .impedanţa ZI are lungimea: 2nR= Im. Intre Zm şi ZI
există relaţia: ZI=ZmI~.

A

AI doilea inel are lungimea: 21tR=1 ,5 Im.lntre, Zm şi ZI există relaţia: ZI

:;:ZmI..J2.

'

DIVIZOR DE PUTERE WILKINSON

a}

[2

L2

~------~~~--------~
11

Secţiunea

1
2
3

- - - -..... ZmL

10,'
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Cuploarele direcţionale şi joncţiunea hibridă inelară reaHzau implicit, .
odată cu divizarea puterii semnalului de" micrdunde~ şi o defazare. Când
avem nevoie Fe o divizare "pură" (fără defazajÎse foloseşte divizorul
WILKINSON. In fig. 13 se prezintă un astfel de divizor cu trei secţiuni.
Practic Însă, acest divizor poate fi realizat F1umai cu doyă secţiuni sau
numai cu una, renunţându-se la secţiunile 1, sau 1 şi 2 . In tabel se dau
caracteristicile secţiunilor:

Zm,W'

.....- ....

~n)
211
107

Rezistoarele RK sunt de tip CIP specifice montajului pe suprafaţă.

Zm[, W2
Dr. ing. Andrei CIONTU
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DISPOZITIV PENTRU PRELUNGIREA VIETII CINESCOPlJL
Numeroasele cauze ale imbătrânirii cinescopului sunt examinate
in literatură suficient de detaliat.
Principala cauză, in cazul funcţionării indelun'gate, este
micşorear'a emisie catodului. Posesorul televizorului are
posibilitatea de a intelVeni activ În acest proces şi să prelungească
esenţial viaţa cinescopului. Cu toate că acest proces natural are
loc În orice conditii" viteza sa poate fi modificată de câteva ori În
functie de condiţiile de lucru ale catodului.
S-au propus, numeroase dispozitive care permit Întârzierea
micşorării emisiei catodului. Dispozitivul care se prezintă se
distinge prin: parametrii mai stabili, un interval mar larg al
Întârzierilor' posibile, o protectie sigură a cinescopului la
supratensiuni, şi a Însţlşi dispozitivului, la scurcircuit la ieşire.
Dispozitivul se conectează la retea cu ajutorul butonului de
pornire al televiz.orului. Tensiunea de filament a cinescopului
creşte lent de la zero până la valoarea nominală şi se stabilizează
precis la nivelul admis. În momentul atingerii acestui nivel,
cuplează un releu, contactele sale pornesc televizorul şi, la anodul
cinescopului se aplică tensiunea de accelerare. Schema de
principiu a dispozitivului se prezintă În
1.
Partea sa principală o constituie generatorul de tensiune liniar
r-~----------------------------+~8

încărcarea

condensatorului C1, I1U depăşeşte 0,3 V,
Încărcare fiind, de asemenea, foarte mic (În jur de 0,3A). Tn
timp, tensiunea până la care are loc Încărcarea I"'nr\ti~,nc:~.tt'în
C1 poate depăşi considerabil această diferenţă şi este
numai de tensiunea de alimentare. Stabilitatea la tennPE~ratura
coeficientului de transfer al repetorului este foarte Înaltă.

r

·1, I

4

~------~--~~--~--+a8

NIO
0,8

datorează compensării reciproce a coeficienţilor de temperatură,
tranzistoarelor cu efect de câmp (VT3) şi bipoiar (VT2), Întrucât
semne diferite, şi reacti~!. negative puternice.
vro
Creşterea tensiunii la ieşirea repetorului are loc până la .
IfT61'IA
impus de limitatorul de tensiune compus din tranzistorul VT 1
dioda stabilizatoare de tensiune
VD2 şi rezistorul R1. Nivelul de , - - - - - - - - - r- - - , , limitare este: Ulim=Ust+UBE=
5' IJcmjJuiicmdo
Z "/ln fljJuiJlleHlfi/
4,7+0,6=S,3 V,unde Ust}fIUJlfll
~------+---~-+------+-~~~-------M~
reprezintă
tensjunea
de
~--~------~------~------~n
stabilizarf3 a diodei stabilizatoare
crescătoare (GTLC) realizat cu tranzistoarele VT2, VT3 conecta!e, de tensiune VD2, iar UBE conform schemei de repetor În sursă, cu reacţie urmăritoare. In r~prezintă tensiunea bază-emitor
pentru care se deschide
tranzistorul VT1. În momentul Îr,
care tensiunea la ieşirea
r-'-'
'repetorului atinge valoarea Ulim, .tranzistorul' VT1 se deschide,
declanşează releul K1 şi contactele sale pornesc televizoruL
Timpul de reţinere cuplării televizorului se poate modifica În limite
largi prin alegerea elementelor circuitului RS: C 1. Tensiunea, pe
2
condensatorul C1 se aplică la intrarea stabilizatorului curentului de
filament'compus din amplificatorul operaţional (A.O.) DAL şi
!i~~
u
tranzistoarele VT4 şi VT6. Legarea intrării A.O. (terminalul 3) la
~2
~o~densatorul C1 nu influenţează funcţionarea GTLC deoarece
A.O. de tip KS44UD1A are o impedanţă de intrare foarte mare.
Funcţionarea stabiJizatorului se reduce, În esenţă, la menţinerea
mo~entul cuplării alimentării, tensiunea pe condensatorul C1 este automată a tensiunii la intrarea inversoare a ,A.O. (U2) egală cu
nulă, iar cea de pe sursa tranzistorului VT3 (adică la ieşirea
tensiunea la intrarea directă (U3). Datorită coeficientului mare de
repetorului), În jur de 0,3 V şi determină încărcarea transfer a tensiunii În bucla de reacţie a stabilizatorului şi preciziei
condensatorului C1 prin rezistorul'RS; tensiunea pe C1 şi la ieşirea funcţionării A.O., tensiunile U2 şi U3 nu diferă -mai mult decât
repetorului creşte.
\
câtiva milivolţi.
Deoarece coeficientul de transfer al, repetorului este apropiat de
Tensiunea pe filamentul catodului cinescopului Uf este
1, tensiunea pe rezistorul RS şi curentul de încărcare al proporţională cu tensiunea U2: Uf=U2 ş(R7+R9)/ R6 +1 t. Acesta,
condensatorului Cl . se menţin aproximativ constante.
se stabileşte cu rezistorul ajustabil R7.
Prin urmare, tensiunea pe C1 creşte liniar (neliniaritatea nu
Dioda VD3 protejează la străpungere jonctiunea emitor a
depăşeşte +/- 1,S %).
tranzistorului VT4, În cazul' unei tensiuni negative la ieşirea A.O.
Avantajul generatorului constă În valorile mici ale parametrilor Experienta În exploatare adiodelor stabilizatoare de tensiune arată
elementelor RS, C1 pentru un timp de Întârziere foarte mare (cca că În acestea sunt posibile întreruperi. În cazul unei întreruperi În
SO secunde). Acesta se explică prin aceea că diferenţa de dioda stabilizatoare. VD2, tensiunea la ieşirea dispozitivului creşte
potenţiale ale terminalelor .rezistorului RS, care determină
până la 11 V şi cinescopul poate ieşi din functionare .. Pentru ca
VJlI

"/l1015
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acest lucru să n,u se Întâmple, dispozittivu~este prevăzut cu Tranzistorul VT6 se dispune pe un radiator având aria·"8upraffţ~i
elementele de protecţie Rl0, VTS. La apar~ia unei Întreruperi" În de lS0cm2, redresoarele VD4 şi VD6 sunt montate pe un radiator
'dioda stabilizatoare de tensiune VD2, tensiunea pe emitorului cu suprafaţa de 60 cm2. Dioda stabilizatoare de tensiune ~VD2 este
. tranzistorului VTl creşte brusc, tensiunea pe condensatorul Cl şi la de asemenea prevăzută cu un radiatpr din aluminlu·"avân-d
~ ieşirea A.O. Începe să crească, curentul de col,ector al
dimensiunile 15 >.C 20 x O,Smm. Rezistorul Rl0 este realizatsub
tranzistoruluiVT4-creşte, de asemenea, ceea ce conduce la
formă de spirală, fără carcasă, din conductor din NiCr cu diametrul
creşterea curentului de emitor al tranzistorului VTS. Căderea de
de O,4mm şi lungimea de 20 cm.
tensiune pe rezistorul Rl0 creşte şi, la un moment dat se~deschide
Reglar~a dispozitivului Începe Înainte de montarea sa În
tranzistorul VTS; acesta şuntează joncţiunea de emitor a televizor,utilizând drept sarcină echivalentă un rezistor bobinat cu
tranzistorului VT6 şi Încetează creşterea curentului său de rezistenţa de 90 şi puterea disipată de cel puţin SW.Cuplând
colector. '
simultan, alimentarea dispozitivului şi un cronometru, se măsoară
Pentru valoarea din schemă a rezistenţei rezistorului R10, timpul după care se cuplează releul K1. Dacă acest 'timp diferă de
tensiunea de fitament este limitată la nivelul de 6,8V. Curentul de cei, dorit se modifică ~alorileR5 sau C 1. Cu rezistorul ajustabil se
filament,În aceşt caz,atinge valoarea de O,75A .Aceste elemente . stabi,leşte tensiunea de 6,3V pe echivalentul sarcini; (limitele de
protejează, În acelaşi timp, şi tranzistorul VT6 de scurtcircuit la
varialie sunt cuprinse Între 5,9 şi 6,7V).
ieşire. Graficul de variaţie a tensiunii de' ieşire a dispozitivului la
În unele dispozitive prezentate În literatură este prevăzută
creşterea curentului de sarcină'este prezentat În figura 2.
posibilitatea creşterii Însemnate a tensiunij de filament. Acest lucru
Schema de principiu a blocului Qe alimentare al dispozitivului se realizează astfel Încât sporind În trepte' tensiunea de filament
este dată În figura 3 În care numărătoarea elementelor o continuă până la 11-13V să se restabilească pe o anumită durată emisiunea
catodului.
pe cea din figura 1.
Toate elementele dispozitivului (cu blocul de alimentare) sunt
Totuşi, acest procedeu permite prelungirea duratei de viaţă a
montate pe un cablaj imprimat din steclotextolit placat având ,cinescopuliJi, după fiecare treaptă de creştere a tensiunii, cu două
grosimea de 2mm. Desenul de echipare şi legăturile dintre trei luni, dar nu, mai mult de un an, după care, catodul îşi pierde
elemente sunt prezentate În figura 4. Transformatorul de ireversibil emisia .. De ~ceea,specialjştii nu recomandă acest
alimentare Tl este confecţionat din tole cu dispersie mică de tip procedeu şi, În consecinţă, dispozitivul descris nu este prevăzut cu
SU13x26-40. Înfăşurareal conţine 3000 de spire din conductor regimul de creştere a tensiunii de filament.
Dispozitivul a fost elaborat pentru televizorul SADKO - Ţ28iD,
izolat cu email PEV-20,21, Înfăşurările II şi III conţin câte 230 de
.spire conductor PEV-20,12, Înfăşurarea IV conţine 250 spire din dar poate fi folosit şi la alt~ televizoare modificând corespunzător
conductor PEV~02,62.
schema de conectare. După reglarea prealabilă trebuie deconectat
dispozitivul de la reţea şi montat În interiorul televizorului,
Ţinând cont de faptul că televizorul reprezintă o sarcină având o
componentă reactivă importantă şi consumă cel puţin O,SA, trebuie
realizându-se conexiunile necesare. Schema de conectare a
ales un releu, _destinat comutării sarcinii inductive pentru o ' dispozitivului la televizorul SADKO - Ţ280D este dată În -figura S.
tensiune de cel puţin 2S0V şi curent nu mai mic, de ,q,5A.
Prelucrere după revista RADIO de Ing. Ştefan IANCIU
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cupola captatorului, este determinată deschiderea lui 14, prin
lui 11, T2 şi T3, ceea ce duce la anclanşarea raleului REL 1.
FD~bec esta mare, grosimea, concantraţia turnului, chiar rarefiat, va
Detectorul de fum are la bază principiul de absorbţie a luminii. de c'tre
şi va Întrerupe fascicolul de preferinţă cât mai ingust.
particulele de fum (praf). Particulele de· fum sau de praf joacă rolul unui
Sensibilitatea receptorului optic se poate regla din P1. Schema şi .
c9rp opac ce absoarbe fascicolul de lumină.
componentelor folosite pentru realizarea receptorului sunt date În fig.
Acest montaj este foarte practic,şi cu mici adaptări, modificări sau
O'u excepţia lui A9, toate rezistenţe le pot fj de O,5W.
rectificări el poate fi util În mai multe domenii de aplicaţii .. O primă aplicaţie
Ultimul element component al detectorului de fum este tSrT\DOf'izatorl
o poate constitui detectarea incendiilor aflate Încă În stare incipientă. Apoi
Acesta are rolul de a conecta şi de a menţine O· anumită
montajul poate fi. folosit În mediile de, lucru În care praful poate deveni
periculos pentru organism, declanşând o alarmă la o anumită valoare_ conectată o alarmă optică sau acustică. Din P2 se reglează timpul
temporizare, care in funcţie de C l J ce poate lua valori intre .2QPJLF
limită a concentraţiei de praf. O altă aplic~ţie posibilă este controlul
l000J.LF, poate varia de .Ia 6 secunoe ta câteva minute. Este
concentraţiei sau presiunii'vaporilor de apă sau <fe alte elemente, ale unor
particule dispersate in mediu .. ·
atingerea pentru o clipă a contactelor raleului REL 1 pentru ca el să
.,.
incarce. Descărcândlrse, Cl va polariza baza lui T5, care îl va
pe T6, În colectorul căruia se afIăREL2. La contactele releuluiREl2
F.O
conecta sistemul de alarmă.
Modul de funeţionare al detectorului de fum:-;:;. Când fascicolulluminos cade fe FD, releur~EL 1 va tineanclan,at,
u
temporizatorul neprimind impulsul necesar Înc'rcm-ij lui Cl nu va
nici releul' REl2. Din Pl se. v~ stabili pragul de- ancJanşare al
bec
cup.~{a •
REL 1, astfel Încât cu FD luminată rotim cursorul lui Pl la o extlremlitat.
fasdeol de luminii
cap"fafafTJlul
când releul REL 1 . ancianşează şi apoi incet În sens invers până
REL 1 va deconecta. Deci REL 1 trebuie să tie fixat la limita când se
autoanclanşa sau se peate intra În autooscilaţie,deoarece la cea
.
de
mică v(lf'iaţie a lumini.; al se va anc!anşa imediat. Acest punct optim se
~
.
. montare
.----;
a fo 10 •
modifica odată cu intensitatea luminoasă, de~i pragul de anclanşare
.
diode;
releului REL 1 se va regla din Pl, odată cu modificarea eventuală
distanţei rO-bec. Aceasta este starea de veghe a detectorului.
La Întreruperea faseicolului luminos, REL 1 se- anclanşează, şi intră
funcţietemporizatorul, care prin intermediul lui REl2 conectează
La reapar~ia luminii, REL2 se declanşează, iar temporizatorul va
Constructiv montajul se compune din trei părţi. Primul element al . menţine Încă o perioadă de timp alarma cuplată. Dacă fumul per·SlSlil,
REL 1 va da in continuare impulsuri pentru tempo rizator. După ce
detectorului de fum este captatorul de fum (praf). De calitatea executării
dispare, alarma va mai funcţiona Încă o perioadă de timp reglată
captatorul.ui depinde (fig. 1) În primul rând ~ensibilitatea montajului. Acest
necesităţi din P2, după caremontajul va reintra În starea de veghe.
captator de fum este alcătuit dintr-o cupolă ce are rolul de a proteja fumul
Fumul nu intrerupefascicol~lluminos Întocmai ca un corp opac,
de curenţii atmosferici. la extremităţile cupolei sunt plasate cele două
total, ci parţial, absorbind o parte din fascicol, ceea ce face imposibilă
elemente optice: emiţătorul (becul) şi receptorul (fotodioda). Dimensiunile
concentrarea alarmei direct la contactele lui REL 1, funcţionarea'ei fiind
captatorului vor fi alese În funcţie de mărimea becului şi de sensibilitatea
Montajul propus se poate intitula "detector de fum" şi reprezintă una din
nenumăratele apl1caţii ale traductoarelor o p t i c e . ,
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diodei. Distanţa dintre bec şi fotodiodă se va alege experimental, astfel
Încât becul să fie plasat la distanţa' maximă posibilă când mai poate
influenţa fotodioda. Este recomandabilă folosirea unei lentile convergente,
aşezate la capătul unui tub opac În care s-a introdus becul, care să dea un
fascicol luminos cât mai intens şi mai îngust. Sensibilitatea obţinută poate
fi foarte mare dacă directivitatea şi intensitatea fascicolului ce. trebuie să
cadă exact pe elementul fotosensibil şi distanţa dintre bec şi fotodiodă
sunt maxime.
Personal, cu un bec de 24V/2W, fără lentilă, şi o fotodiodă confecţionată
dintr-un tranzistor cu siliciu, plasate la o distanţă de cca. 10 cm, am reuşit
să anclanşez alarma cu fumul produs de o ţigară.
AI doilea element al montajului este receptorul optic. SensibilitC';ltea lui
este foarte bună, datorită prezenţei În schemă a celor patru tranzistoare.
Atâta timp cât FD este luminată, releul REL va fi. neanclanşat. Când
fascicolul de lumină ce cade pe FD?ste Întrerupt de fumul acumulat sub
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nesigură şi intermitentă. La absorbirea fascicolului, de către particulele de
fum, REL 1 va oscila puţin, se va, anclanşa pentru e durată scurtă de timp,
nesigur. Anclanşările scurte şi nesigure ale releului REI.;.:J· vor. determina,
prin intermediul temporizatorului o anclanşare sigură a releului REL2.
Dacă fumul persistă, REL 1 va da impulsuri şi Cl se va reîncărca, alarma
sunând continuu, fără Întreruperi.
Creşterea sensibilităţii, se poate, tace şi prin obturarea fotodiodei şi a
becului. Introducerea FD Într-un tun opac şi luminarea continuă a acestuia
fac ca montajul s~ fie insensibi.1 la variaţiile luminoase determinate de
succesiunea noapte-zi.
Consumul montajului În stare de veghe' este foarte redus, iar În prezenţa
ftJmului depinde de consumul lui REl2 şi de cel al lui REU, care se
anclanşează mai puţin, cu intermitente, având doar rolul de a da impulsuri
temporizatorului.
Sorin CENTEA· Bala Mare
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ECTRONI
MONTAJ ELECT'RONIC DE PREVENIRE
ADORMIRIt LA VOLAN
Dispozitivul a
schemă de principiu. este prezentată În
figură, conectează automat claxonul automobilului În momentul În
care conducătorul auto
să aţipească şi degetele sale
diminuează

volanuiuLlntensitatea semnalului sonor
ca să trezească conducătorti-. auto şi să-I
facă
ţină
sau dacă acest lucru nu ajută, să
atragă atenţia altor conducători auto participanţi la trafic.
Dispozitivul este simplu. Elementul său de bază ÎI constituie
este

oscilatorul În trei puncte capacitiv realizat pe tranzistorul T1. Baza
tranzistorul
este legată prin intermediul condE'msatorului C3 la
manşonul metalic A fixat pe perimetrul volanului. Pe timpul cât
conducătroul auto strânge ferm volanul, datorită capacităţii· mari a
cestuia În raport· cu 'masa autovehicolului, baza tranzistorului T1
este şuntată de condensatorul C3 şi ca urmare nu au loc oscia~ii.
Dacă degetele conducătorului auto' diminuează strângerea
volanului, capacitatea de şuntare se micşorează şi oscilatorul se
amorsează oscilatiile având' frecventa În jur de 300 KHz care de la
colectorul tranzistorului. T1 se aplică prin intermediul repetorului pe
emitor realizat pe tranzistorul T2, la detectorul compus din diodele
01 şi 02. Tensiunea redresată de diode deschide tranzistoarele
T3 şi T4. ale releului' electronic şi În conseCinţă anclanşează releul
P1 care Închide cu contactele sale circuitul de alimentare al
claxonului. Reglarea dispozitivului constă În stabilirea· sensibilităţii
7j2NZ9261i,.ZN3702

T,ZN292B.1 Tz.ZNZS26

necesare oscilatorului cu ajutorul potenţiometrului R4. În afară de
aceasta se reglează cu ajutorul potenţiometrului R5 curentul de
cuplare al releului electronic. Dispozitivul se alimentează de la
reţeaua de bord cu +12V. Bobina L1 având inductanţa de I mH se
bobinează pe un miez de ferită. Rezistenţa bobinai releului P1
trebuie să aibă cel puţin 120
După
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SISTEM DE CĂUTARE A
AUTOMOBILULUI AFLAT ÎN PARCARE

Dispozitivul permite conducătorului auto să-şi găsească uşor
propriul autovehicul aflat Într-o parcare aglomerată şi consta din
doua,subansamble .Primul reprezinta un oscilator de RF a carui
schema se prezintă În figura 1',În care s-a notat cu '1" borna la care
51
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ANTENA

se mpl'ltează o mică antenă. Cel de-al doilea reprezintă un
receptor cu sensibilitate ridicată (figura 2) În care s-a notat cu
,/ bornala. care s-a conectat antena telescopică. Oscilatorul este
realizat cu temporizatorul 555. Frecvenţa sa,
la limita
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AUTO

ne,

inferioară â
frecvenţe
de rad iod ifuzIu
, det~rminată ~e! e!emente~e R1.~ R2 şi C1. Acordul emiţătorului este
obţinut de ClfcUI'(ul oscllant L 1, C2. Antena este conectată la
emiţător prin capacitatea mică a condensatorului' C3. f~truc~t
randamentul nu are mare importanţă În situaţia dată (puterea de
ie~i~e poate fi mai mare
100 mW) antena poate avea o lungime
o antenă . telescopică sau
segment de
mica. Se poe.te
co~ductor. Important este ca antena să aibă polarizare verticală;
In receptor semnalul este separat de circuitul oscilant C5, l2 şi
apoi se aplică la intrarea amplificatoruhJÎ operaţional 741 care il
amplifică de circa 1.000 ori. Valoarea amplificării se stabileşte cu
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2
potenliometrul R4 (liniar).
Pentru indicarea intensităţii semnalului se utilizează cinci diode
el7ctroluminiscent~ (LED-uri) care se conectează succesiv, pe
măsura creşterii semnalului. lntrucât posesorul automobilului
trebuie să poarte cu el receptorul, este necesar ca acesta să aibă
qimensiuni cât· mai mici. Dacă elementele de acord ale emiţătorului
şi receptorului sunt ajustate' şi fixate suficient de bine nu este
n~esar un alt acord pe toată durată utilizării dispozitivului.
In t.ii1lP~r regtajului (emiţătorul şi receptorul fiind dispuse alăturat)
trebUie sa se dezacordeze receptorul astfel ca loate diodele
electroluminiscente să fie stînse. Apoi se aco~.dează emiţătorul
astfel Încât să se cupleze toate tfiodele electroluminiscente ale
receptorului ceea ce corespunde semnalului maxim. Cu
potenţiometrul R4 trebuie să se stabilească amplificarea minimă,..
pentru care nivelul, semnalului este Încă suficient ca sistemul să
funcţioneze. Apoi, este necesar să se Îndepărteze receptorul dee~iţător (cu cât este mai departe, cu atât este mai bine) şi să se
aJusteze R4, astfel ca semnalul de intensitate maximă să fie
recepţionat numai atunci când antena receptorului este îndreptată
precis către emiţător. După aceasta, sistemul de căutare a
automoqilului aflat În parcare este pregătit pentru lucru.
Atenţie! Sistemul nu poate funcţiona dacă antena de emisie se
află În interiorul caroseriei automobilului, de aceea aceasta trebuie
astfel dispusă Încât să poC:ltă radia printr-un interstiţiu ~I caroseriei,
fapt care nu reprezintă greutăţi deosebite. Dacă se utilizează În·
calitate de antenă, un segment conductor (buclă conductoare),
capătul acestuia· trebuie fixat cu bandă adezivă pe geamul din
spate. Dacă se utilizează o antenă telescopică, emiţătorul se
poate dispune pelin panoul de bord • iar antena să se afle cât mai
departe. (cât permit dimensiunilecaroseriei). În orice caz emitătorul
trebuie' cuplat la lăsarea În parcare a maşinii, .iar antena tfebuie
dispusă În poziţie verticală , În caz contrar se înrăutăţeşte
considerabil caHtateafuncţionării sistemului. Pentru a găsi
automobilul trebuie scoas~,complet antena telescopică a
receptorului şi orientată În pozitie orizontală. Apoi trebuie fotită
antena În poziţie orizontală până se va obţine cel mai puternic
semnal indicat de către diodele electroluminiscente. În acest caz
SAtana este Îndreptată precis spre automobil.
După
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MONTAJE PE MODlJLE MINIATURĂ

Nu numai ,gravura "montajului'gravar; dar..
'
va executa>fără nici o difipultate. Găurirea se vi face brel:stat
Montajele electronice devin din' ceJn ce 'mai mici, miniaturizarea
~;nibonnaşină,spiralul de 1 .. ~1;5 rom diametru va, fi1iout
este şi o dorintă justificată a coqstructorilor amatori, ln al~!.Jie
verţicală., Nu se ya~neplaca pe §8I)uochi sau 10 mână,
n scurtarea/traseelor parcurse de electroni, sistematizare~i···economie
cazul' lucrului cu. bonnaşina pot apare accidente grave.
O' de timp şi materiale. ln jumătatea de secol parcursă de la inventarea
se lucr9$Zăfntr-unloctntuoecat, totul trebuie lucrat la ........ ;.ocx··
p tranzistorului,gabaritulunui singur tranzistor este acoperit fn
nus~lucrezesuperficiat nu se aşcultă tntretimp maZidi'~
c circuitele integrate şi mÎcroprocesoarele,actuale, de grupaje'dezeci.
care distrage atenţia, oboseşte,.dând naştere la, erori,
pierdere~e timp şi de, bani,senza~e de' nereuşită, de
fi
nevoie
de atenţie concentrată, nu de lucru făcut aiurea
o
aflare "fn'. "!reabă':,.. cu~~onvingerea că _un lucru re.uşit aatJce
r
rezultate sigure ŞI.n VI.tor. Pentru, reuşi rea traseelor, e
'
d,' -'- - - marcheze cu un punctator prinbat~reuşoară cu
(
)C.J
"
punctelor .de ,perforare~ ,Deci,mai lntâ; se punctează şi
perforează. Ultima operaţie e gravura plăcii.
'
O
Câteva cuvinte privind montarea pieselor. RezistoarelQ
. montate in afară 'de', excepţiile cerute de piese foarte mari in
verticală. Condensatoarele, alese pe'~criterii de te~$i
dimensiuni, orizontal; sau se preferă eleCtf9litici"butoiaş"~
'I~ nevoie pot fi montat; şi ~n poziţie culcată ... Distanţa 'minimă
traseele gravate e <.1e, 1,5 mm. i)imensruneamodulului
r~afiz~reaunormontaje destul de complexe. Pentru montetje
complicate, se lucrează pe mai multe module. De eXE~mr:"u.
4' ," ,
IJIP
radioreceptor super'" va avea un modul .schimbător'''' 'de
unul de frecvenţă intermediară" amplific:~ţQI4' audio şi ,alt
pentru'
afimentator. 1ntr-o variantă "de::'lu)(" borectorul de
.
amplificator dubiu" fireşte stereofonic, de' asemenea traseul de
folie'-Y
~/ipire
ultrascurte cu decodor stereo şi extensie de unde' scurte.
adăuga'apoi'opţiuni "după pOfta inimii", lucrâ"d incet,8pOi din
ce mai rapid dar sigur, spre ţeluri precise, bucată cu bucată. T
de mii detranzjstoare~\Nu e 'intenţia' aici să se imite industria
actuală numităSMD ("surface mounted devic.e") poate tralt>orclata.
microelecttonicii, dar amatorii se pot ţine ln ritm, cu tehnica actuală
de amatori, după' realizarea primelor module standard ca
princonstru, cţiiminiaturale. O serie, de montaje proiectate, gândite,
Sistemul,SMD' util;'zează piese' electronice miniaturizate, fără
realizate şi experimentate, pentru, rezuftate optime,. vor,spori viteza·
terminale din sârmă. Cum se arată in dreapta figurii, Dle-sel&
de avansare aconstructorilor, ln cele mai diverse domenii ale
montează. direct pe cablajulgravat, pe porţiunea cu folie. Se
, electronicii-Din montajele prezentate, amatorii vor alege cete,care
utiliza, rezistoare, miniatură "cu capeteledesfăcute, fără' sârme,
convjnaspira~ilor de, moment şi vor,menţine în atenţie pentru viitor,
.. se lipesc direct pe pJăcuţa de montaj. De asemenea, cor'iden~ltc
~Ite montaje,Jn perspectivă.
'
poliester scoase des8b masa plasticăprotecto~re. După
Cu ce se.poate incepe? In primurrând 'dimensiunea modult.tlui
obligatoriu, se acoperă:.totul cu lac. paşi" un' asemenea
standard, al~s după multe probe şi opţiuni, ,este cea din figură. O
"pseudo" SMD, permite reducerea modulului la amlensiU'lea
plăcuţă de lăţime 35mm ~ caa fiJmu,ui fotografic· şi lungime 50 mm.
. .. timbru, poştal. Nu trebuie totuşi să se ex~~erez~din
Material pertinax sau fibră,sausticlotextolit, placat cu folie de cupru,
mom~n!
cu, ten~inţa •~pre miniaturizare~ :Aceasta 'poate li
tip~c pentru "cablaj imprima"'. În lipsă, material neplacat,pentru
numai tn cazuri. speciale, de pildă inmodelism unde
reaJiz~ri ,~xpeqmental.e; .făr4pr~tenţii, cartonelectrote~nic, preşpan..
electronice trebuie să aibă atât gabaritul cât şi greutatea .
C~blaJul In aceste caz un se. va face prin bucăţele de sârmă cositorite
reduse. Din contra, pentru începători,dimensiunile DIăcut1ei
care vor înlocui traseele din fofie de cupru, cu "tezllitate egale.
montaj initiale, de 35x 50 mm, cu copierea intocmai a I'Iln'\O",C!illlrlil
pentru realizarea traseeleor,s-aales metoda gravu,rilor manuale,
cablaju~ui, la rar:><>rt 1:1, inseamnă reuşită' deplină,. cu condiţia
ln lo~~' tr~tamentul~i. prin desenare cu lac' ~ezistentla actiunea
unor ,piese vallde., fără multă bătai$·decap. Se poate face'
clorurn fence ,sau aClztlor. la o productie.de mică serie. lucrul prin
operaţie inversă, mărirea ,dimensiunii ,plăcii de montaj ta
des~nare ,şi, ,at.ac c~imic ar fi jus~ificat) în sChimb ,aduce incidente şi
"cazul utilizării ,u~or piese de dimensiuni ma; mari, rţ:K;:up~~Ual[8{JIf;
aCCIdente ŞI pierdere m,ultă de t.mp,şi bani. PenJru module unicat,
aparatură .mai v$che de radio sau1eleviziune, piese care
r:netodag~avurii manuale este rapidă, de o simplitate extremă şi dacă
funcţiona, ireproşabil incă timp de z~i 'tie ani. Absolut lnsă 1n
se lucrează ingrijit (Iucrucare apare sigur prin practică) nu se pOate
cazurile, inainte de fixare apiesâlor tn placa de montaj şi ' '. ' '. '
(jeosebica aspect felul de realizare, unul de celălalt. Ca sculă, pentru
Ion se va Pfoca9a la răzuireaştratului de oxid',de pe,sânneJe
. gravură' se .foloseşte ~ minid~ltă, confecţionată dintr-o şurubelniţ~ cu
. cont~c~,cu ajutorul unui cuţitaş. Fără această ~precau~e~ corlexiiunille:
'mâner gros, ,eventual scurtată,ca să fie ţinută bine}n mână. Vârful
vor f. .mperfectefsursă de"supărări inutile. La folosirea unor
minidalfe:, va fi ca o linguriţă ascuţită,Iă~mea ih vârf de, 1... 2 mm. Se
recupe~ate, trebuie de asemenea luate nişte· măsuri' minime
acţionează prin răsucire în dreapta şi în ," stânga, alternativ" cu dalta
precauţIe. Condensatoarele, c~re sunt de obicei sursa principElIă
la circa, 70° faţă de 'planul de lucru, urmărindu-se traseul, de ob~nut.
defecţiuni, trebuie măsurate cu o punte sau cel puţin la un ohrnefrU
. După prima tr~ere" se observă că trase41 e dantelat. Se trece din
~, Ci:lre' să arate că nu au curenţi de fugă .. Rezistoarele, 'pe cât
nou dalta, ţinută drept, 'rectifieare .,uşor de obţinul. Nu seva apăsa
va;:oarea e~a9tă .. Tranzistoarele testate şi dispuse pecatego,rii
prea tare, ca fibra să n4fiesăpatăin profunzime. Trebuie doar să se
C(.'ltate, J.:ele mal bune rezervate pentru montaje de' pe.fonrnalltă.
înlăture porţiuni din stratul de cupru. Să nu se (ină mâna stângă În
cefe mai debile, utilizate ca diode, termistoare, acţ;onatoăre
faţa daltehtrebuie ferite degetele de rănirea accidente'ă, pentru că la
releu. ~eriodic, piesele trebuie puse pe categorii, in cutii
inceput,' din lipsa de experienţă, dalta ţinută ,incorect, poateluneca
c<;>mparbmente, pentru" ca' amatorul tot umblând' clJela are tenJdinta
pe supraf.aţ~ m,etaUzării. .Se recomandă de aceea ca să se
să le amest~ce,contribuind în viitor la enervare şi nereuşită.
amenajeze Ufl.'ocde lucru special confecţionat dintr-o bucată de
cu cositor se va face cu 'ajutorul unu; fetcon de putere moderată,
scândură, cu 6.stinghiuţă de limitare a mi~cării modUlului de ,lUcru.
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20 ... 50 waţi, sau un letcon tip pistol de circa 100 w,cu 'ancie de insuficientă pentru un amplificator de putere medie Sau mc(re. Se
cupru de 1,5 mm .grosime.Cablajul după execuţia gravurii va fi şlefuit preferă pentru alimentarea unor montaje conSUll)atoare de putere
cu şmirghel foarte fin şi poate. fi cositorit cu o cantitate minimă de mare, folosirea unui tranşformator de 25 .. .40 waţi, qare convine
.cositor,depusă cu letconul pe suprafaţa cablajului, unsă cu 0 soluţie
majorităţii cazurilor. Un transformator de sonerie poate fi socotit a
" de colofoniu (sacâz) dizolvat În spirt de orice fel. Nu se va folosi În debita continuu circa 5 ... 10 waţi, e bun pentru Început. începând
nici un caz pastă decapantă acidă; aceasta duce la distrugerea din montajui, aşa cum se începe, de la alimentarea luată de al reţea.
faşă a montajului, oricare ar fi el. După lipirea pieselor prin folosirea ' trebuie folosit un cordon cu ştecher, bine izolat, fixat la capăt pe
letconului şi aceleiaşi. paste decapante din colofoniu, se va trece la placa de montaj generală ca să fie asigurat împotriva smulgerii
îndepărtarea urmelor de pastă decapantă, a excesului de cositor şi
accidentale. Restul pieselor, montate pe modul sunt următoarele: .
r-:--------~-----------____-=-_;;;;;;;;;;I----'--I cele
4
diode, În cazul un ui
minialimentator, pot fi diode cu siliciu de
tip 1N 4148, sau joncţiuni valide de la
tranzistoare defecte. Pentru un
alimentator de putere medie, patru diode
identice din seria F400 ori ca număr, sau
seria 1N4000 orice ..număr, de la
4001 ... 4007, eventual, În lipsă,
neidentice.Pentru puteri mai mari, orice
diode de putere. Condensatorul de filtraj
la 6 tensiune' minimă de 25 volţi,
eleetrolitic, cu o capacitate de 200 ... 2000
microfarazi - valoarea cea mai mare e
mai bună - valoarea indicată În schemă
de
microfarazi e suficientă. Ca şi În
IV A !ID-~~'1-1 !II!
alte
cazuri
se dau valori rotunde, de
B IO.....UlI~'t-JI
exemplu de 500 microfarazi În loc de
470 microfarazi sau 510 microfarazi sau
680 microfarazi .ştiind că· În pofiqa celor
tipărite pe corpul pieselor, există o
toleranţă de cel puţin ±10% '" iar uneori,
,.
mai mult '"
verificarea atentă a corectitudinii montajului, Înaintea punerii În
Dioda Zener, stabilizatoare de tensiune, e de 12 volţi. în lipsă se
funcţie. Pentru alimentare majoritatea modulelor sunt gândite pentru
pot Înseria două diode Zener de 6 volţi, sau una
8 volţi şi una deA
tensiunea de alimentare de 6 volţi, obtenabilă fie de la 4 elemente volţi. Se pot adăuga şi joncţiuni valide de tranzistoare cu siliciu,
tip R6 sau R20 Înseriate, fie de la un redresor-alimentator. Pentru
indiferent de tip, pentru fiecare joncţiune În sens de conducţie
etaje de putere, de audiofrecvenţe, pentru radioreceptoare de casă apărând o tensiune de circa 0,6 volţi. Dioda D5 Poate fi de orice tip,
. sau automobil, tensiunea de 12 vo~i se obţine deja acumulator sau cu siliciu, inclusiv miniatură, de exemplu {N4148. Ea serveşte pentru
alimentator adecvat vor fi şi montaje. alimentate cu tensiuni mici de protecţia tranzistorului T şi a'montajului alimentflt, În cazul unui sc'urt
circuit, sau alimentării în sens greşit al branşă"i polarităţii normale.
1,5 sau 3 volţf, cazuri speciale.
Pentru aceasta, rolul de protector e dat şi de valoarea rezistorului
R2. Când apare la capetele·lui o tensiune mai mare de O,? \lolţi d ;
funcţie de consumul montajului, tensiunea de comandă aplicată
bazei lui Teste derivată - cu o validare nepericuloasă pentru restul
Acesta e un montaj "clasic" din care sute de milioane. de monajului şi astfel montajel& atât alimentator cât şi cel alimentat,
exemplare funcţionează fără reproşuri peste tot în lume. Motiv în
sunt' protejate.
plus pentru ca un montaj asemănător să fie "reuşit" da amator, cu
~ Tranzistorul T, pentru un montaj foarte-miq, poate fi unul cu siliciu
minim de efort şi cheltuială, in varianta "mini modul".
de tip.8C337, 2N171-1, AC181. Pentru un alimentator de putere
Pentru alimentarea de la reţea se utilizează un' transformator cu
Illedie, un tranzistor cu siliciu de tip 8D135 ... 137 ... 139 pentru unul
tensiune la primar de 220 volţi şi 12 vol~ la secundar; Secundarul
de putere superiqară, un tr~nzistor de tip 2N3055, SN100 sau
poate fi'şi cu o tensiune mai mică. de 6 ... 8 volţi, de pildă un
echivalente, montate pe o plăcuţă de radiator de alum.iniu, "CUI
transformator de sonerie, montat separat faţă de plăcuţa
dimensiunea de 35 x 50 mm,cu grosimea de 1,5 ... 3 mm. Restul
alimentatorului. Transformatorul de reţea poate fi confecţionat de
rezistoarelor, de 0,25 ... 1 watt. Rezistorul R2, poate fi şi bobinat . O
amator prin rebobinarea unui transformator recuperat de cadre sau
valoare mai mare a lui R2 ridică gradul de protecţie la intensităţi mai
audio. Funcţie de suprafaţa secţiunii pachetului de tole, numărul de mici ale consumului. de exemplu, cu 10 otimi, protecţia apare la un
spire al primarului pentru 220 volţi şi numărul de spire al
consum mai mare de 50 mA, la 5 ohmi la un consum de circa 100
secundarului pentru 12 volţi vor fi următoarele :
mA, la 2 ohmi la un consum de 300 mA, I ohm Itmitează consumul la
"
circa jumătate amper. Totul, funcţie şi de tensiun.~a care se livrează,
Secundar12V10
Primar 22V/0
Putere W
Miez cm2
reglabilă Între 1 şi 12 volţi.
."
5500/0,07
33010,2 ... 0,3
6
2
Ca un prim montaj, probabil folo~it intensiv În viitor, trebuie folosit
3500/0,1
22010,35 ...0,4
3
15
cu atenţie, pentru ca placheta să nu atingă pe spate piese metalice
care pot produce scurt circuite. de aceea ar fi bine ca acest bloc
170/0,4 ...0,45
2600/0,12
4
25
funcţional, împreună cu transformatorul de reţea să fie protejat printr13010,45 .... 0,5
2200/0,15
40
5
o casetă de plastic, mai ales dacă va funcţiona ca bloc separat
1800/0,18
100/0,6 ... 0,8
55
6
pentru testarea montajelor diferite. Să nu se uite perforaţiile pentru
90/0,9 ... 1,2
7
75
150P10,2
răcire, pentru v.entilare~a montajului. Cum să fie făcută?
După gustul şi dorinţa constructorului. Eficient şi estetic!
Alegerea UI)Î miez de secţiune mică, este desigur suficientă pentru
George D. OPRESCU
un montaj de automatizare mic sau un receptor de putere mică dar
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INDICATOR AL SENS UI TENSIU
TRIFAZATE

1

La cuplarea motoarelor de curent alternativ
n indicarea succesiunii fazelor RST. Circuitul prezentat
[ semnalizează aceasta prin aprinderea a trei beculeţe
~ cu neon într-o anumită .ordine. Pentru cuplarea
corectă, beculeţele se aprin succesiv in sensul acelor
de ceasornic pentru circa 0,35 fiecare, dând impresia
unui punct luminos cu mişcare circulară. Pentru cuplare
incorectă sensul se inversează. Circuitul poate fi util şi
sistemelor bifazate În care motorul este alimentat de ta
.(

C2, C5 - atenuează paraziţii de înaltă frecvenţă,
R6/C4 - cresc stabilitatea ampUfÎtatoruiui
01 ... 04 .. redresor pentru aUmentarea prote lată
amplificatorului (între 15' m'A şi 150 mA); perm
transmiterea semnalului de- joasă frecv.~ntă
R 12 - Iim itator de curent
,.
Placa se poate adapta.dimensiunii receptorull
telefonului,iar m i1crofonul (ZO=2kO) se poate fixa
mijlocul plăcii (se recomandă protejarea plăcii. faţă de
coroziune, prin acoperire cu materiale corespanză~
toare).

(

În

DEDURIFICAREA APEI

944018 - 11

faza auxiliară prin condensatori. Cuplarea la fazele RST
se realizează prin rezistenţele R1 ... R6 (atenţie: trebuie
să reziste la tensiun"i mar; .. SOOV), becurile la Lal...La3
şi diodele redresoare D1 ... Q4. tranzistorul T3 realizează
aprinderea becurilor (prin deschidere la nululN) la
comanda etaiului bistabil . T1, T2 (similar unui tiristor)'
temporizată de condensator.ul C2. Bistş.bHul este
dimensionat pentru o frecvenţă de circa 48 Hz. La SO
Hz, fiecare bec se aprinde de două ori pe secundă.
Nivelul deschiderii bistabilului se reglează prin 81
(iniţial se pune cu ~cursorul la nul şi se' roteşte incet
până la obţinerea unei frecvenţă stabile de aprinder*?).,
care ulterior, se fixează cu lac. Atenţie la tensiunea
reţelei şi cuplaţi intotdeauna Întâi nulul.
ELEKTOR 7/8, 1994.

Fără a prezenta teoretic problema dedurizării apei,
schema suscită un interes deosebit. Realizată În
principal cu două astabile tip TLC' 556 (timer dual),
furnizează la pinul S al IC 1a un semnal de frecventă
intreaOO Hz şi 2,S KHz, care este furni~at bobinei L1
(LEDul semnalizează funcţionarea circuitului).
În fig. 2a se prezintă metoda clasică prin care cele

1

, MICROFON CU ELECTRET
PENTRU TELEFON
Calitatea vorbirii la telefoanel.e cu microfon cu
cărbune poate fi Îmbunătăţită prin utilizarea unui
microfon cu electret,cu 6 schemă de amplificare
corespunzătoare, Complet compatibilă (dimensional şi '
eJectri'c) cu microfonul obişnuit cu cărbune, schema două infăşurări (deschise) sunt dispuse pe un tub
prezentată are următoarele particularităţi:
cilindric (din material plastic sau cupru). Prrn aceasta,
C1/R2 .. filtru trece . . sus, limitează frecvenţa limită nu se produce un câmp magnetic ci un câmp elctric
inferioară la 500 de Hz;
intre infăşurări. Acelaşi lucru se intâmplă şi in fig. 2b.
C3/R4 .. filtru trece-jos, limitează frecvenţa Iim,ită Pentru fig, 2c, dimpotrivă, se produce numai un' câmp
superioară la 4,2 K H z ; '
m(ignetic. ,Rămâne de ,testat În particular, care din cele
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FAX .,

ART AUTO

. În situaţia cuplării pe
linie a unui fax şi a un'ui
telefon, mai ales când aparatele sunt În 'locuri diferite,
este utiiă pornirea sUlorrlată a faxul.ui, În cazul În care
el este cel adresat
Cunoscând freGvenţele de recunoaştere pentru FAXd"e 1100Hz sau 2100· Hz .. schema realizează

FILTRU AC PE 50 Hz
Acest filtru, cu o bandă rejectată foarte îngustă
centrată pe 50 Hz, prezintă ;;marele avantaj, că
3.00

Gai"
{da}

ţ-'.OO
- 21.00

-33.00

- 46.00

1

- 51.00

40

50

60

f[Hz]

R3

---.

9440S8 -12

atenuarea frecvenţei
centrale este deter,minat~ exclusiv de
rezistenţe şi tipul
amplificatorului
identificarea acestora şi declanşarea automată a
faxului. Semnalul de pe linia telefonică este limitat
(C1,C2,D1 ... D4), separat galvanic (transformator 1: 1,
600 il) şi amplificat (T1). Cele două PLL-uri sunt
acordate pe 1100 Hz şi respectiv ,2100 Hz, cu up
domeniu de prindere de 180 Hz pentru le 1 şi 270 Hz
pentru IC2. Numărătorul le3 (4060) porneşte semnalul
de tact de la IC2 (PLL pe 2100 Hz). După o întârziere
de 1/25 apare la ieşire (pin 1) un impuls de 0,5 s
(Întârzierea este necesară pentru a Împiedica pornirea
eronată a FAXaului conectarea tranzistorului T2 este
specifică jipuluide FAX "folosit. Alimentarea (între 7 şi
15 V) poate fi preluată chiar din faxul în care se
încorporează

circuitul.
ELEKTOR 7/8 1

DETECTOR DE CÂMP

operaţional (şi

.:p
15V

,2

X

15V

lel

=TL072
944058-11

nude

condensatoare). CJL
rezistenţe de toleranţă
0,1,% şi amplificator
operaţional cu atenuarea mare pe modul
comun, se pot obţine
rezultate ca În figura 1.
Aşpectul curbei din fig.
1
se
schimbă

nesemnificativ, câtă vreme suma dtntre R4 şi RS este
de 20 K~. Frecven a centrală este dată de relaţia:
fc::1/(2ţrvClo
5, unde, orientativ R1 =R2=R3 şi
1 . Factorul de calitate al filtrultJÎ este
cu C 1/C2 şi faţă
valoarea teoretică de
schemei) cel realizat este de 7.6 (pierderi În
Tensiuflea de
efectivă maximă
Pentru sarcini
ive, -se inserează o
1
la
pe ±15V
ELEKTOR 7/8 1994
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SREVETE

OSCILATOR SINUSOIDAL CU
CUPLAJ PRIN TRANSFORMATOR

ooNr .'103407

Brevel n
.04
n
\ot. C\.4 H~3~/12.1991
C
Data pUb\'Ocănl'~!'cnS\iarf"lCOlae
,
p
Autor. log. OM
' . 'Invenţia se' referă la un. osoilat6r sinusoidalcu quplaj· prin
c
transformator deRF, caracterizat prinacee.a că un tranziştor cu efect de câmp
1\
cu canal N (T1) este polarizat~printr~un divizor rezistiv (R1,R,2) intr-un punct static În ca~ .
C curentul său de drenă scade la creşterea 'temperaturii, scăzândastfel şi curentul de bază al
r tran;zistorului oscilatpr (T2), compensând astfel creşterea cu temperatura a curentului de
colector al tranzistorului T2. oSlcăn~torul, rezolvă ~roblem~ stabilităţii frecvenţei Cu temperatura,
fiind destinat ca heterodină loca ',n diverse tipun de radloreceptoare.

t.

Nr

Brevet,sU ' .

FILTRU REJECTOR ACTIV G·ţJ CUART,.

1801241

,

~

. 5 H03H9/54 .')
lnt C'- brc~r\\:07.03.1993
Data, pu \ \ sins\d şi col.'
Autor: tM. a .

Invenţia

aplicaţii

in
'1
. te ecomunlcaţllşr Inm'asuraton e'
~_==-----~'~--rcralcdikio)eel~ctronice. Filtrul rejectoractiv cu cuarţ
estefonnat din două canale paralele (7,8) cuplate la cele două, intrări
ale unu; sumator (1) realizat cu amplificatoareleoperaţionale (2,3) cu
reacţie negativă, a cărui ieşire se confundă cu a filtrului,. În calitate de
element~~se'ectiveinfrecvenţă se folosesc, pe fiecare canal câte un
acelaşirezpnator cu cuarţ (6,11). Semnalele se scad la intrarea
amplificatorulUi"operaţlonal' (3), şi pe frecvenţa 'centraIă.a rezonatoareJor
cu cuarţ se obţine un minim pronunţat
I

are
.. "'..

,.1

'A

V··...

. , 1"/\ Nr.,4939479
BrevetSv
\nt.Cl5

H03F~!453 07 1990

Data PU9\iC~'.'·L~h(singapore)
/\u\o(: Gee n.
'.

Obiectul invenţiei îl. constituie un r-~-----......,..,..--_---:'-_--~
amplificator ,de' AF, care conţine 0- ogrindă
L::::=-------------dde curenLavândo intrare conectată la . o
ieşire a unui etaj diferenţialşi o ieşire conectatăJa ieşirea unei
prime surse' cJ$;,;curSrltcollstant Oa doua'sursă"d~ . curent constant (Q16, ,
0'18, cC.10lsl,menteazăreferinţa (015) primei surse de 'curent constant. L.a
ea s".au luat măsuri de reduoere a zgom6tului, pentru 'a nu degrada 1performanţele ampliUcatorului, şj~ceasta este'\%\revendicarea majoră a
invenţiei menţionate de autor.

. ,

'N 2673054

Brevet Fr~n,a r.

\ C\5 H03F1/02
\n '. ,., 'bUcă-rU: 21.08.92
,Data pu. ~. Andre

AMPLIFICATOR RFDEMARE
STABILITATE

/\u\or. Jo\lVet ' . ,

Amplificatorul RF conform invenţiei comport~ un
tranzistor'(1) asociatcu un circuit de adaptare a impedanţe'i
de intrare (2) , un' circuit depolârizare"acolectorului şi.,bazei
tranzÎsto'rului ,(8) al,imentat print~~o surs~; de curent constant
(21) şi ,un circuit de adaptare Jaieşirea (8) amplificatorului,
sarcina.
Pagină realizată
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VIDEO SERVIC'E

-'
'V

CURAŢIREACAPETELOR'
Capul video este piesa"care face fegătura intre locul
unde este stocată informaţia video (banda magnetică) şi
locul unde este prelucrată informaţia video (amplificator).
Capul video are proprietatea specifică de a prelucra
semnale cu frecvenţa de 0-6 MHz.
Din punct de vedere mecanic, capul video este alcătuit
din tamburul rotativ (UPPER DRUM), plăcuţele de ferită
(VIDEO HEAD), placa de legătură cu restul ansamblului.
Privit de sus, capul video se vede ca În figura la' Se
poate observa că suprafaţa tamburului rotativ este
depăşită de vârfurile plăcuţetor de ferită. ,Diferenţa are o
valoare variabilă, depinde de la tip la tip de aparat,' are. o
valoare maximă când capul este nou. Toate valorile sunt
inferioare unei zecimi de milimetru.
În timpul rulării benzii (a casetei) datorită vitezei mari de
rotaţie a capului se produc mici zgârieturi microscopice pe
suprafaţa benzii. Urmare a acestui proces se produc mici
, particule (praf) care provin din stratul magnetic al benzii.
Tamburul rotativ are pe el un şanţ elicoidal cu scopul de
a scoate afară particulele desprinse din bandă. O parte
din aceste particule sunt scoase, dar o parte se lipesc de
,ansamblul capului. În acest moment apare necesitatea de
a se şterge capul video.
Situaţii tipice
t.VIOEO HEAO
a) Când capul este nou,
J•• ŞURUB
chiar
dacă
se
' •• AX
5.• PLACĂ LEGĂTURĂ
murdăreşte, pe ecranul
J
televizorului nu se
observă mari diferenţe.
Funcţionarea cu el in
această situaţie du.ce la
uzura prematură a
1...-_ _ _ _--=:;..._ _ _ _ _ _ _......... capului
(prin uzuri
,

,

2.~ORUH

neuniforme} precum şi la uzura prematură a suprafeţei
benzii din casetă (degradarea suprafeţei, tensiuni
necorespunzătoare În bandă).
b) Când capul video prezintă·,uzură, orice murdărie a lui
duce la ~degradarea imaginii pe televizor,. chiar la dispariţia
totală a ei.
Periodicitatea de curăţire este funcţie de calităţile
casetelor folosite. În cazul casetelor noi , de calitate
medie (ex. TDK , HS) este necesar să se facă controlul
după 30 de casete rulate (100 h). Pentru casete uzate,
funcţie de gradul de uzură al lor, perioada de control se va

LA VIDEOCASETOFOANE
automat. Curăţirea cu caseta de şters, duce lauzurâ mare·
a capului, pericol de fisurare a feritelor.
Procedura de curăţire cu caseta de şters:
a) Se introduce caseta
b) Se apasă pe redare
c) Se opreşte banda după 10 secunde
d) Se scoate caseta de şters. Se introduce o casetă
normală şi se verifică la înregistrare -redare pentru a
vedea dacă este normal.
Observaţii:

OlJUH

FIG.2

DiRECTiE OPRiTĂ
DE ACTiuNE

It

FIG.3

a) Nu se depăşeşte 10 secunde
b) În caz că după trei operaţii de curăţire, nu se obţine
efectul scontat, se trece la curăţirea manuală.
c) Înainte de a utiliza caseta de curăţire, se vor studia
instrucţiunlle proprii ale casetei.
Procedura de curăţire manuală
a) Se ·dă jos capacul
b) Se ţine cu mâna stângă tamburul având grijă să nu
se atingă partea activă.
c) Cu mâna dreaptă se curăţă toba cu o bucată de
finet, dar nu se ating feritele. Curăţirea se face ca în
figura 2.
d) Se curăţă feritele cu o hârtie poroasă - de exemplu
o bucată de coală de scris.
e) Se curăţă din nou tamburul cu piele de căprioară;
Se poate umezi cu alcol sau cu soluţii pulverizante de
tipul LDCNV-NIVEIA.
Observaţii:

a) Capul video este confecţionat dintr-un material
foarte subţire; este complet interzis a se şterge pe
verticală, fig.3.
În curăţirea cu casetă de şters, datorită poziţiei
aplecate a capului şi a benzii, precum şi a mişcării de
rotaţie a capului, asupra feritei aqţionează şi o forţă
verticală. Iată de ce nu se recomandă curăţirea
micşora.
automată, mai ales În prima perioadă ..9ând ferita are
Controlul se face cu ajutorul unei lanterne, uitându-ne
1nălţimea cea mai mare faţă de tambur.
prin opercula care închide casa casetei. Observarea se
b) Stergerea manuală este incomodă deoarece trebuie
face cu caseta scoasă din aparat. La observare se va '
desfăcut capacul aparatului.
ridica cu un deget opercula care închide casa casetei.
În incheiere, menţionez că În aparatele video capul
Dacă se observă că este necesară curăţirea capului, se
video este o piesă sensibilă şi totodată vitală. Bruscarea
va scoate capacul aparatului şi se va curăţa.
lui duce la distrugere; deci orice operaţie de curăţire
Curăţirea capului se poate face în două feluri; fie
utilizând caseta de curăţat (deci curăţare automată), fie trebuie să se facă cu mare atenţie. Recomand celor care
prin curăţire normală. Fabricile recomandă ca În primele vor să-şi facă singuri acest serviciu , să înveţe Întâi de ia
300 h de funcţionare, curăţirea să se facă manual, iar în o persoană competentă tehnologia operaţiei
Ing. Horia SPINESCU
perioada următoarea curăţirea să se facă fie manual, fie
~
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-INSERTAREA IMAGINII VIDEO
In cazul înregistrărilor video apare de multe ori necesitatea
de a introduce un program video nou într-un spaţiu limitat de
alte înregistrări anterioare. În aceste cazuri, lipirea de la

retragere a benzii În casetă (specifică fiecărui aparattse v~
alege timpul optim 'de reconectare a CSG. De asemenea,
pentru ca fenomenul de scădere a tonalităţii sunetului să fie
cât mai puţin sljpărător, se impune ca întreruperea
------------------------------------------------~
CSG să se facă cu mint 12s înainte de punctul în care
Ctlp ;<tf'rr.r.r
dorim terminarea insertului.
fludJo
O metodă puţin mai complicată dar mai elegantă este
'Clip o\ltlJI'I1
realizarea unui temporizator care să conecteze
,dncrQnl:?or
automat CSG -după retragerea benzii în ·casetă.
""1'
"olk I'1'<I-SllrV
Schema electrică a temporizatorului este dată în fig.2.
~ter[;f!regener"l
Timpul de conectare a CSG se poate regla la o
valoare de aproximativ 25s, timp acoperitor ca din
m9mentul pe care il alegem-să deconectăm CSG (cu
httndn
puţin mai mult· de 12s înainte
terminarea insertulUi)
1II;.1&noticn
banda să se retragă in casetă.
Montajul se poate realiza peo plăcuţă de sticlotextolit
CCl:!atn
simplu placat. Am folosit un releu reed, dar se poata
folosi orice fel de releu.
Menţionăm că este bjoe ca fiecare constructor să
1
facă nişte încercări' anterioare unei insertări
p

f

·

de

-------------------~--------------------~----~im~~~e~~rua~~~~ru~~mod~~cru

început se face perfect la majoritatea aparatelor, dar sfârşitul încât să nu deterioreze înregistrarea anterioară.
lipiturii prezintă; o porţiune de trecere lipsită de imagine şi
Având În vedere complexitatea şi Gostul ridicat al unui
sunet. Faptul se datorează decalajului existent Între capul de aparat video se recomandă ca această.modificare să se facă
ştergere general (CSG) şi capetele video şi audio.
~----------------------------------------------~
(fig.l)
+12V
Există videocasetofoane care au funcţia INSERT
EDITING şi care realizează această operaţie fără
probleme dar de regulă aceste aparate sunt mult mai
scumpe.
Propunem În continuare o metodă simplă şi foarte
puţin costisitoare de a simula această funcţie, metodă
H2
'1'1,2-1\<';1.07
aplicabilă tuturor videocasetofoanelor.
50o\<.
Practic este necesară Întreruperea circuitului CSG 2
pe~~ădu~insertu~i.Ace~asere~~eazăcuun~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~--~~~~

simplu microîntrerupător intercalat pe circuitul CSG.
Deconectarea CSG în timpul înregistrării provoacă totuşi şi
Uf) fenomen nedorit şi anume o scădere a tonalităţii
sunetulujl~ 9ar aceasta este destul de puţin supărătoare.
Pentru evi.tărea apariţiei unor fenomene de ştergere parţială
(sun-et sau imagine) pe înregistrarea următoare (deci acolo
. unde ne-am lipit), este indicat ca introducerea CSG ·să se
facă după ce banda a fost readusă în casetă, deci trecând
prin poziţiile PAUZĂ şi STOP., În funcţie de viteza de

cu maximum de atenţie şi eventual de către persoane'
calificate.
Ca observaţie de ordin general, recomandăm ca înainte
de a face înregistrarea dorită peste una anterioară, pe
porţiunea de bandă respectivă să Înregistrăm un semnal
monocromatic (aşa numiţii purici alb-negru). Aceasta se face
cu intrarea video deconectată (boma de la intrare scoasă).
Ing. C. ANTEMIR, Ing. V. PETRESCU

REZISTOARE RECTANGULARE CU·PELICULA
GROASA PENTRU MONTAJ PE SUPRAFATA
Rezistoarele din seria CRM 3000 sint realizate in
tehnologia straturilor groase,prin depunerea serigrafica
de paduri conductive de Pd-Ag si a unei pelicule rezisti ve
cu continut de oxizi metalici pe un substrat ceramic
aluminos. Pelicula rezisti va este protejata la exterior
printr-o depunere de glazura iar capetele rezistorului sint
,
acoperite cu o ~epunere de Pd-Ag.
Depunerile sint supuse unui tratament termic de
inalta temperatura pentru obtinerea unei foarte bune
stabilitati mecanice si electrice. Rezistenta este ajustata Ia valoarea dorita prin utilizarea fascicolului LASER.
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Marcarea

ti codificarea

7

cODdeD~atoarelor

Orice cnn\ll'nsator este marcat în clar sali codificat (prin culori - inele,
benzi sau plInete
conform recomandării "CEI-62" sau prin simhnlurÎ alfanu·
meric .. , cod literal, normalizate internaţional sau, uneori, spe(;ifiee unui anum:t
producător).

Oricare ar fI sistemul de marcare şi codificare adoptat, caracteristicile
ce se inscriu pe corpulcoDuensa lor ului sînt:
a) în mod obligatoriu, pe orice tip de condensator
..,.. capacitatea nominală (Cn ) cu unitatea ei de măsură: in clar, în cod
Jiteral (tabel 1) sau in cod de culori (tabel 5)
- toleranţa valorii nominale: în clar (în % ~au in pF - dacă 'Cn ". 10 pF,
In cod literal (tabel 2) sau in cod de culori (tabel 5) dacă C r > 10 pF
b) in mod obligatoriu, ,pe unelc tipuri de condensatoare
- polaritatea hornelor (num1\i la condensatoal'e eJectrolitice), in clar.
- 'terminalul conectat la armătura exterioară (numai la condensatoareio
electrolitice sau cu hirtie), in clar
- tensiunea nominală Un (numai la condensatoarele electrolitice, cu
hirtie sau cu film "plastic), in clar sau în cod (literal - tabel 3 sau cu culori~~

~

cQcfieÎl'ntul de temfwrntură 1\1 capacităţii ~ (numai la condcnsatoorele
cerami~'I'\, În l'o.llitf'ral (labei ,/: ;;:]1I in l'od de culori (tabel,))
c) in mod faculLativ (in funcl-ie de producător)
- firma producătoart', in clar sau codificat literal
- data fahrie,nţil'j (an, lunfi)·j in dar sau în cod literal
- codul cl)nllen~alorllltli, sp('('ifie firmei producătoare (uneori ncest 1'0&literal
poat!' indica tipul constructiv al cI)Ddellsatorului şi lIuii parametri
electrici ai sui\.
- norma 1"hnică (slnlldaruul) de referinţă, în clar
- frecn:nţa de lucru tllumai la unele comlensatoare pentl'u curent alter"nativ), în clar
, - tipul I{w.lectricuhi i (numai la condensatoarele eeramice}, ~()dificat literal_
, - categoria·climatică (numai la condensatoarele cu hirtie), eooificată în
culori (cQnforrn.unor norme j·fllf·rnaţinnale)
- lichidul de impregnare (numai la condensatoarele cu hirtie metalizată),
codificat alfanllmerie.
- clasa condensatorului - definită de coeficientul de temperatură şi
modificarea C n după Îneercilrilc climatice de tip prevăzute în nQrma de referinţă.
incadrarea in clase este specifică fiecărei firme producătoare.

I

-

Q

s

B

T

a

x
z

A

..

-

-10%.•. +80%
-20%... +50%
-10"/0._+50%

-

-

-20%... +40%
-20%... +80%

CodiDearea UteraIJ • TENSluNH NOJIDiALE-)

•
f

liO V.e.e.
125 V.e.c.
160 V.e.c.
260 Ve.c.

II

b

e
d

850 V.c.c.
7()O V.\l.c.
1000 Ve.e.

250 V.C.L
850 Vc.a.
liqO Ve.a.

1l

....

-

*)

litera respectivă se imprimă cu 1IlaJUscuIă, sub capacitatea nominală şi t~leranţa cores-

punzătoare.

Codifjea~a literală.

Cqi

\

A

! x iiF- pF/"CJ •
P 100
NP O

C
D
E'
F

~ ~~ (N «33)
N 01\0 (N 075)
Nl50
N 229
N 330
N 470

G
H
J

K
L
N
p
R
S
T
W

Observaţii:

- la cOllllen;;atoarele CiI dieleetric polistiren (stiroflex), avind Ca de ordinul pF, nu se marchează unitatea de masură.

COEFICIE.sTULDI DE TEllPERATURA,f}

N 560
N 750

N 1500

N

9·~OO

Ni~

N 4200

...

N 0600

+100
O
-30 (-33)
-47
-80 (-75)
-}O(\

-220

-330
-470

-560
-750

-1500
-2:,>QO

-3300

-4200
-0600

,. -) I,itera respectivă se imprimă eu. minusculă, sub capaeit&tea IIIOminală şi toleranţa tore!-

pUl\~atoare.

REDACTATĂ DE BIROUL DE PRESĂ ŞI ,INFORMARE AL CONSiliULUI NAŢIONAL At

.

ORGANIZATIEI
NATIONAlECERCETASU
ROMÂNIEI_
"
Redactor responsabil:- profesor MIHAI C. VORNICU (scout1933)

PROGRAMUL "DELTA Du~ARII"
(O invitaţie pentru Scoutismul european)
Organizaţia Naţională "Cercetaşii României" a prezentat În anul
1993 Biroului european al organizaţiei mondiale a mişcarii Scout
" cu ,sediul la Geneva, un program pe 5 ani În Delta Dunării,
program care a fost selecţioant printre cele mai bune 25 de
programe Scout europene grupate În programul european
Euroetapes. Menţionăm că România este singura ţară din estul

- continentului nostru care s-a bucurat de un asemenea succes.
, Programul are multiple valenţe: ecologie, biologie, etnografie,
arheologie, istorie şr~navigaţie. Organizatorii acestui program
sunt :org-anizaţia naţională "Cercetaşii României, Ministerul
Tineretului şi Sportului (Departamentul tineretului), Ministerul
Apărării Naţionale (Marina Militară), Ministerul de interne,
Ministerul Mediului (Guvernatorul rezervaţiei biosferei Delta
Dunării), Consiliul, Judeţean Tulcea, Prefectura judeţului Tulcea,
Primăria judeţului Tulcea, Marina Militară din Tulcea, numeroase
organizaţii europene Scout. Coordonatorii programului sunt:,
Organizaţia Naţională "Cercetaşii Românie" (Vice-preşedintele Ion
Călinescu), şi Departamentul "Cercetaşii Marinari" (Scouts-Marins)
(Florentin Cantaragiu). Cu ajutorul Consiliului _iudeţeari Tulcea şi al
primăriei comuneLCrişan, ni s-a acordat în folosinţă gratuită un
teren de 5000 m.p. unde cândva a existat o organizare de şantier
cu câteva barăci care urmează să fie reparate. Jn acest loc, pentru
următorii 5 ani, se va construi o bază permanentă a Organizaţiei
noastre. Programul "Delta Dunării" care se întinde pe- intervalul
1994-1999 este prevăzut a se executa În trei etape. În prima etapă
acţiunea va începe la 15 iulie 1994 când o echipă de organizare
f9rmată din 19 cercetaşi marinari va monta corturile, va transporta
ambarcaţiuniJe la locul campului, va face aprovizionarea 'şi va "
asigura transportul de la Tulce~ În comuna Crişan. Gampul şi
stagiul de fonnare propriu zis va Începe la 25 iulie 1994 şi se 'va
desfăşură În trei perioade de câte 10 zile, În fiecare perioadă
existând 30 de participanţi români şi 15 participanţi străini din alte
organizaţii Scout europene. În această primă etapă, vor fi urmărite
obiectivele: educaţia tinerilQr În spiritul cercetăşesc În general,
educaţia tinerilor în spiritul cercetăşesc În special, adaptarea
participanţilor la condiţiile speciale ale Deltei Dun~rii şi deprinderea
unor îndemânări marinăreşti (canotaj, Înot, reguli de navigaţie,
manevre, etc.), cunoştinţe teoretice marinăreşti, pregătirea
terenului de la Crişan unde va fi stabilită viitoarea bază şi
evaluarea situaţiei de pe teren~şi a construcţiei existente, un
releveu al constructiilor existente, evaluarea materialelor şi
uneltelor necesare pentru repararea acestor construcţii. Pe lângă
cei 90 de participanţi români (câte 30 În fiecare din cele 3 serii) va
mai funcţiona şi o echipă de lO cercetaşi din echipa de
deci in total 100 de
români. Campul din vara
va incheia la 23
care , echipa
"",,,n' ""' ... ;, .... "",.. ,'"'
executa in următoarele 5 zile

10-1

realizării diferitelor acţiuni de protecţie a mediului, consolidarea
malurilor erodata, participarea la plantări de arbori În vederea
refacerii bazelor ecosistemului, evaluar~a faunei şi florei din deltă
cu eventualele zone În care acestea necesită o protecţie specială
şi imediată, instruirea turiştilor În se,osul respectării curăţeniei la
locurile de stabilire a acestora pe timpul sejurului În deltă,
organizarea stagiilor de'formare şi a seminariilor pentru cercetaşii
marinari din România ca şi din alte ţări europene, participarea la
activitatea şantierelor arheologi~e existente În prezent În Delta
Dunării. A treia etapă a programului va avea loc Între 1997 si 1999.
În acest interval, se va definitiva construcţia permanentă ~ bazei
de la Crişan, se vor organiza campuri mobile şi itinerante În
divers~ regiuni ale deltei, Încă neexplorate şi se va iniţia
construirea lmor alte mici baze satelit pentru cercetaşii care vor
veni În anii următori. De asemeni În această etapă se va urmări
atragerea unui număr cât mai mare de participanţi din străinătate,
se vor efectua cercetări etnografice şi se va căuta calea cea mai
eficientă În vederea stimulării autorităţilor guvernamentale pentru
sprijinirea În viitor a acestei nobile acţiuni de protecţie a mediului.
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