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ontajul de mai jos permite recepţionarea unei
singure staţii de radio din gama undelor medii:
sau lungi. Cu datele din schemă se poate
recepţiona frecvenţa de 855KHz. Schema a fost simplificată la maximum, renunţându-se la condensatorul
variabil şi utilizează o singură bobină. Montajul poate
fi realizat cu uşurinţă chiar de Începători, cu condiţia
să existe suficientă răbdare pentru a concepe şi realiza un circuit imprimat corespunzător. Mulţi amatori
ştiu să execute circuite imprimate proiectate de ... alţii!
Comoditatea sau poate teama de a nu concepe un
circuit imprimat care să compromită buna funcţionare
a schemei (prezenţa unor autooscilaţii parazite, distorsiuni suplimentare, etc ... ) Îi determină pe aceştia să nu
abordeze scheme la care nu au "desenul". Evident, În
cazul unei scheme complexe, eşecul realizării unui
circuit imprimat autoproiectat reprezintă multe dar
irosite şi se soldează cu aruncarea la coş a Întregii
plăci, cu piese cu tot, de multe ori renunţându-se şi la
"canibalizarea" plăcii (adică recuperarea doar a unor
componente mai valoroase).
Desenul poate fi executat manual sau, pentru cei
care au posibilitatea, cu ajutorul c'llculatorului (dacă
dispuneţi de un program adecvat). In orice caz, dacă
nu aţi mai conceput un circuit imprimat, acum este
mQmentul să Începeţi s-o faceţi.
In fig. 1 se prezintă schema de principiu a receptorului. La ieşire este conectat un difuzor cu impedanţa de
4 .. 8n. Schema permite obţinerea unei puteri de vârf
de circa 20 ... 30 mW, ceea ce este suficient pentru
audiţia Într-o cameră liniştită. Etajul final echipat cu
tranzistoarele BC107 şi BC177 a fost redus la cea mai
simplă expresie. EI poate fi Înlocuit cu un amplificator
mai performant (eventual cu circuit integrat), conectat
cu intrarea la pinul 14 al CI TAA661 printr-un condensator electrolitic. Amplificatorul va avea impedenta de
intrare mai mare de 10 Kn. Tensiunea audio 14 este
de circa 0,5 Vef.
Contrar uzantelor, s-a lăsat la urmă descrierea părţii de
la intrarea receptorului până la amplificatorul AF,
deoarece aceasta are o serre de particularităţi originale.
Circuitul integrat TAA661, destinat utilizării În calea
de sunet a receptoarelor TV ca amplificator - limitată
şi demodulată MF este conectat În fig. 1 astfel Încât
să realizeze o demodulare de anvelopă, deci constituie un demodulator MA (detector). EI Îndeplineşte
funcţia clasicului detector de vârf cu diodă (fig. 2), dar
funcţionarea sa este bazată pe alte principii. Pentru ca
detectorul cu diodă să lucreze cu distorsiuni reduse,
este necesar ca tensiunea RF aplicată diodei să fie de
cel putin câteva sute de milivolţi (pentru diodele cu
germaniu).
Pentru grade de modulaţie mari (80 ... 90%), această
condiţie nu poate fi Îndeplinită la "profunzimea de
modulaţie", decât dacă În lipsa modulaţiei (regimul "Ia
purtătoare") diodei i se aplică cel puţin 2 ... 3 V. De pildă,
dacă purtătoarea este Up = 2V şi m = 0,8, la profunzimea de modulaţie se obţine doar
Umin = Up (1-m) = 0,4 V.
În receptorul superheterodină există etaje amplificatoare RF (În AFI şi ARF) astfel Încât detectorul cu
diodă poate lucra satisfăcător. Schema clasică din fig.
2 poate obţine o tensiune suficient de mare pe diodă
doar la recepţia staţiilor puternice sau apropiate uti-
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lizând o antenă fiiară lungă de câţiva zeci de metri şi
suficient de Înaltă. Utilizarea unei antene mai scurte
sau a unei antene cu ferită necesită introducerea unui
ARF, ceea ce complică scheJl1a şi poate introduce
distorsiuni neliniare şi intermodulaţii.
Schema din fig. 2 mai prezintă şi un alt dezavantaj:
deşi recepţia se face cu distorsiuni minime, la diodă
aplicându-se 1 ... 2 V, graţie unei antene suficient de
mari, veţi constata că scalele receptoarelor din
vecinătate s-au "populat" pe unde scurte din loc În loc
cu armonicele frecvenţei recepţionate de montajul din
fig. 2 pe unde medii. De"conectaţi antena de la montaj
şi totul revine la normal.
Explicaţia este aceea că dioda lucrând În clasă e,
curentul conţine şi armonice, a căror amplitudine
scade lent cu ordinul lor. Circuitul LCv nu le poate
atenua suficient şi ajungând la antenă (care are
frecvenţa de rezonanţă undeva În gama undelor
scu rte) aceste armon ice su nt radi ate În spaţi u.
Desigur puterea radiată este infimă, dar suficientă
pentru a deranja recepţia În apropiere.
Schema din fig. 1 prezintă următoarele avantaje:
- distorsiuni neliniare foarte reduse.
- tensiunea RF la bornele circuitului acordat nu
depăşeşte 10 ... 20 mVef, deci este mai mică cu două
ordine de mărime faţă de schema cu diodă (ferita nu
se saturează).
- nu radiază aromice.
- tensiunea de ilme este În jur de 0,5 Vef.
- nu există amplificator RF.
~
- ieşirea se face pe o impedanţă mică (pinul 14
reprezintă ilmea unui repetor pe emitor).
Rezultă că antena se poate reduce la un fir de
câţiva metri, amplasat eventual la interior.
Ca şi la montajul claSIC din fig. 2 priza de pământ
este indispensabilă (legătura la ţeava de calorifer, apă
sau gaze poate fi suficientă).
Să examinăm acum cum funcţionează demodulatorul. Semnalul MA se aplică la pinii 6 şi 12 ai circuitului integrat TAA661. Condensatoarele de 4,7 nF
cQnstituie un simplu divizor capacitiv.
In fig. 3 este dată o schemă bloc simplificată a circuitului TAA661.
AL reprezintă un amplificator aperiodic cu 4 etaje,
diferenţiale, care În funcţionarea clasică (în lanţul MF
de sunet) realiza amplificarea şi limitarea semnalului
MF. Dacă amplitudinea era mai mare de câteva sute
de J.l V semnalul la ieşire era dreptunghiular, de amplitU9ine constantă, dar modulat În frecvenţă.
In cazul schemei din fig. 1, prin limitarea bilaterală a
semnalului MA se obţine la ieşirea AL un semnal
dreptunghiular nemodulat. Durata impulsurilor este
jumătate din perioada de repetiţie (inversul frecvenţei
purtătoare). Momentele de trecere prin zero ale semnalului limitat coincid cu momentele trecerii prin zero
al semnalului MA de la intrarea 6. Astfel se "recuperează" un semnal de purtătoare dreptunghiular, de
amplitudine constantă.
Blocul M reprezintă un multiplicator electronic clasic,
care era utilizat la demodularea MF În regim de comutaţie. Una din intrările multiplicatorului este conectată
intern la ieşirea AL; la pinul 8 este disponibilă tensiunea de la ieşirea AL divizată de 10 ori. Cu ajutorul
unui osciloscop se poate observa dacă limitarea este
corectă.
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,Cealalt~ intrare a multiplicatorului este legată la
pmul 12. In schema din fig. 1 aici se aplică de asemenea semnalul MA, dar de amplitudine mai mică de
1
20 mV, astfel.c~ acşastă intrare a multiplicatorului
?a nu lucreze nelmlar. In acest mod multiplicatorul
Inm~lteşt~ se~mn~lul. M.A cu "purtătoarea" dreptunghiulara obtmuta prin limitare. Efectul este similar unei
red~~sări dublă,alternantă (fig. 4): la ieşire alternanţele
. p,?zltlve n~ schimbă sem~ul, dar alternanţele negative
IŞI vor sC~lmba ~emnul (fig. 4~). FTJ reprezintă un filtru trece-Jos realizat cu o rezistenţă CI şi cu un condensator (2,2 nF) conectat În exterior la pinul 1.
R~zultatul fiitrării este obţinerea unei tensiuni Rroporţlonale cu anvelopa semnalului MA, care con~ne
sem~alul AF Însumat cu o componentă continuă (ca
la orice detector de anvelopă).
Montajul poate fi gândit şi ca un detector de produs
sincron (format din M şi FTJ), dar acest concept nu
este valabil decât pentru demodularea MA.
Dacă se aplică semnale BLD sau BLU, schema
realizează În continuare demodularea de anvelopă
deci nu permite obţinerea la ieşire a semnalului mo~
dulator. Blocul AL este incapabil În aceste situatii şi
"rşcupereze" corect purtătoarea.
I~ fine În fig. 3, REP reprezintă un etaj repetor pe
emitor, care separă FT J de intrarea amplificatorului
audio conectat la ieşirea 14..
Pentru ca montajul din fig. 1 să lucreze corect, cu
distorsiuni mici este necesar ca tensiunea la pinul 12
să nu depăşească 10 ... 20 mVef. Această tensiune se
modifică alegând valoarea condensatorului de cuplaj
cu antena. Valoarea exactă se găseşte experimental,
deoarece contează atât lungimea antenei cât şi intensitatea câmpului electromagnetic În punctul de
recepţie. Un reglaj corect se poate face conectând un
voltmetru de curent continuu laJeşirea 14 sau pe emitorul celor două tranzistoare. In momentul acordului
(din miezul bobinei L) se observă o uşoară creştere a
tensiunii continue, care este egală cu aproximativ
jumătate din tensiunea de alimentare. Bobina se
acordă pe maxim, apoi modificând lungimea antenei
sau valoarea condensatorului de antenă, se aranjează ca această creştere să fie În jur de 0,5 ... 1 V.
Valori mai mari duc la creşterea distorsiunilor. Valori
mai mici scad semnalul de ieşire şi la un moment dat

g...

pot duce din nou la distorsiuni mari deoarece semnalul de la pinul 6 nu mai este suficie~t de mare astfel
Încât la profunzimea de modulaţie limitarea să se facă
Încă corect.
Prin urmare nivelul optim de semnal la intrare este
destul de critic. Acest procedeu de demodulare MA
este folosit .În ~ mult~ circuite integrate MA complexe,
care reprezmta u~ Intr,eg recepţor MA (mai multe circUitele acordate ŞI ... difuzorul). In aceste cazuri există
u~ sistem de reglaj, a~,tomat al ~emnabilitătii (RAS)
bme e~aborat care "tme aproap~ constantă tensiunea
RF la Intrarea, demodulB:t~rulu~ MA. Acum se Înţelege
d~ .cf! s-a rezistat tentaţiei ~a I.n schema din fig. 1 să
utlllzam un condensator variabil: dacă semnalul cules
de anţenă yariază În limite largi, funcţie de staţia
recepţlonata, demodulatorul nu poate să-şi păstreze
nealteraţi parametrii optimi.
,~obin~ L are 24 spire clJ. sârmă CuEm 0 0,1 mm şi
utilizeaza o carcasă ecranată de tip oală din lanţul de
sunet al televizoarelor "Electronica" alb negru cu CI (cu
baţ:a 10 x 10 mm). Se poate utiliza orice bobină cu factorul de calitate Q > 50 şi având aceeaşi inductanţă.
Condensatoarele sunt ceramice 4 nF sunt de styroflex.
Restul condensatoarelor sunt ceramice şi electrolitice.
Dacă etajul final din fig. 1 se realizează cu tranzistoarele indicate, este bine să se improvizeze radiatoare tubulare de 30 .. .40 mm lungime din tablă care se
introduc forţat pe carcasele tranzistoarelor.
Selectivitatea receptorului este ceva mai bună decât
a unui receptor cu simplă detecţie obişnuit, deoarece la
dezacord este posibil să scadă ambele tensiuni de la
intervalele multiplicatorului. În schema din fig. 1, circuitul acordat este amortizat parţial de impedanţa mică de
intrare la pinul 6 (circa 2,5 KQ), pentru ca să nu se
afecteze redarea frecvenţelor Înalte. De asemenea
s-a redus de la 4,7 nF la 2,2 nF valoarea condensqtorului conectat la pinul1 În acelaşi scop.
In fine În ceea ce priveşte consumul, acesta variază
Între 20 mA (În repaus) şi 50 mA (cu semnal).
Corect realizată, schema din fig. 1 va impresiona
prin calitatea audiţiei staţiei locale de UM. Multereceptoare industriale distorsionează la receptia
staţiei locale, Întrucât sistemul RAS nu poate face faţă
semnalelor puternice .
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Ing. Mircea Dobre-Galatl
ropun cititorilor revistei
"Tehnium", schema
unui termoregulator
foarte simplu şi cu Înalte performanţe În stabilizarea temperaturii. Precizia termostatării unui lichid este de
±O,25°C În domeniul temperaturii de la 15-50°C.
Temperatura de lucru se
alege acţionând potenţiometrul P (fig. 1). La scă
derea temperaturii lichidului
termostatat, CI şi 8A 741 va
bascula dând un impuls
tranzistorului T 1, care va
acţiona releul de comandă şi
la rândul său rezistorul de
Încălzire a soluţiei.

P
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Grupul R6' Ra, Rg, C2 s-a ales pentru a
elimina eventualele oscilaţii ale contactelor
releului la aclanşare.
Rezistorul semireglabil Rg se va alege
astfel Încât T 1

să permită

o

aclanşare fermă

a releului. Elementul Încălzitor al lichidului
alimentat intermitent prin contactul releului
REL cu tensiune 15 V, trebuie protejat
de acţiunea lichidului. Cablajul şi echiparea
plăcii sunt prezentate În fig. 2 şi fig. 3.

Lista de materiale:
R1 =1 Kn; R2=6aOn; R3=1t>On; R4'
R5 =10Kn; R6=R7=100n; Ra=27Kn;
Rg=250kn; OZ1 =P17V5, OZ2=PL 12,
03=IN4007, C1 =C3=1 OOIlF, C2=50jlF,
CI=~A741,

T1 =80135. '

Termistorul Th=6aOn
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Ing. Fior/ca Tudor N/cuşor-Crslova
nevoie
in
luminos care să
ne arate locul unde se află un
mai ales noaptea.
intă astfel o schemă
dar de mare efect.
1 este prezentată schema
Cla~:;lcă a
instalatii electrice de
. S··au notat cu
i minat
1, 2 şi 3 bornele întrerupătoru!ui.
următoare

(fig. 3):

Dacă se Închide întrerupătorul

li

(becul 81 aprins) atunci va circula un
curent de polaritate negativa prin
ramura 82, R2' D2' LED.
Datorită rezistenţelor R1 şi R2
curenţii prin ramurile neconectate
sunt foali1~ mici (4 mA) şi deci la. bornele becurilor neaprinse se va găsi o
tensiune mică (câţiva volti).

2 este prezentată schema
a montajului, cu menţiunea
bornele notate cu acelaşi număr

detaliată

se

conectează împreună.

Descrierea

I fi:,

funcţionării

cazul În care nici un bec nu este
aprins (întrerupătoarele deschise)
LED-ul dublu va lumina în portocaliu,
dar 'In realitate prln ramura 81, R1'

4

~~- ~

_ _ _ _ARAi....

220 V
~
~

~
~l
-Q-li

__Df\J1,,___

I

LED

o~-------------------------

-------
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_________________,________________,____ J

2

În cazul când se aprinde becul' B2
fenomenul este asemănător.
Schema echivalentă este prezentaţă În figura următoare (fig. 4):
In cazul aprinderii ambelor becuri,
LED-ul va fi stins deoarece Între bornele 1-3 şi 2-3 tensiunea va fi nulă.
Obs.: In cazul întreiuperii unei
ramuri (de exemplu becul 81) LED-ul
nu o să mai indice În repaus culoarea
portocalie, ci culoarea pe care o avea
i

//
3

1/--

2
LED
D1' LED trece alternanţa pozitivă şi LE'D-ul va lumina
verde (de exemplu), iar prin B2' R2' D2' LED va
trece alternanţa negativă şiLED-ul va lumina În
cealaltă culoare (roşu).
Datorită vitezei foarte mari (SO Hz) ochiul va percepe o combinatie a acestor două culori rezultând
culoarea portocalie.
Schema echivalentă este prezentată În figura
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LISTA
R1, R2:
D1, D2:

LED

DE~~PIESE:

50 -100 kn;

1N4007;
MDE 1141 (2, 3) RV (LED bicolor)

Dupi Ridlotechn/ka
uiti radioamatori
pentru a nu perturba
.
e frecvenţă doresc să-şi construiască ,filtre trece-bandă pen,

"

ă rezervată

o

censtructie a
de HA1TY
şi poate fi adaptată la
emiţătoare cu putere de până
la 100 W. 'Montajul conţine
CinCI
tree,9 bandă după
eumurmează: 3,5 MHz; 710
Hz; 14- 18 MHz; 21MHz; 28 , MHz.
I
Se mbarea celurelor se
face cu un comutator rptativ.
binele au următoarele
interesantă

experimentală

L 1 - L2 :::: 23 spi re cu
diametrul13 mm" şi ItJngim~
34 mm;
:::: 12 sp'ire cu
diametrul 13 mm şi lungime
20
mm;
L5\
L6::::
8 spi re diametru'l 13 m m

'.1~H
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lungime 16 mm; L7 - L8
:::: 7 spire cu' diametrul
13 mm şi lungime -, mm;
L9 - ,L10 ::::12'spire cu
d.iametrul de 6 mm şi lungime
18,5 mm.
Se va utiLiza sârmă Cu
Em 1.
Desenul cablajului
şi
plaotarea bobi nel'qr sunt
arătate alăturat.

-_.--,<-------------------------

. T. emp~rizatoru! prez~ntat în figUra. 1are ca ~cop
-

avertlzarea sonora a abonatulUi telefonic la
irea
oadei de3 minute de la
n t.. .t:H,c\ra~ t"'f'\I"1\ft".l"nirn 'tru",u"\n,r'"" şi În continuare din
până la Încetarea convorbirii. Datorită
faptului
nu În toate cazurile tensiunea pe linia
telefonică se inversează la începutul convorbirii, s-a
ales ca rnoment de start al temporizării, acela de la
ultimul
format sau În cazul în care abonatui
este
din momentul În9are ridică receptorul
(mai
temporizarea pentru cel care apelează).
acest caz poate părea exhaustivă folosirea
unui rezonator cu cuarţ şi a unui circuit (Cii) specializat, dar numărul redus de piese pentru obţinerea
dE! Hz şi 1000 Hz pentru avertizare cât şi
a primat. O varicu MMC 4060
mai
şi folosirea unui MMC 4001 În loc
de MMC
25, cea de a patra
NOR. fiind folosită pentru prpsemnalului de 1 kHz. in
acest caz
circuitelor inter>!,...,·...... I I ' · ' r - " l T " ,

mic de curent
s-a ales varianta de alimentare fără
transformato cu elemente RC,
Însă la izolarea
de montaj prin
celor
optocuploare
de MICROELECTRONICA
consumat din linia
telefonică este de 200 pA.
Dioda zener D14 nu are rol de
c.i de tampon' de tensia preveni depăşirea ten- '
a lui T1 re~spectiv tranzisOPTi. In starea de
când tensiunea
linia
tC-'I.C'TAt"I,r-o::! este de
50V,
Cii este
ca
altfel şi CI5
care este un numărător "responcu cele a
de timp: 3
'1 minut. La ter-

R1 R3-

R2 - 10 KQ;
- 100 KQ;
- 0,22 IJ.F/SOO
, C3 - '47 pF;
D1 + D4 08 - IN4148;
+ 012 DZ24;

; Ti - Bei 08B;
- MMC4011;
MMC4025; CI4
; CI5 .. MMC4020
O P T 1 , - MDC1111 - 05
F1EZONATOR CUARTZ - 4MHz

.

UngUnMnu

minarea oricăreia din cele 2 perioade, este introdus
În linia telefonică un semnal cu frecvenţa de 1 kHz
timp de o secundă, semnal care se va auzi În capsula receptoare a telefonului. MQntajul va fi instalat
lângă capsula de racordare exterior-interior locuinţă.
Pentru aceasta, unul din cele două fire care vin de la
telefon'la capsula din perete se desface
se leagă
la montaj, celelalte două fire de la
În paralel cu firele de telefon care vin
exterior.
Montajul se poate adapta simplu şi la telefoanele
cuplate, caz În care Jirul de Împământare nu se
conectează la montaj. In figura 2 se
cablajţjl
im,primat, vedere dinspre partea cu piese, la scara
1 : 1 şi dispunerea pieselor pe cablaj.
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la deschiderea conK1, odată
cu deschiderea uşii,
de aceasta
au fost închise contactele 5-6 ale releului Reed,
Acesta este ascuns În uşă şi este actionat prin interunui mic magnet.
La cuplarea alimentării, cei doi bistabili sunt resetaţi.
Prin Tnchiderea contactelor 5-6, bistabilul U1 B este
setat, iar tranzistorul 02, în Gonducţie, este în paralel
pe contactele închise 3-4. I;n această situatie, uşa
fi desch să. fără declanşarea alarmei.
U2A realizează o temporizare de == 3
minute pentru a permite deschiderea uşii la ieşirea din
locuinţă fără declanşarea alarmei.
Dacă se deschide direct uşa, fără ca Înainte să se
închidă contactele 5-6, bistabilul U1 A este setat. Ia
2 se obţine un front descrescător, care comanaă
monostabilul U2B. Acesta, la rândul său, comandă astabilele U3. Durata alarmei este fixată de rezistorul R8 şi

Constantin Cotor - Fetlndla - SIla.}
entru .posesorii de radioreceptoare tip Pacific
recomand modificări În etajul final schimbând
perechile de tranzistoare cu germaniu prin
cele cu siliciu. Schema echivalentă a etajuluî final
este aceea a radioreceptorului Oiimpic.
Tranzistoarele AC180K şi ACI81K se Înlocuiesc cu
tranzistoare de exemplu 8D237 şi 8D238 clasa 16.
Personal am folosît tranzistoare ca factorul de amplide 150. TranzistorAul T303 de tip EF313D se
înlocuieşte cu BC328, Intre bara şi colectoarele
tranzistoarelor finale se intercalează Un condensator
de 22 nF. La rezistorul R317 de 33 se renunţă.
În colectorul tranzistorului T303 se montează două
diode înseriate de tip DC4, iar R319 = 270 Q la
Pacific devine 150 O. Terminalul de la R318, care
are legătură cu R312 se deconectează. Terminalul
termistorului Th1 care are legătură. cu baza tranzis'torului T 305 rămâne nemodificat iar celălalt terminal
se conectează la tenninalul rezlstorului R3i8.
Aparatul funcţionează În acest fel de peste trei
I u, ni, tim p în car e n u a m a v u t p rob I e m e cu
funcţionarea.

condensatorul
Realarmarea
prin decu .plarea şi
tatorul K2).
Cu excepţia releului
şi a patru fire de
întregul mO'ntaj se
care se închide
o I""''''''''~,''''''>
acces la
K2
cutiei. Ruperea celor patru
plează alarma.
Minusul bateriei, pr~cum şi cele două. fire de 'masă,
se leagă la carcasă.
Consumul În starea
== 4 mA, iar În starea t.JUA./H;;!I:G!
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Ardelean 1., ş.a., Circuîte
de utilizare, Editura tehnică,
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NOTE:

An resistance values are .in ohms.
M=lOOO k

AlI capadtance vaiues are in IJ,F except as indicatedv.ith p, which means j.lţtF.
Ali voltages represent an average vaiue aud should
hold within ±20%.
AU voltages arc de measured with a VOM (De
33.3 k ohmslv) at 00 signa1.

Resistors marked

*

should be

seleţ;ted.

) STEREO OFERAT/ON

k=lOOO,

Switch Positiol1
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sonorizării

este alcătuit orice tipuri de tranzistoare de mică putere lIn
pentru microfon şi un asemenea tranzistoarelor T1 şi T2. Diodele 01,
tie automatizare care e denumit şi 03 pot fi de mică
, serie 1 N4148 s
. Acesta serveşte la alimentarea amplifi,catoru- echivalente, pot fi 'inlocuite fără probleme cu d'
pentru sonorizare şi eventual al câtorva miniatură de semnal, cu germaniu, respectând
lui de
fiind pus În funcţie, atunci când sensul branşării. Diode 03 are rolul de a amo
se vorbeşte la microfon. Blocul funcţional al pream- , tensiunea de autoinducţie care apare pe bobi
şi "vox"-ului e alimentare tot timpul din
releului şi care poate' distruge - 'în caz că lipseşte
redresoru! comun instalaţiei, având un consum
- cele două !ranzistoare. Singurul reglaj
redus, de câţiva miliamperi la tensiunea de porţiunii "vox" depinde de reglajul amplificării d
Fireşte, se poate renunţa la "vox" , instalaţie
preamplificator. Releul trebuie să fie pentru tens'
manual, printr-un întrerupăt0r general; de actionare de circa 12 Volţi, adică având o
dar
din "modernizare".
tentă a bobinajului de circa 200 ohmi.
Iată descrierea preamplificatorului. Este alcătuit din
Alegerea microfonului nu ridică proble
nouă etaje de amplificare, cuplate conductiv şi cu
deosebite. Un tip miniatură sau de casetofon, ti
polarizare automată. Foloseşte două tranzistoare,
dinamic, cu bobină mobilă, cu impedantă Între 200,
Ti şi T2, de orice tip SC sau KT, de genul
1000 ohmi convine În majoritatea cazurilor. P
. Cu ajutorul potentiometrului semireglabii aflat
evitarea unor inducţii parazite, de la staţiile de
în emitorul lui Ti, prin introducerea În circuitul emilocale, pentru limitarea spectrului de redare la
a unui condensator electrolitic, factorul de
vocal,
s-au plasat două condensatoare de 1 n
amplificare dat de preamplificator poate fi modificat
Microfonul
poate fi plasat direct pe pupitrull
farad.
În limite largi, Între 30 ... peste 1000 ori. F~ctorul poate
fi
În funcţie de microfonul utilizat, astfel ca torului, prin intermediul unui sistem de pârgh
audio amplificat convenabil, să acţioneze orientabile, sau şi mai bine, printr-un tub flexibil,
"Vox"-ului. O portiune din semnalul audio numit "gât de lebădă", pentru a fi orientat la nivel
este transmis prin potenţiometru! semi- gurii vorbitorului. Prin construcţie:, este exclu
de la ieşire,ampli,ficatorul de putere, care la apariţia efectului de microfonie '"efect Larse
Numai În caz că se modifică puterea ampl
său posedă un potenţiometru semireglabil de
al volumului audiţiei. Iată deci, un "sistem sau amplasarea şi puterea difuzoarelor, apare u
flexibil" care livrează atât semnal audio pentru nedorit "Larsen" al microfoniei. În cazul folosirii un
cât şi semnal audio cu distorsi- . microfon diferit, e necesar să, se modifice
uni şi zgomot de fond nemăsurabile. Sistemul "vox" rezistorului de 1 kiloohm, cu o valoare mai mare,
În plus obţinerea unei polarizări pentru tatonaj, reglându-se şi nivelul amplificării pe
rU"'<~l'nlrlal"'C>-:l cuplului de tranzistoare T3 şi T 4, monactionarea "vox". Utilizarea unui microfon prete
"DARLiNGTON", În care se pot folosi costisitor, nu are nici un rost.

T3

T4

L-~.*-

______~~_____~__~-----~--~~---'-~----__-----~
"SENS."

"AUDIO" L - - - - - - - - i > L A

AMPL.J: FI CAT OR
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În

Exagerarea dimensiunilor radiade pe timpul tranzis.toarelor cu
care Îşi _dădeau obştescul
la
. E timpul să se lucreze altfel cu
tra!nZI!Sto,are care admit· până la + i 50°C, la o putere
OISilpal:a de ce! puţin 6 Wati. Eventual, se pot utiliza
tralnZi:stoare echivalente pentru puteri mult mai mari,
fiabilităţii. Diode!€;) 04 şi 05 pot fi
tip 1 N4148, sau orice
jonctiuni valide cu silin81HClr8 Condensatorul' prin
\JV~""V(''';('''Y ....",..,."",.1'"
ca valoare pentru
""r,n.1"1"'\
mai mare de 500
că pentru condenvaloarea indicată pe corpul
de obicei valoarea
să
chiar de 100%mai
e
circuitul Boucherot, .care are
Im[)ieOIiCa oscilaţia etajului final În domeE un circuit util, care împiedică

a

rămas moştenire

.v!tll,Aio.,ro.

inutilă.

""'I">,nTD>'::J-:7<:::J
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cu VU metrul,

.'

au mai fost prezentate scher:ne
În numele anterioare ale

e''!'I'",!"\I'''II""e>r'f~n

diverse .surse,
industriale, prezintă mai multe
ne(:;es;na[ea unui transformat (sau
pentru alimentarea oscilatorului,
itului de Înaltă tensiune,
'a transformatorului de lIimpulcomanda amorsării IămpH
ce complică
pracsă
ce

I\;;;iQIII"-';;;iIa"-.Q

alternativă

de 220 Veste

redresată

Lampa
tub de
(xenon)
o
Acesta este
potenţial
producă o IL."';;,"H,'C."

TR1.

..1N4

."

este nAI~A~:;:;J
care se
şi tensiune
, construit
a un metali ri
are pe
l~u!1gimea tubului. Astfel se produce amorsarea
descărcării, obtinându-se un impuls luminos
de scurtă durată (aprox~mativ
1 ns.) cu un curent prin tub de cca 200 A.
După descărearea C3, tiristorul se blocheafă
la o nouă amorsare a diacului. Astfel ciclul
se
cu o frecventă reglabilă din potenţiometrul
care nu face decât să modifice panta
de Încărcare a condensatorului
C2.
tehnice afe montajului
'.....,r.' .. T.,....
a tiristorului, fără utHicu tranzistoare care ar-fi
necesaat alimentare cu o tensiune redusă
printr-un transformatbr suplimentat, şi",utilizarea
peQtru transformatorul Tr. 2 a unui transformator
de reţea obişnuit cu un raport de translorm~re
,de aproximativ 1 :40, adiCă să livreze Însecun-

o

I

II

' T.. r;>

1

va fi de circa 2 cm 2 .
va fi folosit ca secundar şi secundarul
grijă ca transformatorul
să nu
piergeri'; să prezinte o izolaţie bună .
Între' spire, tensiunea de câteva mii de volti
p
nd provoca
caz contra surprize
Personal am folosifun transformator
"Cosmos", de procare livrează În secundar 6 V.
Componentele sunt uşor de procurat şi se gă
sesc În majoritate În magazinele de speCialitate.
n
e e
O1 este
tipul 11\14007 sau echivalentă, Ci tipul celor de bl
poate avea o
mai mare, Însă tensi- aprindere mai mare
nominală nu trebuie să fie mai mică de
o schimbare a
, R2 sunt rezistente bobinate, de pu- este
tipul
16
Valorile P, R3, C2 pot fi de frabricatie
şi anume
după cum .dorim obţinerea unei anuÎn figura 1 sedă schema
frecvenţe a impuisuJilor luminoase. Cu valui, În figura 2 slŞ\ dă o
lorile din schemă, variatia fr€tcventei se face functie de amplşsarea ulterioară a
aproximativ Între 0,1-10 Hz. Tiristorul va fi de
cablajul se poate reproiecta, cu luarea unor
tipul
N4 sau la' tensiune mai mare, acest lucru
măsuri de pre9autie ce privesc regimu.ltermic al
nu deranjează, C3 va avea valoarea de 100 nF
rezistentelor R1 şi R2, al tiristorului şi prezenţa
la 400 V, iar R4 este dimensionată astfel încât
tensiunilor periculoase.
:
\
să permită Încărcarea foarte rapidă a condenRealizat qu grijă, montajul va functiona
satorului C3; aproximativ 300 V înainte ca tirisprima".
Poatie fi
ca o
fie amorsat din nou. S-a ales valoare de
torul
vacanţă,
sau
pentru
a
completa
300 kohmi.
O problemă s-ar putea s-o reprezinte procu- lumini asoci?te unui program
rarea diacului DC32 dar, acesta se poate procu- surile luminoase
ra din magazinele de specialitate.
caz contrar mişcări rupte, sacadate, a unei
se va Încerca folosirea unui bec de neon, de noase, cu un efect psihic deosebit. Succes.

o

Pn.<T'IF"'C;'Y·':II

l

I"OI'"\OT-:"!'Y'O

În
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.............. , ........ ,

articularitatea
1n actionarea intermite
a ci
.~' alternafiv\ cu farurile lainte
cca.1 ~ t,5 sec. Astfel se
pe lângă
efect ,şi .evitarea unui consum
de curent.
Cele două C.1. lucrează În montaj de temporizator secventional.
Primul CI asigură otemporizare de
necesar părăsirii autoturismului,
nectării la revenire de către
densatorul C3· este de tantal
bilitatea În timp a
După punerea În funcţie cu
uşile şi capetele închise)
fără blocaj cu dublu circuit
şează temporizarea la C.1.1 şi
care conduce la masă impulSul
moment rezistorul R9 de 2,7

P

Împiedică declarnşarea

la uşi· şi capete poate fi
de contacte la înclinări laterale (cu
sau contact pendul) pentru protectia anti-

completată

C.1.2.

Grupurile C2R7 şi C7 R 10
c.orectă a temporizatoarelpr
uşa
sau capota În cauză rămâne deschisă sau se
, Închide la loc.
\
AI d.oilea monostabil· asigură timpul de
.acţionare a alClrmei 50 sec. Prin
la C.L2 alarma se
instantaneu. La
repetarea manevrării
se declanşează din nou.
,

poate acţiona

. Bibliografie
- Circuite integrate liniare voI. 3, Ed.

1984.

~

- Almanah Tehnium 1

~

+.12V

TEHNIUMnr.

.'

L

Munteanu

ocuinţa 'este sRaţiul care îi asigură omului

conditii de trai. In locuinţă omul este
de
intemperii. Planificându-şi decent munca şi
odihna, omul îşi trăieşte în' locuinţă atât bucuriile cât
şr necazurile.
Cel mai important factor de confort din locuinţă
este căldura.
În cele ce urmează ne vom referi la întreţinerea
robinetului cu dublu reglaj, ca parte componentă a
instalatiei'de Încălzire centrală.
În cadrul instalatiei de încălzire centrală, robinetele
sunt cele mai posibile puncte deştrangulare a circuitului agentului termic.
Robinetul cu dublu reglaj (fig. 1) este utilizat În
instalatiile de Încălzire centrală interioare care folosesc, apa caldă drept agent termic.
Robinetul cu dublu reglaj este un robinet cu
deschidere prin alunecare, deoarece modificarea
secţiunii de trecere a apei calde se efectuează, În
principal, prin mişcarea
rotatie a obturatorului.
Aceste robinete se execută din fontă, bronz sau
alamă, ele putând rezista la presiuni de 'până la 25
atmosfere şi la temperaturi de până la 30QoC.
Constructia robinetului permite un reglaj initial,
realizat prin rotirea unui se mi-pahar (b, din fig. 2)
care obturează mai mult sau mai puţin calea de trecere a apei prin robinet (a, fig. 2), Încă de la fixarea

fig. 2
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Secţiunile

fig. 1

11

Explicatii: 1 . Corpul robinetului; 2. Corpul
paharului; 3. Obturator; 4. Bucşă; 5. Plulijl

strAngerea semi-paharului; 6. Piulită pentru
gereaobturatorulul; 7. Piulita raoorduiui ol81nde z;
1

9. Gamituri din KUngherit; 1O. Mâner; 1
12. Şaibă; a) Orificiu de trecere a apei;
pahar; c) Unlutl de raper.

A - A şi B - B sunt date În pagina

următoare

..
..... e... I'H/U·\e> că

1n

instalaţie

nu·

realiza
de pe retur)
continuare.

I

Secţiunea

-8

DeCi, dacă am desfiletat
ul.ita cotul ui cu olandez de
şiasigurându-ne
că este realizată stabilitatea caloriferului, trecem la
demontarea elementelor
ale
Normal ar trebui să ...0.""" ........"' ... ...-1 ae~)ia()en~a
robinetului din
şi
elementelor lui interioare.
Îndemână pot· proceda aşa,
se adresează În principal I/'v·"..::.t-:lll'lI .... 1" din
sinceri. să fim, nu au menghine
-:lIn~~l't-:lll'rliOnt
care să poată fi strâns robinetul
ta elementele interioare.
Cu n şurubelniţă sau cu \un
de tipul existent (cu
sau cu cap

în

filetăm şurubul

Secţiunea. A

-A

fig. 3

pe pozitia deschis la maxim, lucru

realllZE3a2:a prin rotirea mânerului (rozetei) spre
franceză, cu o cheie mops, cu o cheie
reOlaOl18 sau cu o· cheie fixă de dimensiuni potrivite,
piufita olandez a cotului ce" asigură
Între partea inferioară a caloriferuluişi
la conducta de retur. Vom desfileta
3 ture de filet, considerând că nu
caloriferul de pe pozitie. Dacă dorim a
"' ... I ,.., ... i+"..... ,
pe pozitie În scopul spălării inte- pentru a Înlătura eventualul mâl ri~ desfiietăm, de la. bun început, complet
piulita. . o!c;;tnclezului de pe retur.

(11) având

grijă

a nu

(12). Cu uşoare mişcări spre stânga, spre R .. ,.,........ ·~ .....
În sus, În jos, concomitent cu tragere înspre
scoatem ·mânerul (deobicei din bachelită) sau rozata
(10) din capătul tijei pătrate a obturatorului (3).
Dacă robinetul cu dublu reglaj montat În
instalaţie" este cu piulite olandez înspre' stânga
cel prezentat În fig. 1 sau În fig. 2,1 privind cu
atenţie, trebuie să vedem pe corpul semi-paharului
(2), lângă piulita (5) de strângere a acestuia, o
liniuţă (c) coliniară cu axa principală a robinetuluL
pacă nu ,observăm această Iiniută este "baimare".
Inseamnă că semi-paharul (b) pentru realizarea
primului reglaj a obturat aproape, romplet, orificiul
(a) de trecere a apei calde prin robi'net, spre
calomer.
.
Dacă situatia este aşa, aceasta· a fost cauza prin~
cipală care a Împiedicat trecereş. apei prin robinet
spre calorifer şi motivul pentru care, acesta era
aproape rece, cel mult călduţ.
~
Dacă robinetul eşte montat În .instalaţie cu piulita
olandez Înspre dreapta, liniuta (c) trebuie sa fie la
partea inferioară. De existenta. ei ne putem
convinge cu ajutorul unei oglinzi
eventual, a unei
lanterne.
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În continuare vom desfileta piuliţa (6) pentru
strângerea obturatorului şi piuliţa (5) pentru strângerea semi-paharului. Cu mâna ori cu ajutorul unui
cleşte patent, extragem subansamblul alcătuit din
piesele 2, 3, 4, din corpul robinetului (10. Cu o
şurubelniţă sau cu un cuţit scoatem bucşa (4) din
corpul (2) al semi-paharului. La scoatere vom
observa că Între corpul semi-paharului (2) şi tija
obturatorului 93) se află un material alb. Este şnurul
de azbest pentru etanşare.
Ţinând În mâna stângă corpul semi-paharului cu
mâna dreaptă rasucim, spre dreapta, obturator realizând astfel separarea~celor două piese.
În continuare vom desfileta piuliţa (7) a olandezului, după care, mişcând uşor de calorifer, scoatem
garnitura (9) având grijă a nu o 'rupe. În tot acest
moment al intervenţiei noastre vom avea grijă să
avem asigurată stabilitatea caloriferului.
Dacă, uitându-ne În interiorul corpului robinetului
observăm că este curat şi dacă umblând cu o sârmă
Îndoită la orificiul (a) de trecere a apei, ne dăm
seama că nu este Înfundat, nu este necesar a scoate
corpul robinetului (1) de pe stuţul de legătură cu conducta de tur.
Corpul robinetului (1) se poate desfileta de pe
ştuţul de legătură cu conducta de tur, cu ajutorul unui
cleşte sau cheie cu deschidere adecvată.
Având astfel Întreg robinetul demontat, trecem În
continuare la curăţirea elementelor lui.
Cu şurubelniţa sub jet de apă sau după scufundare
În apă curăţăm Întâi corpul robinetului de depunerile
de mâl ruginos, de grafit sau de piatră calcaroasă,
insistând a curăţa cât mai bine orificiul (a) de trecere
a apei şi scaunul (d) În care reazemă capul abturatorului. Curăţăm apoi celelalte piese, verificând pe
părţi modul de asamblare.
Asamblarea şi montarea robinetului În instalaţie se
face astfel:
Dacă am desfiletat corpul robinetului de pe ştuţul de
legătură cu conducta de tur, pe filetul ştuţului Înfăşurăm
câteva fire de câlţi conform celor arătate În figura 5,
după care, Înspre dreapta ungem toată Înfăşurarea cu
vaselină tehnică sau chiar cu vopsea de ulei.
Înşurubăm până la maxim obturatorul 930 În corpul
semi-paharului (2).
Introducem, Înfăşurând, cca 4-5 cm de şnur de
azbest (Ia nevoie e bună şi puzderia de material dintr-o
placă de azbest) Între axul obturatorului şi corpul semipaharului, după care, introducând bucşa (4) pe axul
obtl!ratorului, o apăsăm puternic În corpul semi-paharului. In acest fel azbestul se tasează şi nu va permite
eventuale scăpări de apă pe lângă axul obturatorului.
Aşezând şi fixând corpul robinetului pe capătul
ştuţului de legătură cu ţeava de tur, ÎI Înfiletăm cu
mâna cât se poate, iar apoi ÎI strângem cu o cheie,
astfel ca În poziţia finală de strâns, orificiul de
legătură cu piuliţa olandez să fie Înspre calorifer.
După ce am introdus subansamblul obturator-semipahar În corpul robinetului şi după ce ne-am convins
că semi-paharul este În poziţia dorită (deobicei În
partea opusă orificiului a), ţinând mâna stângă ca În
fig. 6 astfel Încât axul obturatorului să nu se
rotească, În filetăm cu mâna dreaptă, piuliţa (5) în
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1,2,3,4,5 ...
ordinea de Înfăşurare

fig. 5
corpul robinetului. Fără a lua mâna stângă cu o cheie
aflată la îndemână strângem bine această piuliţă.
Înfiletăm şi strângem apoi şi piuliţa (6) de strângere
a obturatorului.
Verificăm starea garniturii (9) a piuliţei olandez.
Dacă este ruptă, excesiv de turtită sau cu orificiul
interior prea mic o Înlocuim cu o alta re,illizată cu
precădere din klingherit sau, la nevoie,' chiar din
linoleum sau cauciuc.
Dacă am îndepărtat caloriferul îl vom aşeza la
poziţie.

Fixând garnitura (9) între bucşa racordului olandez
(8) şi ştuţul cu filet al robinetului dinspre calorifer,
Înfiletăm cât se poate, cu mâna piuliţa olandezului
(7) pe filetul ştuţului robinetului. Cu o cheie adecvată
vom strânge bine această piuliţă, după ce mai Întâi
vom fixa la poziţie şi vom strânge cu mâna şi olandezul de pe retur.
Introducem apoi mânerul de bachelită, ori rozeta,
pe pătratul obturatorului fixându-I cu ajutorul şaibei
(12) şi a şurubului (11).
Ultima operaţie este strângerea provizorie a olandezului de pe retur, urmată apoi de strângerea la
maxim pentru o cât mai bună etanşare a acestuia şi
a piuliţei olandez (7) de pe tur.
Unii cititori, sceptici, vor putea spune că cele de mai
sus sunt banalităţi. dreptul lor. Eu spun că sunt realităţi.
Având Încălzire centrală În locuinţă proprietate personală cu combustibil gaz metan şi, nE}Încălzind un
calorifer, la recomandarea unui maistru de meserie"
am verificat poziţia În care era fixat semi-paharul În
corpul robinetului. Am constatat că semi-paharul era
montat invers, obturând astfel orificiul "a". Extinzând ~
verificările şi la celelalte robinete am constatat că din
5 robinete, la Încă 2 semi-paharul obtura pe jumătate
orificiul "a".
Recomand fiecărui proprietar de Încălzire, centrală
să verifice poziţia semi-paharului În corpul robinetului

cu dublu reglaj. Acest lucru se poate face şi cu instalatia În funcţiune, doar prin simpla scoatere a
mânerului (rozetei), (10).
Dacă piuliţa olandez a robinetului este spre stân-

c

ga, semi-paharul este montat În partea opusă orificiului "a" atunci când vedem liniuţa "c" de pe corpul
semi-paharului la partea superioară (Înspre tavan,
cum ar veni).

dupi Haut Par/eur

u un circuit MC 1302P se poate realiza

un preamplificator corector deosebit de
eficient şi care răspunde normelor NAS
şi RIAA. Alimentarea se face dintr-o sursă
dublă ±6 V.
Prezentăm schema electrică şi dispunerea
componentelor pe cablajul imprimat - componente:

fig. 1

C1-56 pF; C2-1 O pF; C3-39 pF; C4-100 pf.
C5-0,1 uF; C6-50 nF; CTlllF; Ca-1 llF; C9-50 nF;_
C11-111F; C12-1,5 nF; C13-5,6 nF; C14-5,6 nF; ,
C15- 0,111F.
C16-100 llF-3 V.
R1-10 K; R2-51 K; RT51 K; R4-150 K R5-7,5 ohm;
R6-510 K; RT39 K; Ra-39 K; R9-10 K; R10 -820 K.
P1-1 M; P2-250 K

fig. 2
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Redactor ....

Ing. 1. MIHĂESCU

Publlc'nd fragmente din HotlJ.r'rea OSIM 157 rlJ.spundem
cititori care s-au Interesat de situatia privind titlul
"Tehnlum".
numeroşl/or

ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3
BUCUREŞTI 70018

RecI_I.

V. BĂLAN
V. MOCANU
C. ROMÂN
G. PINTILIE

Comisia pentru so/utlonB1'8B. contBStatlllor prIVInd mlJ.re//e
Dosar nr. C 57/95
HOTĂRÂRE Nr.157 din 23.12.1996

AcI.... redactiei
Piaţa Presei Libere, nr. 1
Bucureşti 79 784, sector 1

Telefon: 222.33,74; Centrala:
223.15.10/1628/1182, Fax:
312.82.72
Tehnoredactare computerizată:
G. HARALAMBIE

Edlton

PRESA NAŢIONALĂ SA
Administraţia:

PRESA NAŢIONALĂ SA
Director:
Ing. S. PELTEACU
Director economic:
Ec. 1. CIUCESCU

Pe rol fiind contestaţia făcută de S.C."Presa Nationali, prin
S.C. Radai I SRL, cu privire la anularea Înregistrării mărcii Tehnlum
(certificat nr. 20095), titulare S.C. Electronistul SRL.
La apelul nominal făcut, În şedinţa din 12.12.1996 sunt

prezenţi

cei

citaţi:

cans. Gh. Bălan
cans. Jr. 1. Teodoreanu
reda şef Ilie Mlhiescu
- S.C. Electronistul SRL prin dlr. Sergiu Stan
aVa Dragoş Cfrnu şi aVa VloJica Stan
- S.C. Presa

Naţională

Procedura fiind

prin

completă,

s-a dat cuvântul

părţilor:

Se susţine că pe fondul unor neînţelegeri care au avut loc În cadrul S.C.
Presa Naţională, În urma cărora dl. Naicu Şerban, salariat la această societate, a devenit colaborator la S.C. Electronistul, această din urmă societate a
depus cu rea-credinţă la OSIM spre Înregistrare marca Tehnium pe numele
său; că prin nr. 1 al revistei Tehnlum editată de S.C. Electronistul, această
1 - - - - - - - - - - - - - - " - societate a făcut afirmaţii ireale, dezinformând cititorii comunicş,ndu-Ie că
Presa Naţională a abandonat revista Tehnium; se susţine că S.C. Presa
Abonamentele se fac
Naţională (anterior S.C. Presa liberă S.A.) este deţinătorul revistei Tehnium
prin oficiile poştale,
din anul 1970 În mod continuu, fapt dovedit cu actele normative depuse
catalog 4120 RODIPET.
la dosar, respectiv: D.L. 30/1990, HG 653/1990 şi HG 375/1991;
Difuzorii de presă se pot adresa S.C. Electronistul şi-a Însuşit marca Tehnlum În scopuri oneroase, fapt confirdirect redacţiei sau
mat la data de 27.09.1995, când S.C. Electronistul anunţă că vinde marca.
Se solicită admiterea cererii În anularea mărcii Tehnlum.
serviciului Difuzare,

telefon: 223.15.10 /2495
Corespondenţi
străinătate:

În

Comisia pentru solutionarea contestatiilor privind mărcile, tn urma
pe baza actelor de la dosar şi a expunerllor făcute de părti tn
şedinţa de judecată, constată că: repunerea pe rol a dosarului C 57/95 pentru
dellberărllor,

C. POPESCU - S.U.A.
S. LOZNEANU - Israel
G. ROTMAN - Germania
N. TURUTĂ şi V. RUSU
- R. Moldova
G. BONIHADY - Ungaria

termenul din 12.12.1996 s-a făcut urmare depunerii unor acte noi la dosar,
respectiv contractul de vânzare-cumpărare nr. 2/2.05.1996, având obiect
marca Tehnium şi decizia civilă a TMB nr. 604/R din 30.04.1996.

Colaborări cu redacţiile
din străinătate:

Admite cererea tn anularea certificatului de tnregistrare
a mărcii Tshnium pe numele S.C. Electronistul S.A.; dispune Serviciului Mărci radierea mărcii Tshnium n[. 20075
din Registrul National al Mărcilor, publicarea anulării
mărcii Tshniumtn BOPI- Serviciul Mărci.

"AMATERSKE RAOIO"- Cehia
"ELECTOR" şi ,,'FUNK AMATEUR"
- Germania "HORIZONTY
TECHNIKE" - Polonia "LE HAUT
PARLEUR" - Franţa
"MODELIST CONSTRUCTOR"
şi "RADIO" - Rusia
"RADIO TELEVIZIA
ELECKTRONICA" - Bulgaria
" RADIOTECHNIKA" - Ungaria
"RADIO RIVIST AH - Italia
"TEHNIKE NOVINE - Iugoslavia
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