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ti Specialiştii laboratorului uzi
nal al Intreprinderii de tractoare 
din Braşov, extinzÎnd cercetările 
În domeniul utilizării În producţie 

1. Federatia română de radioama
torism organizeaza concursul TEI+ 
NIUMin unde scurte (CW, tone, 

În unde ultrascurte. 
2. 

luni 22 martie 
luni 5 

ORELE: UUS: el. 1 
20-22 

20-22 
martie 1982, US: et. 

15-17 
3. CATEGORII PARTiCIPA-

individuale ai căror 
31 

.T. 

pentru 
turnare. Aparatura cu care 
obţinută această performanţă 

este, de asemenea, de concepţie 
proprie . 

• Aproape 1 000 de 
centrele industrial-agrare 
si Motru s-au angajat să recupe
rezt:, În cadrul actiunii "Recupe
rare, reconditionar'e, refolosire", 
150 tone de fi'er vechi, 600 bucăti 
de role, 500 de suporturi bandâ, 
320 bucăti de traverse . 

• Tinerii de la Combinatul side
rurgic Hunedoara au realizat 
peste plan într-o săptămînă re
cord 200 tone de oţel şi au recu-

de club-echipe ai căror 
trebuie de asemenea să 

nrlc,nl",..,,,,,,=,,<>,..,, de mai 
c) staţii sau de club 

căror operatori au depăsit vîrsta de 
25 de ani. 

4. FRECVENŢE: US: 3,5-3,8 
MHz; UUS: 144-146 MHz, conform 
planului I.A.R.U. 

5. ELe 1: 
TEST VO sau 

perat 200 tone de fier vechi, 20 
tone de cărămidă refractară, 2 
tone de hirtie, 2 tone de plăci 

6. PUNCTAJ: 4 pct/QSO Între 
staţii de la pct. 3 asi b, 2 pct/QSO 
Între staţii de la pct. 3 a si b cele 
de la 3 c. 

7. 

- PE ETAPĂ: numărul punctelor 
din legături se înmulţeste multi-

9. 

suma scorurilor din 
se înmulteste cu numărul eta
lucrate. ' 

respecta 
de radiocomunicatii ale Regu-

general de organizare 
desfăsurare a de unde 
scurte editia 
1982. . 

de control (vîrsta) + 

derea de contactoare din Buzău 
s-au angajat să realizeze peste 
sarcinile de plan 15 tone de piese 
turnate pentru tractoare, 10 tone 
de metalic, 200 transforma-

0,5 V. 

tone 
a trecut. 

• ntr-o si,ngură săptămînă, 
uteciştii de la Intreprinderea de fe
rite si produse ceramice ~i de la 

II Intreprinderea "Bărăganul" din Ur
ziceni au realizat o productie re
cord de peste 800 000 de 'Iei. 

• Organizaţiile U.T.C. de la In-

prefix judeţ si BU recepţionate la 
fiecare legătură; 

- multiplicator; 
puncte. 

SUMMARY tip F.R.R. care împre
ună cu CONTEST LOG se comple
tează folosind si modelele anexate. 

11. de pe 
SUMMARY se data semna 

de club toţi opera-



treprinderea de prelucrare a ma
selor plastice din Bucureşti contri
buie la 300 tone de 
materii 
sila o(',,\nr1mIC!I'O 

tui 

acestora. 

Aspect de muncă de la 
I.U.P.S.-Boto~ani. 

din municipiul Bîrlad în-
următoarelor obiective: 
coeficientului de rebut 
reducerea cheltuielilor 
energie şi combustibil 

de tineri din 7 
din judetul Con

la adiuni de 
producţiei, rea

valoare de peste 

de la 

di-

aparatelor 



în încheiere vom prezenta cîteva 
dintre schemele practice de amplifica
toare cu impedanţă mare de intrare 
propuse în articolul menţionat. 

Montajul din figura 18 conţine un 
singur etaj (repe tor pe emitor), tranzis
torul lucrînd cu un curent de colector 
foarte mic, de cca 100 pA. Reacţia bo
otstrap este aplicată atît rezistenţelor 
de polarizare a bazei, cît şi circuitului 
de colector (combinaţie a celor discu
tate la figurile 12 şi 15). Aceste artificii 
asigură o impedanţă de intrare de cel 
puţin 0,5 MO, pînă la frecvenţe mi
nime de lucru de cca 50 Hz. 

Pentru a depăşi impedanţa de in
trare de cca 1 MO sînt necesare în mod .c)--..... ---------....:...; ..... ----~"__O 
normal două etaje cu tranzistoare bi
polare. Un exemplu tipic îl reprezintă 
amplificatorul din figura 19, care are o .111111111111111111111111111111111111111111 .. 111111111111 ........ 111111111111111111 .. 111111 .. 111111111111111111 ____ _ 
impedanţă de intrare de 1,5 MO şi o 
impedanţă de ieşire de cca 30 n. El 
conţine două tranzistoare de structură 
opusă (npn.;.pnp), cu cuplaj direct. 

Montajul din figura 20 este tot cu 
două tranzistoare, dar de data aceasta 

în "cascadă" de repetoUfe pe emitor. 
Conexiunea bootstrap este aplicată. tu
turor elementelor de şuntare, fapt ce 
asigură o impedanţă de intrare de. or
dinul a 10 Mn. Valorile condensatoa-

IIIITI flCllII 
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Tendinţa firească şi tot mai ră~pm

dită de recuperare şi reutilizare a unor 
piese din aparatele electronice ieşite 

. din uz (radioreceptoare, magneto
foane, instrumente de măsură etc.) a 
făcut ca numeroşi constructorÎ ama
tori să intre în posesia unor dispozitive 
semiconductoare despre care nu ştiu 
mare lucru - adeseori nici măcar ce 
sînt (nu este de mirare, de cînd cu tiris
toare în capsulă de tranzistoare BD 
sau cu circuite În cap-
sulă de Alăturat ne 

să venim în sprijinul ama
începători pentru a descifra, 

măcar în parte, informaţiile inscripţio
nate pe capsulă, bineînţeles în cazul fe
ricit cînd marcajul nu a fost şters. 

* 
De la început pre~cizăm că ne referim 

numai la "standard", adică 
de curentă, realizate simul-

mulţi producători (firme), 

cu posibilităţi de înlocuire reciprocă, 
pe baza unor cataloage de echivalente. 
Acestea sînt codificate de regulă în sis
temul alfanumeric (grupări de litere şi 
cifre), după unul din standardele cu
rente (european, american sau japo
nez). în afară de acestea mai există 
produse specifice fiecărei firme (pro
duse "ale casei"), ca şi produse pentru 
beneficiari speciali, a căror codificare 
se face într-o manieră proprie pro
ducătorului sau conform indicaţiilor 
beneficiarului. Identificarea lor este de 
aceea foarte grea, adeseori practic im
posibilă. 

Informaţia înscrisă pe capsula dis
pozitivelor semiconductoare cuprinde, 
de regulă, trei elemente: simbolul în
treprinderii producătoare, numărul de 
identificare şi data de fabricaţie. 

Simbolul producătorului ne arată în 
ce catalog să căutăm produsul respec
tiv, iar numărul de identificare este cel 
care ne ajută să găsim caracteristicile 

Desigur, aceste montaje necesită o 
realizare îngrijită, I.:U . piese de bună ca
litate (condensatoare cu tantal, rezis
toare cu peliculă . metalică, tranzistoa
rele recomandate), pentru a atinge 

de bază ale dispozitivului. Data de fa
bricaţie permite să se aprecieze "virs
ta" dispozitivului (cu o oarecare apro
ximaţie şi cea a aparatului demontat). 
Totodată, ea poate .da indicii (relative, 
evident) cu privire la performanţele 
produselor, avîndu-se în vedere per
manenta perfecţionare a tehnologiilor 
de fabricaţie. Data este de regulă codi
ficată printr-un grup de 3 sau 4 cifre. 
UJtimele două cifre. corespund numă
rului de ordine al săptămînii de fabri
caţie, iar primele două (respectiv 
prima) corespund ultimelor două (res
pectivultimei)' cifre ale anului de fabri
caţie. De exemplu, 7 932 sau 932 în
seamnă săptămîna a 32-a din anul 
1979. în cel de-al doilea caz, codifica
rea fiind ambiguă (anul ar putea fi şi 
1969!), avem nevoie de informaţii su
plimentare pentru a stabili deceniul de 
fabricaţie. 

SISTEMUL EUROPEAN (PRO-E
LECTRON) de codificare· a dispoziti
velor semiconductoare datează din 
1966 şi cuprinde cele mai multe infor
maţii despre natura componentelor. 
Codul este alcătuit din două litere, ur
mate de numărul de serie. 

Prima literă indică materialul de 
bază al părţii active, după cum ur
me~ză: A - germaniu, B -. siliciu, 
C - arseniură de galiu. 

A doua literă indică funcţia de bază 
a dispozitivului: 

A - diodă: de semnal, mică putere 
B - diodă: cu variaţie de capaci

tate (varicap) 

performanţele menţionate. Ele 
tuit: însă un ghid teoretic şi 
pentnt constru!'torii începă 
doresc să experimenteze 
toare cu impedanţji mare de 

C - tranzistor: mică putere, 
frecvenţă 

D - tranzistor: putere, 
venţă 

E - diodă: tunel 
F ---' tranzistor: mică putere, 

frecvenţă 
G - indicator pentru com 

"diverse" (de exemplu, 
toare) 

H - diodă: sensibilă la cîmp 
ne tic 

L - tranzistor: putere, înaltă 
venţă 

N - cuplor optic 
P - detector de radiaţii 
Q - generator de radiaţii 
R - dispozitiv de comandă 

mutaţie: mică. putere 
exemplu, tiristor) 

S - tranzistor: mică putere, 
taţie 

T - dispozitiv de comandă 
mutaţie: putere 

U - tranzistor: putere, 
X diodă: multiplicatoare, 

siune abruptă 
Y - diodă: redresoare, putere 
Z - diodă: de referinţă sau 

zatoare de tensiune, de 
mare a tranzitoriilor. 

Numărul de serie poate 
- trei cifre, de la 100 Ia 999, 

dispozitivele de uz curent; 
- o literă (X, Y, Z etc.) . 

fre, de la 10 la 99, pentru 
. de uz profesional (litera din acest 
nu are o semnificaţie fixă). 

(CONTINUARE ÎN NR. 
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Montajul descris în continuare re
prezintă un mHivoltmetru AF care se 
cuplează la intrarea unui multimetru 
obişnuit (A VO-metru), pus pe un do
meniu de voltmetru alternativ cu 1 V 
la cap de scală, permiţînd astfel măsu
rarea tensiunilor alternative mici în 
trei domenii de sensibilitate: 1 mV, 10 mV 
şi 100 mV, respectiv 10 mV, 100 mV şi 1 V 
la cap de scală. El are impedanţa de in
trare de aproximativ 1 M!l, . impe
danţa de ieşire de cca 150 il şi banda 
de trecere la 1 dB (domeniul frecvenţe
lor de lucru) între 8 Hz şi 50 kHz. 

Tensiunea alternativă de măsurat 
(de exemplu, semnalul AF debitat de 
un microfon, de o doză etc.) se aplică 
unui divizor (atenuator) 'cu trei poziţii 
selectabile din comutatorul K. Evi
dent, nu se va conecta la intrare o 
sursă cu tensiunea mai mare decît do
meniul maxim (100 mV, respectiv 
1 V), iar măsurătorile se vor începe 
toate cu K În poziţia corespunzătoare 
domeniului maxim. 

Condensatorul CI (facultativ) are 
rolul de izolare. înlăturÎnd eventuala 
"fugă" în curent continuu a montaju
lui măsurat, prin divizorul rezistiv 
RI-RJ. 

Primul etaj, echipat cu tranzistorul 
-TI în montaj cu colectorul comun (re
petor pe emitor), este adaptor de im
pedanţă între circuitul de intrare şi 
etajul următor. 

Amplificatorul realizat cu tranzis
toarele T2 şi T3 , ambele in montaj EC 
şi cuplate galvanic între ele (baza lui Ti 
în colectorul lui Te), fixează cîştigul 
gIohal. adică amplificarea totală în 
tensiune a montajului. Baza lui Te este 

Stimulaţi de articolul "Dialog cu ci
titorii", apărut în numerele 10 ~i 
! L 1981 ale revistei noastre, numeroşi 
cititori ne-au solicitat soluţii pentru 
calcularea "pînă la capăt" a unor filtre 
de separaţie pentru cazuri particulare 
de boxe cu două difuzoare. Revenim 
de aceea asupra subiectului cu un 
exemplu concret, şi anume ne propu
nem să calculăm elementele filtrului 
derivaţie pentru boxa din figura 1, cu 
următoarele date iniţiale ale proble-
mei: ' 

- Dif. 1 difuzor de înalte frec-
venţe, cu impedanţa ZI = 4 O; 

- Dif. 2 = difuzor de joase frec
venţe, cu impedanţa Z2 = 4 H; 

- impedanţa rezultantă a boxei să 
fie Z 4 O. independentă de frec
venţă; 

- frecvenţa de se!)ar·ati.e, la care pu-
terea se distribuie egale pe cele 
două 2 000 Hz. 

Confom1 
menţionat (cu 

= 0,000318 H = 320 ţ,tH; C =---
27TRL 

= 0,0000199 F = 20 ţ,tF. 
Pentru a merge mai departe, trebuie 

să ţinem cont şi de puterea boxei, res
pectiv a difuzoarelor utilizate. Motivul 
este evident: atît bobina, cît şi conden
satorul trebuie să suporte fără în
călzire apreciabilă curenţii maximi de 
lucru. Vom presupune în continuare 
că ambele difuzoare au puterea de 50 W. 

TEHNIUM 2/1982 

polarizată de rezistenţa R7 prin jonc
ţiunea bază-emitor a lui TL Re/l~lCl1ţa 
de sarcină Rg din colectorul lui Teste 
precedată de un filtraj suplimentar al 
alimentării (grupul Rg-CJ). Conden
satorul Cx, a cărui valoare poate fi op
timizată experimental, elimină tensiu
nea alternativă reinjectată în opoziţie 
de fază În baza lui T2 din emitorul lui 
Ti, conducînd astfel la ameliorarea 
benzii de trecere. (Se observă -că rezis
tenţa RI1 din emitorul lui Ti este decu
plată prin C:;. Cu toată capacitatea sa 
mare, acest condensator nu are la frec
venţe ridicate o impedanţă suficient 
mică pentru a seurtcircuita complet 
masă componentele alternative din 
emitor). 

Tensiunea amplifiCată este 
din colectorul lui Ti sub impedanţă 
medie. Este necesar, prin urmare, un al 
patrulea etaj (cu T~) pentru a coborî 
impedanţa de ieşire a adaptorului la 
cca 150 n, valoare ce permite prelua
rea semnalului de către orice voltme
tru alternativ obişnuit, puţin sensibil, 
dar eu bandă largă de trecere. 

Condensatorul de ieşire C, izolează 
componenta continuă a alimentării, 
iar rezistenţa R lx preîntîmpină conse
cinţele unui eventual scurtcircuit la ie
şire. 
După realizarea practică, montajul 

se reglează pentru un cîştig total în 
tensiune G = I 000, adică astfel încît 
să se obţină la ieşire 1 Vei pentru ten
siuni de 1 mV, 10 mV, respectiv 
100 mV~1 aplicate la intrare (cu K În 
poziţia corespunzătoare). în acest 
scop se manevrează rezistorul variabil 
R17, care, prin Rj(" reinjectează în emi
tont! lui T2 , în opoziţie de faul, o frac
ţiune din tensiunea de ieşire. 

O particularitate importantă a sche
mei 8ste aceea că, prin îndepărtarea 
conJensatorului de. decuplaj C~, cîşti
gul în tensiune scade de cca 10 ori. 
După o reajustare din RI7 se PO:ltL' ~ta
bili astfel un cîştig G 100, ceea ce 

Alegerea poate să pară exagerată, dar di
mensionarea bob inei şi a condensatoru
lui în aceste condiţii corespunde cu atît 
mai bine situaţiilor în care se folosesc di
fuzoare de putere mai mică. 

Puterea maximă a bo-
xei va fi tot de 50 concluzie ce se 
desprinde uşor' din impusă ca 
impedanţa total~ să fie independentă 
de frecvenţă. Intr-adevăr, să consi
derăm că ne aflăm la frecvenţa infe-
rioară a benzii = 20 Hz. 
Reactanţa inductivă a devine 
aici de cca 0,04 n, iar reactanţa capa
citivă a condensatorului de cca 400 n. 
Practic deci, întregul semnal de la in
trare este dirijat către difuzorul de 
joase, care suportă maximum SOW. 
Analog (dar "pe petrec lucru-
rile la frecvenţa audio, cînd 
aproape este 
de difuzorul tot 
(Este adevărat 

de 

eficace 

unui curent 

2· LI)' 
concluzie este că trebuie să 

alegem un condensator 
curentul de vîrf de 5 
un condensator de 20 ţ.tF 

se recurge la o combi
nepo!ariZ2tbi!ă de două condcn-

satoare de CÎte 40 pF fie-

RW 
----.---------~~~~--~--~ 

100Jl 

1Veff 
150.0 

~ __ .-________ " ______ ~ __ 4_--~ __ ~~~~~--------~--------~ 

permite transformarea domeniilor men
ţionate în 10 mV, 100 mV, respectiv I 
pentru 1 Vţ1 la ieşire. Alimentarea 
rului' se poate face de la o baterie 
tură, consumul fiind de ordinul cîtorva 
miliamperi. 

Tranzistoarele 
de orice 

realizeaz.'l cu re
lij(). eventual 

în prealabil la o punte. 
maximă de ieşire este de 

cca 2,5 V, dar se va prefera conectarea 

z 

DIF 1 

r t1 

legate serie ca În 
doua conci uzie 

să realizăm bobina 
suficient de 

la 

este 
cilindrică 

de 20 mm şi ILHlbllH'''' 

3) se bobinează de 
mm, în 7 straturi de cîte 

spire (straturi suprapuse fără 

unui voltmetru alternativ cu 1 V la cap 
d8 scală. Sînt utilizabile şi alte dO!llcnii 

V, 1,5 V etc.), dar în acest caz sen
de intrare pentru deviaţia la 

cap de scală se modifică în mod cores-

încheiere menţionăm că montajul 
se reglează şi se instalează definitiv în
tr-o casetă metalică, avînd şi rolul de 
ecran. De asemenea, cordoanele de in
trare vor fi obligatoriu din cablu ecra
nat. 

BIBLIOGRAFIE: 
!eur'°. nr. 1 662. 

"Le HaUl-Par-

izolaţie Între ele, cu bobiţ1aj în acelaşi 
sens şi cit mai strîns posibil). Rezulta
tul îl va constitui o bobină cu diame
tru! exterior de cca 34 mm şi avînd re
zistenţa ohmică de cca 0,15 iL Con
structorii mai exigenţi pot verifica (Ia 
o L de precizie) inductanţa re

efectuînd eventualele mici re-

fără miez fero
magnetic a fost prezentat în revistă (de 

în num"erele 3 şi 7! 197H). 
Rearrlin1:im cunoscuta formulă empi

suficient de precisă. pentru ne
c0nstructorilor amatori, cu aju
căreia se determina induc

cu mai multe stnl-

0,08 . . N~ 

3D + 9b 
unde N = numărul total de 

metrul mediu al bob inei = _~ ____ c'-

b = lungimea bobinajului şi c = grosi-

b b
· . l' Dma.\ DIIIIIl 

mea o lllaJu Ul = 2 -- Rezul-

metri. 

În microhenry (ţ,tH) 
c sînt exprimate în centi-

iN NR. VIITOR) 
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Radioamatorilor cu o bogată experien
ţă în realizarea aparaturii le prezentăm un 
transceiver BLU (144-146 MHZ), a 
cărui schemă de principiu, concepută în 
patru blocuri funcţionale, o descriem în 
cele ce urmează. Astfel: placa BI, amplifi
cator de radiofrecvenţă recepţie, ce cu
prinde şi convertorul de la 144-146 MHz 
la 10,7 MHz, comun pentru recepţie şi 
emisie; placa B2, amplificator de ra
diofrecvenţă emisie, cu putere utilă de 
3 W; placa Bl, amplificator de radio
frecvenţă intermediară emisie-recepţie 
pe 10,7 MHz, detector de produs, se
parator şi oscilator de frecvenţă pur
tătoare, preamplifîcator de audiofrec
venţă pentru recepţie, amplificator de 
audiofrecvenţă pentru emisie şi siste
mul de RAS. 

Oscilatorul variabil, VFX (placa B4 ), 

a fost publicat În nr. 12! 1981 al revistei 
.,Tehnium" şi nu apare pe schema ală
turată. 

La receplie, semnalul captat de an
tenă este amplificat de cele două etaje 
echipate cu tranzistoarele BFY90 din 
placa BI. Nu vom insista asupra date
lor de consţrucţie şi reglaj deoarece 

montajul este asemănător cu cele pu
blicate în numere anterioare ale revis
tei noastre. 

Convertorul de frecvenţă de la 
144-146 MH?: la 10,7 MHz (placa BI), 
utilizat la recepţie şi emisie, are în com
ponentă diodele D I-D4 (lN4148) 
şi este similar cu cel folosit în oscilato
rul variabil, VFX, în frecvenţa de 
133,3-135,3 MHz. 

Amplificatorul de radiofrecvenţă 
pentru emisie (placa B,) este format 
din tranzistoarele TI (BF215), T2 
(BFX89), Tl (BFWI7), T-l (2N3375). 
Etajele amplificatoare formate din TI 
şi T2 funcţionează în clasă A, iar'Tl şi 
T-l în clasă ABI. Circuitele acordate de 
la intrarea şi ieşirea etajelor' amplifica
toare trebuie reglate astfel încît să se 
obţină o bandă globală de trecere de 
2 MHz Între 144 MHz şi 146 MHz. 

Semnalul de frecvenţă intermediară, 
obţinut în convertorul de frecvenţă 
(placa BI), se aplică plăcii Bl. Funcţiu
nile tranzistoarelor din această placă 
sînt: TI (BC25l), amplificator clasa A 
şi T2 (de acelaşi tip),repetor pe emitor, 
ambele formînd amplificatorul de mi-

flllRI AeTIVI 

Teoria filtrelor active a apărut de foarte 
mult timp, bazele acesteia fiind puse de Mil
ler, Nyguist, Bode şi alţii. Primele circuite 
active âu fost realizate cu triode. Obţinerea 
unor circuite amplificatoare cu cîştig mare, 
a unor surse controlate de tensiune etc. pu
nea destule probleme din cauza volumului 
mare de componente, consum de energie 
exagerat etc. 

Apariţia circuitelor integrate liniare a dus' 
la eliminarea problemelor enumerate. La 

1 +15V 

L 

f-1SV 

6 
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modul general, un circuit de filtru activ este 
un cuadripol care stabileşte o relaţie liniară 
între o informaţie de intrare (tensiune, cu
rent," fază etc.) şi o informaţie de ieşire. 
Această relaţie liniară este funcţie de. timp 
(răspuns la impuls) sau de frecvenţa semna
lului de intrare (răspuns armonic). Pentru 
realizarea acestei, funcţii, sînt folosite numai 
re7istenţe şi condensatoare. 

CI 
+!SV 2,7(JIIF 

L 
/3A7.t;f 

tO 
Out 

0(+ Kf1. rfflV 

Nr. bobină Nr. Conductor {il'L Priză la' Pas 
Nr. bloc spire ~(mrn) mm spira {mm 

Ll-Bl 5 0,B5 CuEm 6 1,5 1,5 
L2-Bl 5 0,85 CuEm 6 4,5 1,5 
L3-81 5 0,85 CuEm 6 4,5 1,5 
L4-Bl 5 0,85 CuEm 6 4,5 1,5 
L5-B1 5 0,85 CuEm 6 1,5 şi 4,5 1,5 
L6-Bl 1 0,5 CuEm M 4 
L7-Bl 1 0,5 CuEm M 
L8-8l 2x'3 O,SCuEm M 
L9-Bl 2x3 O,5CuEmM 
L10-Bl 1 0,5 CuEm M 

Ll-B2 4 . 0,85 CuEm 6 1 1,5 
L2"-B2 4 0,85 CuEm 6 3 1,5 
L3-B2 4 0,85 CuEm 6 1,5 
L4-B2 4 0,85 CuEm 6 1,5 

, L5-B2 4 0,85 CuEm 6 1.5 
L6-B2 2 O,85CuEm 6· 1,5 
L7-82 3 0,85 CuEm 6 1,5 
L8-B2 2 0,85 CuEm 6 1,5 
L9-B2 3 0,85 CuEm 6 1;5 

ll-B3 12 0,1 CuEm Carca~ă Fi 10,7 MHz 
L2'-B3 2 0,1 CuEm Se bobinează peste L 1 
L3-B3 12 0,35CuEm Tor de ferită 1 Ox7x 1,5 
L4-B3 2x1 0,35 CuEm Se bobinează cu fir dublu 
L5-B3 3 0,35 CuEm Tor de ferită 1 Ox7 x 1,5 
L6-B3 10 0,35 CuErn 3 - Se bobinează opus luiL5 
L7-B3 3 0,35 CuEm Tor de ferită 1 Ox 7 x ',5 
L8-B3 10 0,35 CuEm 3 Se bobinează opus lui l7 
Ll0-B3 10 0,35 CuEm 7 Tor de.ferîtă 1 Ox 7 x 1 ,5 
L11-B3 3 0,35 CuEm Se bobinează opus .lui L 10 

crofon. Potenţiometrele montate la in-· X2 = X-\ (diferenţa nu mai mare de 
trarea lui TI (10 k.o) şi respectiv în 25 Hz); 
emitorul lui TI (2,5 kn) servesc la re- X2 diferit de Xl cu 1,8 kHz pentru o 
glarea nivelului optim de audiofrec- bandă de trecere a filtrului de 3 kHz. 
venţă pentru emisie. Frecvenţa de oscilaţie a cristalului 

Oscilatorul de purtătoare şi, etajul de cuarţ XI va fi situată la -20 dB pe 
separator sînt echipate cu tranzistoare flancul inferior al filtrului. 
de tipul BF214, BF215. . Tranzistoarele Tg şi T9 sînt montate 

Cristalul de cuarţ XI este folosit la în lanţul de audiofrecvenţă care ser-
obţinerea semnalului BLU (laterala veşte etajul final de AF şi sistemul de 
superioară) şi respectiv a frecvenţei RAS, la recepţie. 
purtătoare pentru lucrul în CW. Detectorul compus din D5 şi D6 co-,. 

Mixerul echilibrat are în compo- mandă baza lui T lo , din colectorul 
nenţă două diode (lN4148), selecţio- căruia se culege tensiunea de comandă 
nate pentru a avea parametrii identici. RAS. 

Amplificatorul de frecvenţă inter- Circuitele de automatizare ale trans-
mediară (10,7 MHz) are două etaje cu ceiverului (trecerea de la recepţie la 
tranzistoarele T5 , Th şi este utilizat la emisie, comutarea BLU - CW) repre-
recepţie. Tranzistorul T7 este amplifi- zintă o soluţie practic verificată cu re-
cator BLU pentru emisie. zultate bune. Frecvenţa purtătoare la 

Filtrul trece-bandă este realizat din emisie, în mod de lucru CW, se obţine 
cristale de cuarţ, în număr de patru, a prin dezechilibr~rea mixerului echili-
căror frecvenţă de oscilaţie trebuie să brat. Releele utitizate trebuie să fie de 
.se încadreze în relaţiile: bună calitate, de performanţele lor 

Xi = X, (diferenţa nu. mai mare de mecanice şi ,electrice depinzînd buna 
25 Hz); funcţionare a întregului ansamblu. 

CJ 
SVQHz 

I 

/ 
2700HZ 

I _______________ L 

Faţă de filtrele pasive, filtrele active nu 
utilizează jnductanţe, lucru ce duce la ur
mătoarele avantaje: 

- dimensiune mieă, ceea ce permite reali
?:area lor sub forma unui integrat hibrid; 

- reglareă unui filtru activ este mult mai 
uşoară decît a unui filtru pasiv; 

absenţa inductanţe10r elimină proble
mele cuplajelor parazite; 

- sînt stabile la variaţii mari de tempera
tură; 

-30'8 
____ .J 

- se obţine o amplificare a semnalului. 
Filtrele prezentate în continuare, pot fi 

utilizate în etajul de audiofrecvenţă al unui 
transceiver SSB. în figura 1 se prezintă un 
fIltru trece-jos cu banda de trecere. de 2 700 Hz 
la -3 dB. Este un filtru cu contrareacţie 
multiplă sau în structură Rauch.Funcţia de 
transfer este de tip Butterworth. Caracteris
tica unei astfel de funcţii este răspunsul 
asimptotic la o dreaptă Înclinată la i2 dBi 
octavă (fig. 2). Formulele pentru calculul 
unui astfel de filtru sînt: 
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~ 
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Rx 
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-24V 

-12VI~x 
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>RL2-Z 
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'P 
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4,7Kn. 

-12V 
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F10K
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T1 

J 

~dlucru 

1f lCsRWs~B-~ 1> R L 3-1 T SCEIVER PENTRU BANDA DE 
::::::=o 1 Manipulator CW 
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'l'.....__ r 1> microfon' 

lr7 R, Rl f+ 15V 

~ 4 lJ ' 
CI-7 

I j3A 741 10 

5 + 

f-'5V 2R~ 

W o == 

RI = R, = R, = R. 

Pentru realizarea unei benzi de trecere Î n
tre 300 Hz şi 2 700 Hz (suficientă pentru 
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j+1SV C 

fO~ If C!-2 

jJA 747 
1 5 r + 

b-!sv 
transmiSIUnI SSB pentru radioamatori), pe 
lîngă filtrul frece-jos este necesar şi un filtru 
trece-sus cu frecvenţa de trecere la 300 Hz. 
Schema din figura 3 realizează o astfel de 
funcţie. Este o configuraţie cu 
multiplă (Rauch). Caracteristica 
este tot de tip Butterworth (fig. cu căde-

,rea de 12 dB/octavă. Pentru unui 
asemenea filtru se pot folosi formuiele: 

6,34nF 

Q+!5V 

Iu 
C!-/ 
JfA741 

[

5 ,+ 16 

0-151/ 

144+1 Hz 

CI 
C, = c. 

Se observă dualitatea' faţă de filtrul trece
jos. (în locul rezistenţeior s-au conectat con
densatoare şi invers.) 

înseriind cele' două filtre se obţine o ca
racteristică similară celei din figura 5.· Neli
niaritatea în zona centrală a benzii este sub 
0,5 dB. În cazul în care se alege raportul 

Î 
RI/R2 < 9' respectiv CliC, < 
caracteâstică similară celei din 
două supracreşteri din marginîle 
cere se întind o pOrţiune de . w". 

în' se poate vedea un de 
bandă 400 Hz) din două ce-
lule de cu simplă. 
ficatorul CI-l, împreună cu reţeaua 

realizează o caracteristică trece-
jos cu de rezonanţă la 300 Hz. 
Pentru calcul se pot folosi formulele: 

10 

ficarea etajului este unitară. Pentru calcul se 
pot folosi formulele: 

1 
W u == 

CI 
1 1 1 2 

R'I = C 2w
o 

; R', = C 
V2w u 

8 se prezintă o schemă de filtru tre-
care realizează o caracteristică foarte 

3 000 ... 5 000 Hz. Cir
împreună cu reţeaua RC 

realizează o celulă cu contrareac
simplă. Următoarele două amplifica-

împreună cu reţelele RC adiacente, 
realizează cîte o funqie de transfer de ordi
nul doi. Sînt reţele cu sursă controlată, de
numite Sallen şi Key. 
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În articolul de 
toril.or dispuşi de V"!t'v. " •• ~" "" 

cetare regulator 
tiv cu triac cu element 
tip nou - A TS-ul. 

Regulatorul de curent alternativ cu 
schema electrică din figura 
ca element de un triac de 
putere şi mare 
cu ajutorul unui A TS (Asymetrical A 
C Trigger Switch) realizat cu elemente 
discrete, conform schemei din figura 2. 

Dipolul A TS livra impulsuri 
pozitive şi cu am-
plitudinea de 
diodele Zener 

gll!;1 4 
Pentru a înţelege funcţionarea 

latorului de curent, să analizăm 
circuitul A TS-ului. 

A TS-ul constă de 
tranzistoare (vezi 
tînd structura tlfllstC)arel()[ 
grupări sînt puse 
IeI. Pentru a evita bascularea 
siuni joncţiunile de ale 

npn sînt forţate cu 
torul rezistoarelor R" respectiv 
acest mod intrarea în 
grupărilor T2 
conductia 
montate în serie. 
(plus pe anod 
ducţia se dec;larlşe,uă 
atingerii tensiunii 
tat cu tensiunea 
laritatea 
cit: deschidere a 
direct. ' 

Conducţia 
şează 

torul 

deoarece 
invers. 

În sens 
pe catod), 

8 

U 
rv 

r: 
O---ap .. ~~--------~--

220V 
5DHz 

o--------~~-------e--~-----~ 
N K 

IN4BI +~ -t-gng.EKART IMRE, Turda /~ F 

asemănător, conducţta însa se declan~ 
la o tensiune 2 Uz + U dd (D:2 ;'1 

fiind polarizate invers, iar Del În 
sens direct). Conducţia se declanşează 

gruparea tranzistoarelor T1 şi TI. 
conducţie, această grupare prezintă 

o cădere de tensiune mai mare datorită 
diodei D4, polarizată în sens invers, 
montată în colectorul tranzistorului Tl. 
Valoarea acesteia va fi în jur de 
lJ., (0,8-0,9 V). Alegînd diode Ze
ner cu aceeaşi tensiune (acelaşi tip), se 

o caracteristică asi metrică, dar 
de tensiune (variaţii de ten-

siune) de aceeaşi valoare. . 
Re\ el1111d Li schema regulatorului 

de curent din figura 1, se observă că, în 
funcţie de poziţia potenţiometrului P, 

condensatorul C, apare o cădere de 
sinusoidală, decalată faţă de 

tensiunea reţelei (vezi fig. 5). În mo
mentul atingerii valorii tensiunii de 
bascJ,llare, în sens direct, a A TS-ului, 

. acesta intră în conducţie, descărcînd 
condensatorul C, pe rezistenţa R şi 
joncţiunea de comandă a triacului, 
care intră în conducţie (punctul A din 
diagrama U f(t». în continuare, 
ten,sitmea pe condensatorul C" păs
trînd caracterul sinusoidal, creşte în 
sens negativ. Intre timp, triacul, în 
momentul trecerii prin zero a tensiunii 

a curentului (sarcina fiind rezistivă, 
acestea decalajul·, este nul), se 

Cînd tensiunea pe condensato
atinge valoarea de basculare în 

sens invers, A TS-ul intră în conducţie 
condensatorul este descărcat pe re-

R , şi joncţiunea de comandă a 
triacului, vezi punctul B din diagrama 
U, = f(t). între timp, tensiunea între 
anozii triacului a schimbat polaritatea, 
deci se îndeplinesc condiţile necesare 
intrării în conducţie a acestuia. în con
tinuare fenomenele se repetă, cu perio
dicitatea tensiunii de alimentare. 

Datorită caracteristicii asimetrice a 
A TS-ului, se asigură ca unghiul de 

să aibă aceeaşi valoare În 
două alternanţe (pozitiv şi nega

tiv). Acelaşi lucru se poate obţine şi cu 
diac, dar cu montaje speciale de În
cărcare şi descărcare a condensatoru
lui. 

Forma impulsurilor generate cu aju
torul A TS-ului pe rezistorul Ri şi jonc

de comandă atriacului se arată 
figura 5. '. 
Pentru a reduce solicitarea triacului 

la creşterea tensiunii, între anO/ii aces
tuia se leagă un grup format dintr-un 

8 

a 

condensator C2 şi un rezistor R, în se
rie, care taie vîrfurile de tensiune şi re
duce viteza de creştere. 

În cazul sarcinilor de tip becuri cu in
candescenţă, creşterea de curent dii dt 
poate lua valori periculoase. Pentru a 
limita viteza de creştere a curentului se 
montează în serie cu becul de sarcină o 
bobină de şoc de 1-10 mH, realizată 
p eu' z d fe'1" d t' r n mIe e na e lp oa a sau 
inel. 

Mtmtajul se realizează pe pl~lcă im-
primată, conform figurii 6. Inaintea 
montării triacului se verifică A TS-ul. 
În acest scop se foloseşte un aparat de 
măsură de tip MA VO-35. 

În poziţia ohmmetru, pe scala de 
1 kO, se verifică A TS-ul în cele două 
sensuri posibile. În cazul montajului 
corect executat, cu piese corespun-

7 5 5 2 
r------- ....... , ... : 

.i' 

- .•.. .. I 

> 

f----------
! 

r----' 

.: 

zătoare.,de fiecare dată se măsoară () 
rezistenţă electrică de 60-220 kfL Se 
conectează apoi pe scala de 10 kl! 
(scală pe care instrumentul lucrează ClI 

o baterie de 15 V) şi se măsoară Între 
electrozii A TS-ului construit, pentru 
ambele sensu'ri, rezistenţe mici de ordi
nul 100-2000 O. Valorile citite 
tru cele două sensuri vor diferi, 
rece montajul are o caracteristică <l~i-

• metrică. 
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În paginile revistei "Tehnium" au 
fost publicate mai multe scheme de co
mutatoare electronice cu ajutorul că
rora se putea lesne transforma un osci
loscop banal cu un singur spot Într-un 
osciloscop cu două spoturi. Toate 
aceste comutatoare permiteau afişarea 
mărimilor de analizat sub formă dis
continuă. Din acest motiV, frecventa 
maximă a semnalului de analizat era li
mitată de frecvenţa multivibratorului 
~are comanda cele două amplificatoare. 
In plus, datorită afişării prin puncte, se 
puteau pierde detaliile în cazul regimu
rilor tranzitorii ale semnalului de anali
zat. 

Schema comutatorului prezentat în 
continuare Înlătură toate aceste deza
vantaje şi, În plus, prin completarea 
schemei după cum se va arăta 'mai de
parte, poate afişa pe ecranul oscilosco
pului un număr oricît de mare de sem
nale. 

Schema bloc a comutatorului este 
prezentată În figura I şi ea se compune 
din: 

- două circuite basculante bistabile. 
BI şi B 2 ; 

- trei porti ŞI~NU cu cîte trei in
trări, SI' S2' S1; 

- un circuit ŞI-NU cu două in-
trări, S4; 

- un circuit basculant astabil, G; 
- trei amplificatoare, A 10 Al' A 1; 

- două circuite NU, NI şi N 2; 

- trei comutatoare cu 2 x 3 con-
tacte; 

- un comutator cu 6 x 3 contacte, 
tip "Zefir". 

FunCţionarea schemei se poate ur
mări pe figura 1. Impulsul de tact, im
puls care a fost preluat din generatorul 
bază-timp al osciloscopului (şi anume 
frontul corespunzător cursei inverse a 
,-potului pe ecran) comandă cele două 
bistabile. Fiecare impuls primit de cele 

o verificare mai bună se realizează cu' 
montajul din figura 3, care permite tra
sarea caracteristicii curent-tensiune. 

Pentru a obţine un A TS cu perfor
manţe superioare sînt necesare: 

- selectarea diodelor Zener după 
tensiunea de r:eferinţă; 

- selectarea diodelor Zener după 
rezistenţa inversă (cît mai "mare); 

- select,area tranzistoarelor după 
. curentul rezldual ICEu (cît mai mic); 

- selectarea unor tranzistoare cu fac
tor de amplificare relativ mic ((3 < 200). 

Pentru a obţine o funcţionare sta
bilă a regulatorului de curent, capaci
t':ltea c0l?-densatorului CI, rezistenţa R 
ŞI potenţlOmetrul P se stabilesc prin ta
tonări. Cu valori adecvate se obţine un 
reglaj stabil în limitele 30 V-20S V 
în cazul alimentării de la reţeau~ 
de 220 V. 

Triac: 4 A/400 V, de sensibilitate 
medie sau mare 

Tranzistoare: TI, T~ - BC107 A 
BC107B, BC170B, BCI71A, BC171B: 
T2, T) - BCl77A, BCl77B, BC179A 
BC179B ' 

Piode Zener: Oei., Do2, D03, DO-l 
- identice, cu tenSIUnea Zener între 
4,7 V şi 6,8 V, de 1 W 

Rezistoare (cu peliculă de carbon): 
R-4,7 kn/O,S W, ± 20%; R I-( 100+ 
+18)0/0,25 W, ± 20%; R2-lOn/0,S W, 
± 20%; R3, ~-82-330 'O/O,S W, ±20% 
Potenţiometru (pelicular): P = 

= SO-IOO kO/ liniar, O,S W 
Condensatoare: Ct - 2X 100 nF /250V, 

PMP; C2-47-100 nF/SOO V ceramic 

BIBLIOGRAFIE: 

Knuppertz, Iniţiere în tiristoare; 
Neumann, Thyristoren Eigenschaf
ten und Anwendungen; 
Anuar Radiotechnica, 1975. 
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dOtţă bistabile modifică stările logicc la e-
ieşirile EI' E, ale acestora. Stările ~Iogice 
ale ieşirilor sînt "citite" de către cir~u i-
tele ŞI-NU. Fiecare circuit ŞI-Nl.J va 
avea la ieşire nivel logic "O" dacă toatc 
intrările sînt la nivel logic ,,1 ". Starea 
de "O" logic la ieşirea circuitului 
ŞI-NU va debloca amplificatorul co
respunză tor (amplificatorul comandat 

, de poarta respectivă) şi <,lstfel semnalul 
de analizat aplicat la intrarea amplifica
torului va trece la ieşirea acestuia, co
mandînd intrarea Y a osciloscopului. 

Deoarece cele trei pOrţi ŞI-NU lu
crează pe rînd, datorită modului de co
nectare, amplificatoarele vor comanda, 
de asemenea, pe rînd intrarea Y a osci
loscopului. 

Circuitul basculant astabil şi cele pa
tru comutatoare permit afişarea pe 
ecranul osciloscopului a oricărui semnal 
din cele trei, ca semnal de referintă, iar 
celelalte două se afişează alternativ 
timp de cîteva secunde. În acest regim 
de ,funcţionare, ecranul osciloscopului 
este mai putin "aglomerat" şi se pot 
face mai uşor urmărirea şi analiza sem
nalelor. 

În continuare se prezintă un ciclu 
complet de funcţionare a comutatoru
lui. 

a) Înaintea primului impuls de tact, 
ieşirile bistabilelor B I şi B 2 sînt la nivel 
logic ,,1 ". Comutatoarele K l' K2' K], K4 
sînt pe poziţia O. Cele trei port i 
ŞI-NU au pe intrări următoarele stări 
logice: 

SI: ao 1; bo 1; CI) == I 
S2: aii; b l O; c l == I 
Si: alO; b 2 1; C2 == I 
Deci poarta SI are toate intrările la 

nivel logic ,,1 ", ieşirea la nivel logic "O" 
şi amplificatorul al deblocat, coman
dînd intrarea Y a osciloscopului. Cele
lalte două pOrţi, S2 şi S), au una din in
trări la nivel logic ,,0", deci ieşirile la 
nivel logic ,,1" şi amplificatoarele A, şi 
A) sînt blocate. -

b) După primul impuls de tact, nive
lurile logice la ieşirile bistabile vor 
fi: EI = "O" logic, E 2 =,,1" logic. 

C.ele trei porţi, SI' S2' S1' au pe in-
trăn următoarele stări logice: 

SI: al) == O; bo = 1; CI) == I 
S2: al == 1; b l == 1; CI = 1 
Sl: a2 = O; b? == O; C , := 1. 
Singura poartă- cu toate intrările la 

,,1" logic este S2' La ieşirea.acestei porti 
vom avea "O" logic şi deci amplificato
rul A 2 este deblocat, comandînd intra
rea Y a osciloscopului. 

Celelalte două porti, SI şi Slo au cel 
putin una din intrări la nivel logic "O". 
In consecinţă, la ieşirea acestora avem 
,,1" logic şi deci cele două amplifica
toare, A I şi A h sînt blocate. 

c) După cel de-al doilea impuls de 
tact, stările logice la ieşirile celor două 
bistabile vor fi: EI." 1" logic, 
E 2 == "O" logic. 

C~le trei porti, SI' S2' S), au pe in-
trăn următoarele stări logice: 

SI: ao == 1; b ll == O; CI) == 1 
S 2: al = O; b I = O; CI == 1 
Ş3: a 2 = 1; b2 = 1; c2 = 1. 
In acest caz, doar poarta S] are toate 

intrările la ,,1" logic. Ieşirea acesteia va 
fi la "O" logic, amplificatorul Al deblo
cat, iar pe ecranul osciloscopuiui vom 
avea cel de-al treilea semnal de anali
zat. 

Cele două. porti SI şi S2 au una din 
intrări la "O" logic, deci la ieşire ,,1" lo
gic, iar amplificatoarele A I şi A 2 sînt 
blocate. 

d) După al treilea impuls de tact, ie
şirile celor două bistabile au următoa
rele stări logice: EI == "O" logic, E 2 = 
"O" logic. 

Se poate uşor constata că în această 
situaţie toate cele trei pOrţi SI' S2, S 1 au 
cel p,uţin una din intrări la nivel logic 
"O", In acest caz toate ieşirile sînt la ni
vel logic ,,1" şi deci amplificatoare\e Ai, 
A 2, A3 sînt blocate. 

'În aceast~ s~t~aţie,. doar poarta S~ 
are ambelemtran la mvel logic "O". La 

ieşirea acesteia se obţine nivel logic 
".1", ,care se aplică pe intrările de iniţia
lIzare ale celor două bistabile BI B,. 
Primind impuls, cele două bist~bile 
schimbă stările logice la ieşirile EI şi Ee 
aS!,fel: ~I tr;,ece la ,,1" logic, Ee trece la 
,,1 logiC. In această situaţie este din 
nou comandată poarta SI, care va de
bloca a~'nplificato~ul AI şi deci pe ecra
nul osciioscopulUl se afişează din nou 
p,rimul semnal de analizat. După care 
Ciclul se repetă. 

Folosind ca impuls de comandă im-

TACT 
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de la generatorul bază de timp, se 
vizualizarea continuă LI riecă-

de deoarece fie-
arrtplilficatc)r este pe în-

a cursei directe a spotu
ecranul osciloscopului. În acest 

caz se poate folosi oricare din domeni
ile generatorului bază de timp al osci

domeniu care se alege în 
frecvenţa semnalului de 
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Semnalul util provenit de fa radio, 
magnetofon, picup, microfon etc. 
este preluat de către montaj (fig. 1) 
prin intermediul transformatorului 
Tr. cu raportul de transformare de 
1/10, apei, prin intermediul poten
ţiometrului P, este distribuit celor 
trei canale. Semnalul ajuns la intra
rea unuia din canale .este filtrat cu 
ajutorul unor filtre L C. 

Pentru frecvenţe joase" se folo
seşte filtrul trece-jos, pentru medii 
filtrul trece-bandă, iar pentru banda 
superioară filtrul trece-sus (fig. 2). 
După filtrare, semnalul este ampli

ficat şi aplicat pe poarfa unui tiristor 
care prin amorsare va modula cu
rentul de alimentare a becurilor res
pective. 

Transformatorul Tr. se constru
ieşte pe un miez din tole E + I avînd 
secţiunea de 1 cm 2. Atît primarul, cît 
si secundarul se vor bobina cu 
sîrmă de CuEm 0 0,15 mm. Prima
rul conţine 250 de spire, iar secun
darul 2500 despire. 

L1' L2 şi L3 se bobinează pe mie
zuri folosite la transformatoarele mi
niatură, avînd: L,-200 de spire, L2 
şi L3-550 de spire, toate cu con
ductor CuEm 0 0,15 mm. 
Dacă se folosesc alte de 

miezuri, va trebui modificat bobi-
najul, astfel Încît să rezulte aceleaşi 
inductante. 

T ,-T 6 sînt tranzistoare npn, de tip 
BC 171 sau echivalente. 

Tiristoarele folosite vor fi alese În 
functie de puterea becurilor coman
date.' Astfel, pentru 60 W este nece
sar un tiristor care să aibă tensiunea 
maximă 500 V si curentul maxim 
admis de 1 A. În' cazul folosirii altor 
tiristoare s-au prevăzut R3 şi R5 se
mireglabile, pentru a fi posibilă ajus
tarea curentului de excitaţie. 

Pentru a spori efectul, becurile se 
vor amplasa conform figurilor 3 sau 
4. Indiferent de dispunerea lor, culo-

175mH 
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riie cu care vor fi vopsite se vor 
alege astfel încît lungi mile lor de 
undă să fie proporţionale cu lungi
mile de undă ale sunetelor pe care 
le reprezintă. Astfel, pentru frec
venţe joase se va alege culoarea cu 
lungimea de undă cea mai mare 
(din spectrul vizibil), roşu, pentru 
frecvenţ'ele medii galben, iar pentru 
fr~cvenţele înalte albastru. 

In cazul amplasării becurilor con
form figurii 3, in timpul audierii unei 
înregistrări de bună calitate se va 
crea impresia de rotire Într-u~ sens 
sau altul a celor patru axe de sime
trie. Am trecut pe figură şi cel de-al 
patrulea canal pentru cazul În care 
se, foloseşte şi un canal de pauză. 

In cazul realizării variantei din fi
gura 4, cercul format de becuri Îsi 
va modifica diametrul În functie de 
alternanţa sunetelQf joase, medii şi 
înalte. 

Şi într-un caz şi În altul, tot acest 
joc de lumini va urmări fidel dina
mica piesei muzicale, amplificînd-o 
şi. sporindu-i efectul. . 

In cazul figurii 3, becurile se vor 
colora numai la suprafaţa panouiui. 
Porţiunea din bec ce nu este vizibilă 
din exterior se va vopsi În negru, 
pentru ca lumina unuia să nu le in
fluenţeze şi pe celelalte. Tot cu ne
gru se va vopsi şi panoul frontal. 

Montajul electronic se va intro
duce Într-o cutie (fig. 5), preferabil 
din plastic, care va avea pe panoul 
frantal potenţiometrele de reglaj şi 
becurile de control. Aceste becuri 
sînt de 24 V (folosite În telefonie); 
consumul lor redus (0,05 A) face 
posibilă alimentarea lor de la re
ţeaua de 220 V prin intermediul 
unui condensator cu hîrtie de 
0,5}J-F/250 V (fig. 6). Ele se vor co
necta În paralel cu circuitul de ali
mentare a becurilor de pe canalul 
respectiv. Astfel, În timpul reglării 
semnalului la unul din potenţiome-
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tre nu mai este necesar să urmărim 
panoul cu becuri colorate, fiind sufi
cient să urmărim becul de control 
de deasupra lui, a cărui lumină va fi 
modulată după aceeaşi lege ca şi 
becurile de pe panoul aparţinînd 
aceluiasi canal. 

Tiristoarele se vor monta obligato
riu pe radiatoa~e din tablă de alumi
niu, avîndu-se grijă ca aceste radia
toare să nu atingă alte componente 
din montaj. Pentru securitate, tre
buie să se ţină seama ca montajul 
să fie legat la nulul reţelei de curent 
alternativ. 

Pentru protecţia tiristoarelor la 
scurtcircuit s-a prevăzut cîte o sigu
rantă fuzibi/ă de 0,6 A În circuitul 
anodic. 

O a doua variantă a acestui mon
taj se obţine prin înlocuirea tiristo
rului de pe fiecare canal cu circuitul 
din figura 7, numit indicator de nivel 
În trepte. In acest fel vom obţine o 
modulare atît În funcţie de frecvenţa 
semnalului, cît si În ~ functie de am
plitudinea lui. Becurile de' pe fiecare 
canal vor avea aceeasi culoare si 
vor fi mOl'ltate pe coloane (fig. 8). 

Se poate Încerca vopsirea becuri
lor de pe coloană astfel încît intensi
tatea culorii să scadă pe măsură ce 
urcăm pe coloană. În acest fel, pe 
măsură ce semnalul creşte În ampli
tudine, culoarea becului ce mar-

COMUNĂ 
A MONTAJULUI 

chează nivelul atins va fi din ce în 
ce mai vie. În concluzie, pe panou 
vom avea oscilaţii atît pe verticala, 
cît şi pe orizontală. 

Becurile folosite sînt de 6 V/O,05 A 
(telefonice). Ele pot fi înlocuite cu 
LED-uri, . înseriindu-Ie cu rezistente 
care să limiteze tensiunea lor de ali
mentare la valoarea nominală. 

R 1-R5 se ajustează astfel încît 
pentru semnal minim să se aprindă 
numai L1' iar celelalte să se aprindă 
progresiv pe măsură ce semnalul 
creşte în amplitudine. Tranzistoarele 
T 1-T 5 sînt de tip npn, cu un curent 
de colector le ~1 00 mA. 

o O O 
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În foarte multe cazuri electronistul 
amator este pus În neplăcuta situa
ţie de a vedea că o sursă de semnal 
audio furnizează un semnal prea 
mic pentru a putea fi introdus 
Într-un etaj final de amplificare şi 
atunci este necesar să se introducă 1 

Între sursă şi final un nou etaj de 
amplificare. Asemenea montaje 
există În 'toate publicaţiile de specia
litate, dar nu Întotdeauna pot fi 
adaptate cu succes deoarece în ma
rea lor majoritate amplificarea este 
de ordinul sutelor şi În puţine 'cazuri 
de ordinul zecilor sau unităţilor. 

În articolul de faţă prezentăm mai 
multe scheme de etaje de amplifi
care cu amplificare fixă, avînd unul, 
două sau trei tranzistoare. În figura 
1 este dată schema unui etaj de am
plificare În montaj cu emitor comun 
şi care poate amplifica un semnal 
de 3x, 10x, 30x sau chiar de 100x 
(vezi tabelul nr. 1) prin simpla modi
ficare a valorii rezistentelor Rx si 
Ry. Neînsemnateleschimbări a(e 
acestui montaj (alimentat la 12 V) 
implică mari variaţii ale factorului de 
amplificare, după cum reiese din ta
belul nr. 1. Trebuie să precizăm că 
amplificarea este liniară, schemele 
nefiind prevăzute cu circuite de co
recţie, aşa Încît, folosite ca pream-

FIG.5 

Praf. M. VOR NICU 

plificatoare, montajele se pretează 
numai pentru microfon sau pentru 
semnale care au suferit anterior co
recţii pentru doză magnetică. 

Analog cu montajul din figura 1 
este etajul de amplificare din figura 
2, la care factorul de amplificare 
este 1. Această schemă poate fi fo
losită pentru separarea alternanţelor 
la semnalul de iesire. 

În figura 3 este dată schema unui 
etaj amplificator cu două tranzis
toare. Prin simpla schimbare a valo
rii rezistenţei Rx, montajul amplifică 
de 100x sau de 300x (vezi tabelul nr. 
2). Diferenţele dintre factorii de dis
torsiuni se datorează, evident, dife
renţei de amplificare. Tranzistoarele 
pereche npn/pnp au factori mari de 
amplificare şi zgomot redus. Con
densatorul de 390 pF a fost prevă
zut pentru a elimina tendinţa de os
cilaţie., 

Figurile 4 şi 5 indică două mon
taje de amplificare cu mici diferenţe 
între ele, dar care pot amplifica de 
1 OQOx, respectiv 300x. . 

Montajul din figura 4, În ciuda 
amplificării mari (1 OOOx), are un 
factor de distorsiuni foarte redus 
(0,4% la 1 kHz). Impedanţa 'de in
trare este de 220 k.O., iar cea de ie
ş ire de circa 1 kD.. Rezistenta de 

•• 

C4 

NOTĂ: TRANZISTOARELE T1,T2,T3, 22 \-lF/1O V 
IDENTleE cu CELE DIN FIG.4. 

V A R I A N T A 

A B C O 
FIGURA 1 1 1 1 
TENSIUNEA DE ALIMENTARE 12 V , 12 V 12 V 12 V 
AMPLIACARE 1COx I 30x 10x 3x 
FACTOR DE DISTORSIUNI < 0,3 % < 0,3% < 0,3 % < 0,3% 

IMPEDANŢA DE INTRARE 
I 

1,5kn " 1.S k!l 2,2 k.Cl 2,2 k.Cl 
IMPEDANŢ A DE IEŞIRE 2 k.o. 2 k.Cl 2 kil. 2 k.o. 
VALOAREA REZfSTENŢEI Rx 10.el 47 il. 220.el 680.n 
VAlOAREA REZISTENTEI Ry 1 k1l 1 k1l S20.n. 27011 

1 VARIANTA 

·U V 
FIGURA 3 3 
TENSIUNEA DE ALIMENTARE 12 V 12 V 
AMPLIFICARE 300" 100x 2 
FACTOR DE DISTORSIUNI 0,6 °10' 0,3°/0 
IMPEDANŢ A DE INTRARE t OOk.n. 120 k.n. 
IMPEDANTA DE IESIRE 
, , I 1 kn lkn 
VALOAREA REZISTENTEI Rx 1,S.Q. S,2.n. 
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47 Il montată la ieşire are drept 
scop să mărească stabilitatea sarci
nii de ieşire. Ca preamplificator (cu 
ieşire liniară), montajul lucrează În 
banda de frecvenţă 20 Hz-25 kHz 
(± 1dB). 

Montajul din figura 5, foarte puţin 
diferit de cel din figura 4, are un 
factor de amplificare de circa 300, 

r---...------l+ 

R3 
2,2k.n IESIRE 

+~. Tl !.110j.lF/
lOV 

100\-lF 16V 

ri'-..INTRARE 

0/ 0--1 ~- ------+---t-I( 
100nF 

Tl=BC559C, BC560, BC415. 
T2= BC549C, BC 414, BC 413. 

11000xl 

factor de distorsiuni de 0,3%, impe
danţa de intrare 220 k.O., iar cea de 
ieşire de 1 kn. Montajul lucrează în 
banda de frecvenţă de 20 Hz 
-25 kHz ( ± 1 dB) şi este alimentat 
tot la 12 V. Toate montajele trebuie 
În mod obligatoriu să fie ecranate 
cu tablă de fier de 0.15-0,'2,. mm 
grosime. 

ÎN AMBELE MONTAJE: 

T 1 = BC 147 B, BC 550 :,au 

SC 414 cu ~~45G 

12V@ 

I.ESIRE 
Rl1 C,5i1 '" .... 

r----t-IC
47

=.n.:::::J-'''-''-i·!.r'--I .,., 
22 OjJfl12 V 
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T1=BC559C,BC560, BC415}f.I>500 2;iJFilOJ20 .n. 
T2: BC549 C, BC414, BC413 c-
13=BC157 B, BC557. BC415,BC416. 

SĂ CUNOAŞTEM LEGILE ŢĂRII 
În urma numeroaselor scri

sori primite la redactie privind 
construirea si utilizar'ea radioe
miţătoarelor de către tineri, 
prezentăm cititorilor no~tri ur
mătoarele precizări: 

In. Buletinul Oficial al Repu
bliciî Socialiste România nr. 92 
din 27 noiembrie 1981 a fost 
publicat Decretul nr. 340 din 26 
noiembrie 1981 privind regimul 
emiţătoarelor radioelectrice. 

Reactualizînd şi completînd 
Decretul nr. 544 din 29 iulie 
1969 privind organizarea evi
denţei staţiilor de radioemisie 
pe care îl înlocuieşte, noul de
cret constituie o importantă 
măsură pentru întărirea ordinei 
~i disciplinei În folosirea spec
tru-lui frecvenţelor radioelec
trice, resursă naturală limitată 
ce se impune a fi valorificată 

Î~ mod ordonat, raţional şi efi
cient. 

Decretul prevede că detine
rea, constr'uirea, instalarea: ex
per'imentarea sau folosirea 
emitătoarelor radioelectrice 
sînt' admise numai pe baza ,au
torizatiei dată, În conditiile le
gii, de Ministerul Traosporturi
for si Telecomunicatiilor. 

Prin urmare, un radioamator 
de recepţie, spre exemplu, nu 
are voie să construiască un 
emitător radioelectric decît 
dacâ obtine În prealabil autori
z?-ţie de' emisie-rec~p'ţie; un f?
dloamator de emISie-recepţie 
are voie să construiască un 
asemenea emitător, dar numai 
cu caracteristici care nu depă
~esc pe cele permise pentru 
clasa autorizaţiei sale. 

Il 
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Roma a stăpînit marea o jumătate 
de mileniu, din sec. II î.e.n. pînă În 
sec. Iii e.n., perioadă În care navele 
de război romane au eliminat de pe 
mare toti rival ii, Mediterana avînd 
statut de "Mare nostrum"; tehnica 
constructiilor navale adaptîndu-se 
acestui d'icton, locul triremelor mari 
şi greoaie este luat de liburne, nave 
mult mai rapide, si manevrabile, 
bune pentru combaterea pirateriei si 
incursiunii, pentru transportul de 
trupe sau mesaje, acest tip de navă 
multifunctională devenind unitate 
stândard 'a flotelor romane. Unele 
dintre cele mai complete reprezen
tări ce ni s-au păstrat, mai puţin 
prezentate În literatura de speciali
tate, se găsesc pe Columna lui 
Traian, ca o consecinţă a participării 
flotei la războaiele dacice. 

Prezenţa flotei romane pe Dunăre 
este certă Încă oe la Începutul mile
niului, ea participînd În anul 13, sub 
conducerea lui Vitellius, la cucerirea 
cetăţii Aegyssus. Galerele ce patru
lau pe Duhăre şi Marea Neagră Jă
ceau parte din Classius Pontica. Im
păratul Vespasian reorganizează 
flota şi stabileşte pe Dunăre Classis 
Flavia Moesica cu baze la Barboşi, 
Noviodunum şi Aegyssus. 

Flota are un rol hotărîtor În răz
boaiele duse de Traian pentru ane
xarea Daciei, victoria de la. Adam
clisi datorîndu-se În primul rînd flo
tei fluviale, ce a asigurat o mare mo
bilitate legiunilor, pe scenele colum
nei fiind clar reprezentate îmbarca
rea trupelor la Drobeta cu cai şi ma
teriale, cît şi debarcarea lor În tim
pul primului război (101-102). Po
dul de peste Dunăre (construit de 
Apolodor) este folosit pentru trece
rea trupelor, aportul flotei În cel 
de-al doilea război cu dacii din 
105-106 nu se micşorează, ci dim
potrivă creşte, ea aprovizionînd tru
pele, asigurînd securitatea drumuri
lor de acces şi a litoralului Mării Ne
gre. 

Este cunoscută existenţa unei 
flote romane În această mare În ju
rul anului 66 e.n., fiind compusă din 
40 de nave si 3000 de marinari. 
Avem date precise despre această 
formatiune navală, Încă de la ocupa
rea cetăţilor greceşti de pe litoral În 
anii 77-71 Le.n., cînd ea acţiona 
sub comanda unui prefect al litora
lului maritim ce se găsea la Tomis, 
cum au fost Vestalis, Pomponius 
Flaccus, Asiaticus şi Aruntius 
Flama. 

Dintre comandantii flotelor flu
viale avem stiri mai' tîrzii de la Fla
vius Arrianus, ce avea această func
ţie În timpul împăratului Hadrian 
(117-131). 

Liburnele Îşi trag numele de la lo
cuitorii coastelor dalmatice, care În 
acele vremuri erau temuţi piraţi si 
îndrăzneţi navigator;, ei realizînd un 

modelul initial. 
Modelul p'rezentat este o reconsti

tuire propusă de noi În urma studiu
lui unor scene de pe columnă, În 
mod deosebit a celei prezentate pe 
plan, şi reconstituiri din secolul tre
cut ale celebrilor Jal, Corazzini, de 
la Roerie, sau mai aproape de noi 
Rodger, ce nu au beneficiat de pla
nurile navelor romane autentice gă
site pe fundul lacului Nemi În 1931. 

Tinînd seama si de modul de re
prezentare a sc~nelor, ce scot În 
evidenţă prin scară personajele, d~r 

de detaliile constructive ce permit 
aprecierea dimensiunilor navei, ală
turi de calculul puterii necesare 
pentru propulsie în susul Dunării 
numai prin rame, am estimat urmă
toarele dimensiuni: 

Lungimea ................. 24,5 m 
Lăţimea ................. ~ . 5,4 m 
Pescajul " ................. 0,8 m 
Nr. de vÎslas i ................ 42 
Coca era confecţionată prin ase-

zarea filelor de la chilă În susul bor
durilor, filă lîngă filă, prinderea de 
coaste cît şi prinderea între ele fă
cîndu-se prin cepuri din lemn tare, 
rotunde sau În formă de pană. Cînd 
se ajungea la linia de plutire se 
montau întărituri si coaste false, pe 
care erau apoi fixate filele bordaju
lui prin cuie. Curenţi din material 
mai gros asigurau rigiditatea bordu
rilor. După terminare se montau tra
versele punţii sise placa bordajul si 
pe interiorul coastelor. 

Acest tip de liburnă avea o punte 
centrală şi două pasarele În ambele 
borduri pentru circulaţia trupelor de 
desant. Activînd pe Dunăre, unde 

,clima În timpul iernii este aspră, 
este verosimil ca pentru adăpostirea 
echipajului să fi fost fOlos·ite tenzi 
pe toată lungimea bordului, dar este 
şi mai probabil ca navele să fi fost 
retrase la iernat. 

Pentru a se preveni avaria chilei În 
timpul trageri lor pe uscat, se mon
tau pe lateral. lr1 partea imersă, doi 
curenţi longitudinali, ce practic erau 
si chile de ruliu . 
. Vei a era de tip pătrat, catargul, 
amovibil, fiind utilizate cu vînt de 
pupa pentru a ajuta eChipajul ce tră
gea la rame. 

În timpul acţiunilor de luptă, pen
tru a proteja echipajul de bolovani, 
săgeţi sau Iănci aruncate de pe mal, 
se montau pe borduri scuturile, iar 
pe punte se asezau din loc În loc 
putineie cu apă pentru spălarea ră
nilor. 

În pupa, sub arcul ce se termină 
cu o coadă de peste, se monta cor
tul comandantului, de forma unui 
coviltir, din pentru nava-a-
miral şi din in sau cÎnepă 
din diverse culorL 'pentru celelalte. 

Culorile utilizate erau preparate 
din răsininaturale amestecate cu 
culori minerale şi se depuneau la 
cald. cazul navelor de 
pe dar şi după 
cum arheologice 

recente, era placată cu foi 
etanşată cu cîlţi si 

tip de galeră cu două rînduri de 
rame, cu caracteristici manevriere şi 
nautice superioare triremelor 
greoaie de pînă atunci. Romanii au 
preluat modelul şi l-au perfecţionat 
conform tehnologiei lor avansate, 
producîndu-l ca navă standard În 
dotarea flotelor lor, prin mărirea di
mensiunilor şi adoptarea a două rîn
duri de rame in locul unuia, cît avea 

se recomandă a fi con
struit pentru clasele C" C 4 sau chiar 
pentru telecomandă, deplasarea 
executîndu-se cu ajutoru I ramelor. 

lng. 
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Aţi avut vreodată prilejul să cobo
rîţi iarna o mică pantă la capătul că
reia, înainte de o intersecţie, să apă
saţi pe frînă avînd senzaţia că ma
sina Îsi accelerează mersul În loc să 
oprescă? Dacă nu, poate că vreo
dată, pe un drum cu gheaţă, inten
ţionînd să luaţi un viraj, aţi constatat 
că manevra volanului nu are nici un 
efect asupra direcţiei de mers? Sau 
de cîte ori aţi încercat să urcaţi vreo 
pantă cu roţile motoare învîrtindu-se 
fără să reuşiţi să avansaţi măcar un 
centimetru? Acestea sînt situaţii ti
pice În care se află un conducător 
auto ce Îsi asumă riscul unei căI'ăto
rii cu maşina În sezonul zăpezilor. 
Cum se poate ieş i din astfel de cir
cumstanţe nu numai neplăcute, ci 
chiar periculoase? 

Prima condiţie a posibilităţii de a 
executa corect manevrele necesare 
este perfecta stabilitate a omului la 
volan. Poziţiile incorecte şi instabili
tatea mai ales laterală a corpului la 
postul de conducere nu numai că 
împiedică efectuarea unor manevre 
cu fim~ţe, ci chiar, uneori, le f~ce 
imposibile. Un şofer care, pentru 
a-şi menţine echilibrul, se "agaţă" 
de volan, poate fi sigur că nu va pu
tea acţiona eficient pentru a ieş i 
dintr-un derapaj. De aceea, centura 
de siguranţă trebuie să fie bine an
corată şi strîns aplicată pe corp, 
trupul trebuie să fie sprijinit bine de 
spătarul banchetei, iar picioarele să 
fie folosite, după posibilităţi, pentru 
a Îmbunătăţi echilibrul lateral. 
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Modul de prindere a volanului de
pinde de şofer; părerile sînt împăr
ţite chiar printre aşii volanului. De 
pildă, Mario Andretti şi Stirling 
Moss ţineau volanul cu o mînă pla
sată În cel mai înalt punct al aces
tuia, iar .cealaltă se sprijinea lateral 
spre partea de jos; însă, În timp ce 
primul avea mîna plasată superior 
uşor flexată, celălalt prefera ca mîna 
să fie perfect întinsă. Un cunoscut 
instructor al pilotajului pe timp de 
iarnă, William Milliken, formula ast
fel părerea sa În legătură cu aceas
ta: "Pentru a corecta un derapaj, şo
ferul trebuie să dispună de suficient 
spaţiu intre torsul său şi volan, ast
fel incît să poată roti volanul, În caz 
de nevoie, cu unghiuri mari şi sufi
cient de repede. Dacă staţi prea 
aproape de volan, tot ce se poate 
face este o rotaţie cu jumătate de 
tură şi asta este insuficient pentru 
un autoturism obişnuit". 

Cum se conduce? 

Fiecare tip de automobil are o 
personalitate care imprimă condu
cerii pe timp de iarnă anumite trăsă
turi. O părere foarte răspîndită este 
că autoturismele construite după 
soluţia "totul În spate" sînt imbata
bile la rulajul În condiţii de aderenţă 

. precară, dacă şoferul stăpîneşte per- . 
fect calităţile maş inii. Se pare că 
avantajul masei mari repartizate pe 
osia motoare este notabil În acest 
caz, iar la urcarea pantelor devine 

2 

decisiv. Desigur, greutatea mai mică 
ce încarcă rotile directoare are 
efecte nefavorabile asupra menţine
rii direcţiei, de aceea practica veche 
a testării maşinii cu portbagajul aflat 
În faţă are consecjnţe salutare asu
pra Îmbunătăţirii direcţiei. 

Cr.Jng. M. STRATULAT 

Masa matorului plasat spre faţa ma
sinii măreste tendinta de blocarea 
roţilor directoare în' timpul frînării, 
iar masa mică repartizată pe roţii 
motoare micşorează tracţiunea. 
Aceste maşini reclamă un plus de 
Îndemînare şi atenţie la conduc 

Autovehiculele construite după 
soluţia "totul În faţă" par totuşi mai 
stabile şi aceasta pentru că tracţiu
nea pe roţile anterioare înscrie mai 
uşor automobilul în traseul dorit, pe 
drumuri alunecoase. Astfel de ma
şini sînt adaptabile la acest gen de 
mers, dar manifestă o pregnantă 
tendinţă de instabilitate a părţii pos
terioare. Defectul poate fi corectat 
parţial prin încărcarea suplimentară 
a portbagajului, avînd grija de a 

.pe timpul iernii. 

, plasa lestul cît mai aproape de osia 
din spate (dacă se poate chiar dea
supra ei), deoarece Îndepărtarea lui 
către extremitatea posterioară poate 
duce la devierea laterală a punţii din 
spate. Este necesar să se reţină că, 
spre deosebire de soluţia prece
dentă, încărcarea majoră a punţii 
din faţă în acest caz măreşte perico
lul de blocare a roţilor' respective la 
frÎnare; de aceea, se impune în rulaj 
păstrarea unei distante de securitate 
mai mari decît la cei'elalte tipuri. În 
sfîrşit, urcarea pantelor alunecoase 
cu o maşină cu tracţiune pe faţă 
este mai dificilă datorită descărcării 
roţilor motoare. 

Autoturismele clasice (motor fa
ţă-tracţiune spate) îmbină dezavan
tajele celor două soluţii prezentate. 
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Rezultă deci că fiecare tip de ma· 
şină are propriile sale dispoziţ 
"temperamentale", cunoaşterea 
acestora fiind strict necesară pentru 
evita~rea accidentelor iarna. Există 
totuşi şi cîteva reguli generale, iar 
ceea ce le caracterizează pe cele 
mai importante este conducerea cu 
fineţe. Ambreiajul, acceleraţia, frî
nele si volanul trebuie să fie mane'; 
vrate . cu cea mai mare delicateţe. 
Orice manevră bruscă a acestora 
poate provoca pierderea controlului 
maşinii, iar În cazul că aceasta a in
tervenit, o poate amplifica pînă la 
dezastru. Această "regulă de aur".a 
conducerii în anotimpul rece este 
dictată de necesitatea de a menţine 
cu orice preţ aderenţa roţilor cu so
Iul, de a evita orice alunecare a roţi
lor pe sol lateral sau În directia 
de mers. 

Cum se atacă un viraj? 

Există două situaţii neplăcute 
un viraj pe o şosea alunecoasă: 
rapajul roţilor din faţă sau al celor 
din spate. Fenomenele trebuie dife
renţiate nu numai pentru că se pro
duc diferit, ci şi pentru că evitarea' 
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lor nu se face În acelas i mod. 
Mecanismul derapajului' roţilor din 

faţă poate fi urmărit În 1, În 
cazul atacării unei spre 
stînga, 

Cînd se roteşte volanul pentru a 
schimba directia de mers a masinii 
începînd din poziţia dacă dru'mui 
este foarte alunecos roţilor 
din faţă se pierde, maşina 
continuînd păstreze traseul 
rectiliniu, cu toate că În fazele ur
mătoare (c,d,e ... ) volanul este tot 
mai mult rotit sensul iar 
frînele nu au 
însă se apasă pe 
reactie firească, 
poate fi si mai rău. 
masina continuă să 
ies i'nd din sosea. 

Ce trebuie făcut a evita 
aceasta? Să urmărim 2. Ime-
diat ce simtiti că vehiculul nu mai 
este sensibil' la manevra de viraj 
(poziţia b), lin volanul 
zitia d) si delicat frîna. 
ni'ci un' caz nu pe frînă 
înainte ca volanul redresat. 
Pedala de frînă trebuie apăsată În 
impulsuri, aşa după cum se vede pe 
desen. Pe durata parcurgerii poziţii-
lor d şi e se frînează pînă la li-
mita de aderenţă. vehiculul 
si-a redus viteza suficient, se reîn
cepe manevra de virare (poziţia f); 

, în timpul acesta evitaţi cu străşnicie 
să acţionaţi frînele sau pedala de 
acceleratie, aceasta din urmă va pu
tea fi apăsată numai după ce vehi
culul a Început să ruleze pe porţiu
nea rectilinie a şoselei ce succede 
curba. 

Cînd pierderea de aderenţă se 
manifestă mai întîi la rotile din 
spate, vehiculul evoluează aşa cum 
se poate urmări În figura 3. Derapa
jul începe imediat ce s-a Încercat să 
se rotească volanul pentru a ataca 
virajuf. Orice încercare de corectare 
a directiei de mers îmăutăteste situ
aţia. Derapajui roţilor din s'pate con
tinuă, iar maşina se roteşte În jurul 
axei sale; periculoasă se 
termină, de cînd vehiculul se 
opreşte cu În sensul inv.ers rula-
jului normal. trebuie să se pro-
cedeze În acest caz? 

luaţi piciorul de pe pedala de ac-
celeratie de indată ce o alu-
necarEi a din 
roHU 
julu'l (fig. 4). acest fel 
toare vor readuce În direc
tia de mers normală, ceea ce va 
scoate maşina din derapa.j, repunînd 
puntea din spate sub control la vi-

Pentru o mai bună inţelegel'e 
ce urmează, trimitem mai 
tor la articolele din 
1/1978 p. 
4/1978 p. 
aprinderii la motoarele 
tul articol este o comp,letare .. , 
nică a articolelor SW,-clltal:e. 

Cu un bun aparat de 
traiul stării unghiurilor de "" .. 'U",""'"~ 
un motor auto devine o 
îndemîna oricărui autorno!b111,Sl 
tor. Condiţiile pe care 
deplinească un asemenea aparat sînt: 
1) să folosească un instrument de 
măsură cu 500 MA de 2) să 
funcţioneze liniar şi 
dent de variaţiile de ternp(~ra'tură, 

Construcţia acestui 
sită o investiţie 
esenţială o co:nstltule 
constant, care se COlnpl1ne tranzis-
torul T3 şi circuitul 723 --
regulator de de fa-
bricaţie roIJnal1leaÎ;ca. 
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teze moderate. Să nu uităm că ma
nevrarea volanului trebuie începută 
din vreme, înainte ca axa longitudi
nală a vehiculului să se abată cu 
mai mult de 15° de la axa drumului, 
fiindcă, În caz contrar, bruscarea in
versă a volanului nu mai este 
efi 9ace. 

Este cunoscută si o altă metodă 
de ieş ire din derapăjul punţii poste
rioare practicată de piloţii de curse, 
dar succesul aplicării ei presupune 
o experienţă competiţională care 
lipseşte celor mai mulţi amatori. Se
sizînd începutul derapajului (fig. 5, 
poziţia b), şoferul, contrabrachează 
rapid volanul şi apasă uşor pe pe
daia de acceleraţie pentru a deter
mina ÎnvÎrtirea roţilor din spate. Ast
fel, maşina va continua să se depla
seze lateral, dar urmărind traseul 
~urbei şi reducîndu-şi treptat viteza. 
Intre timp, poziţia volanului se re
dresează treptat. Cînd axa maşinii 
devine paralelă cu cea a şoselei, iar 
roţile din faţă sînt .aproape paralele 
cu axa drumului, se poate relua ru
lajul normal. Repetăm că pentru un 
şofer neexperimentat procedeul este 
plin de riscuri. 

Oprirea 

Pe sol alunecos oprirea ,nu este 
întotdeauna un procedeu simplu de 
efectuat. 

Specialiştii volanului susţin că nu 
este indicată Încercarea de a reduce 
viteza prin cuplarea unui etaj infe
rior al cutiei de viteze si frînarea cu 
motorul, din cauza complicaţiei ma
nevrării şi deoarece pe această cale 
se pot produce şocuri, şi, În orice 
caz, efectul frînării este inferior, în
trucît frînarea nu este integrală, pro
cesul efectuîndu-senumai pe roţile 
motoare. '. 

Se pare că totuşi frînarea, prin im
pulsuri este cea mai eficientă, dacă 
procedeul este aplicat corect. Teoria 
frînării intermitente se sprijină pe 
ideea folosirii la maxim a transferu
lui de forţă pe roţile din faţă în tim
pul frînării. Se ştie că forţa de frî
nare Ff este proporţională cu forţa 
de apăsare a roţii pe sol F (fig. 6 ), 
Cînd, pentru un anumit coeficient 
de aderenţă)ti , forţa de frÎnare în
trece produsul Y; F, roata se blo
chează şi începe patinarea. Dar 
forţa care se repartizează pe roţile 
din faţă creşte În timpul frînării din 
cauza inerţiei maşinii. Ideal ar fi ca 
soferul să sesizeze tocmai momen
tul următor În care se va produce 
inegalitatea Ff > <f F, iar roţile vor 

M. VRiNCEANU 

Atunci cînd contactele de întreru
sînt deschise, tranzistoarele TI şi 

conduc şi curentul de colector al lui 
trece prin T1 . Dacă se închid con

tactele, TI şi T 2 se închid În aşa fel încît 
curentul de ieşire al sursei. trece acum 
pri.p aparatul de măsură şi CI se În
carcă, Deoarece contactele se închid şi 
se deschid alternativ, ele dau conden
satorului C o tensiune medie care co
respunde coeficientului de manipulare 
al întrerupătorului. 

Cu cît mai mult timp sînt închise 
contactele, cu atît este mai mare ten-o 
siunea aplicată pe C. şi cu atît este mait 

mare deplasarea acului pe scala mi
croampermetrului. 

,Pentru punerea în funcţiune a apa
ratului, acesta trebuie conectat la ten
siunea de alimentare şi contactele rup
torului să fie Închise. Cu ajutorul lui p! 

microarppermetrul la cap de 
(500 MA). In această poziţie, un

ghiul de închidere este de 100%. 
~ Recomandăm celor ce vor să con-

începe să patinez'e. Dar practic niCI 

un şofer nu poate face ast(1. Astfel 
încît, de regulă, fie că frÎna nu este 
acţionată suficient de tare, fie că in
tensitatea apăsării conduce la blo
carea rotilor. 

Frînarea pulsatorie intermitentă 
realizează un compromis acceptabil. 
Aşa cum s-a schematizat în figura 7, 
roţile vehiculului se acţionează cu 
intermitenţă; la apăsarea pe frînă 
(a), viteza maşinii se va reduce, dar, 
prin blocarea roţilor (mai probabil a 
celor două din spate dacă nu există 
repartitor), maşina va începe să pa
tineze; înainte ca deplasarea auto
mobiliului să devină complet necon
trolabilă, frîna se eliberează (b); ro
ţile vor începe din nou să se Învîr
tească, restabilind mersul, după 
care se efectuează o nouă frÎnare 
(c), o nouă revenire (d), pînă cînd 
viteza vehiculului coboară pînă la 
nivelul dorit. Încă o dată: in timpul 
frînării nu se va manevra volanul! 

Frecvenţa frînărilor este discuta
bilă. Unii dintre piloţii încercaţi sus
ţin că succesiunea manevrelor ară
tată trebuie făcută atît de repede cît 
permite musculatura şoferului; alţii 
susţ~n că o frecvenţă tie cinci-şase 
acţionări pe secundă este suficientă, 

struiască acest dispozitiv să gradeze 
scala microampermelrului în procente 
(de la 0% la 100%). In acest caz, fie că 
citim unghiul de închidere direct în 
procente, fie că vom face o socoteală 
simplă pentru a obţine valoarea un
ghiului în grade: 

unghiul în grade = 
valoarea procentuală X 3,6 

numărul cilindrilor 

Mai simplu, pentru autoturismele' 
cu 4 cilindri, 3,6: 4 = 0,9, deci: 
unghiul în grade = valoarea În pro-

În timp ce cunoscutul instructor 
specialist În rulajul de iarnă A. Cud
worth accepta chiar o apăsare pe 
secundă. 

Mai important este faptul că frec
venţa nu trebuie să fie constantă; 
pedala de frînă va fi acţionată la În
ceputul procesului mai rapid, după 
care frecvenţa acţionărilor se va re
duce pe măsură ce maşina Îşi înceti
neşte mersul, mărind forţa de apă
sare pe pedală. 
Să mai reţinem că este complet 

neindicată frinarea continuă, deoa
. rece singurul efect sigur ~"a fi un de
rapaj cu t __ te patru roţile şi pierde
rea iotală a eontrolului direcţiei. 

cente X 0,9. 
Pentru autoturismele cu 2 cilindri, 

3,6 ,: 2 = 1,8 şi deci: 
unghiul în grade = valoarea procentu
ală X 1,8. 

Dacă, de exemplu, citim pe scala in
strumentuluÎ de măsură o valoare pro
centuală de 72%, atunci, pentru un 
motor cu 4 cilindri, avem: 

72 X 0,9 = 64,8, deci 64,8°. Dacă 
transformăm zecimala, obţinem rezul
tatul în grade şi minute: 64°48' = 65°. 

Pentru un motor cu doi cilindri, 
72 X 1,8 = 129,6°, deci 129°36'. 
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Des i au o vechime apirec;iaibiLă, 
epoca electronicii cu 
tivele fluorescente folosite 
zualizarea semnalelor 
actuale si acum, sub forma nouă a 
afişajelor numerice, tehni-
cii semiconductoarelor miniaturi-
zării. 

Catodoluminescenta, fenomen 
care stă la baza functionării acestor 
dispozitive, constă în' emisia de lu
mină dintr-o substanţă (numită "Iu
minofor"), atunci cînd este 
bombardamentul.ui cu ra
pizi. Cauza o constituie excitarea 
electronilor din atomii luminoforu
lui, pe seama energiei primite de I'a 
electronii incidenti. Revenirea la sta
rea iniţială se face 
darea acestei 
radiatie luminoasă. foloseste 
numirea "fluorescenţă" pentru feno
menul descris, deoarece dezexcita
rea se face· rapid (persistenţa 
este mică). 

Cele prezentate mai sus pot fi de
monstrate cu un dispozitiv ca acela 
din figura 57. Electronii În li
bertate de un filament Inl'",r,rI<>c' 

sînt accelerati anodul 
dintr-un strat' de Ciocnin-
du-I, ei provoacă emisia de 
din acesta. 

Indicatoru optic de acord 
("Ochiul magic") a fost mult timp 
utilizat pentru a indica nivelul ma
xim al purtătoarei de radiofrecvenţă 
În radioreceptoarele cu tuburi (acor
dul exact pe post) şi nivelul instan
taneu al semnalului la Înregistrarea 
pe magnetofoane. Un asemenea tub 
electronic (fig. 58) conţine un fila
ment, un anod pentru accelerarea 
electronilor si un strat subtire de 
minofor depus pe peretele' de ° zonă luminoasă apare În locul 

-+ 
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unde electronii bombardează lumi-
noforul. O metalică (grilă) situ-
ată În catodului, supusă 
la un negativ în raport cu 

În două fluxul de 
şi' produce pe ecran o 

zonă de umbră. Mărimea umbrei 
este cu negativarea 
grilei, la rîndul ei de 
semnal. Diverse geometrii ale elec
trozilor produc regiuni luminoase de 
forma celor indicate în desen. 

La Începuturile tehnicii digitale 
s-a folosit un tub asemănător celui 
descris, indicarea cifrelor 

59). electronic 'era 
de doi electrozi pentru defle
care se aplicau anumite ten

zece locuri diferite pe 
notate de la ° la 9. 

prin iluminarea 
corespunzător. . 

afisarea fluorescentă 
a fost aplicată aparatura numerică 

ceasuri de masă, calcula
de buzunar etc.) sub forma re-

60. Într-un tub 
de sticlă se găsesc un fi-

liniar, un set de grile meta
(site fine, practic transparente) 

şi mai multe ansambluri de cîte 7 
segmente ce pot cifrele. Fie-
care segment, din material 
fluorescent, conectat indivi-
dual la pozitivă şi devine 
astfel luminos. Din segmente se for-

o În momentul Uf-
se cifra alăturată prin 

activarea electrodului-grilă (ciclul se 
repetă de mai ori într-o se-
cu A filamentului 

fără a fi incandescent, pen
deranja vizibilitatea) se face 
iar anodul necesită circa 50 

V, obţinută de obicei 
printr-un mic convertizor tranzistori
zat. Consumul total este puţin mai 
redus decît În cazul LED-urilor, iar 
vizibilitatea este comparabilă cu a 
acestora. Se folosesc de preferinţă 

luminofori cu emisie În verde, zonă 
spectrală unde ochiul uman are-sen~ 
sibilitatea maximă. 

În sfîrşit, o altă formă de afisaj 
fluorescent cu segmente, permiţînd 
vizualizarea foarte intuitivă a unui 
semnal electric, este prezentată În 
figura 61. Sînt 100 de segmente"su
prapuse, a căror aprindere este co
mandată de un montaj care digitali
zează semnalul electric. Se afisează 
o suprafaţă luminoasă a cărei· Înăl
ţime este proporţională cu semnalul 
~i totodată poate fi citită cu precizie 
bună (1 %). 

Tubul catodic este un dispozitiv 
care permite afişarea pe ecran, prin 
emisie de lumină, a imaginilor, gra
ficelor si caracterelor alfanumerice. 
Denumirea este o prescurtare de la 
"tub cu raze catodice", sau, mai co
rect, tub a cărui functionare se ba
zează pe efectele electron ilor em iş i 
de un catod. Un exemplu de tub ca
todic este tubul cinescop (pentru 
prezentarea imaginilor În mişcare), 
întîlnit la toate televizoarele actuale. 

În figura 62 este dată o secţiune 
printr-un tub catodic. EI are un Înve
liş de sticlă ce serveşte ca suport 
pentru electrozi şi izolează spaţiul 
interior (vidat) faţă de atmosferă. Un 
aşa-numit "tun electronic", ce cu
prinde un filament, un catod, o grilă, 
lentile electrostatice şi un anod, 
produce electroni, pe care îi accele. 
rează si îi concentrează într-un fas
cicul fin ce este îndreptat spre su
prafaţa ecranului. Un sistem de de
flexie (electrostatic ca În desen, sau 
la dimensiuni mari ale tubului, elec
tromagnetic) orientează fasciculul În 
punctul dorit pe ecran. Cea mai 
frecventă este deflexia În coordo
nate rectangulare, dar se foloseşte 
şi cea În coordonate polare. Ecranul 
este un strat de luminofor aflat pe 
faţa interioa ă a pereţelui 
- aproape plan - al tubului. In lo
cui unde fasciculul electronic "bom
bardează" ecranul, luminoforul este 
excitat si emite lumină. Un observa
tor aflat' În afară vede prin sticlă un 
punct luminos (spot). Prin deplasa
rea spotului pe suprafaţa ecranului 
şi prin variaţia intensităţii fasciculu
lui se obţin diverse străluciri ale 
punctelor şi se produc - prin con
trast de iluminare sau de culoare -
imagini, grafice ori alte simboluri. 
Poziţia şi strălucirea spotului sînt 
comandate prin semnale electrice 
(tensiuni sau curenţi) aplicate siste
mylui de deflexie şi respectiv grilei. 

In tuburile pentru osciloscop se 
foloseşte adesea "postaccelerarea" 
pentru a creşte sensibil itatea defle
xiei. Fasciculul electronic suferă ac
ţiunea sistemului de deflexie într-o 
porţiune a traseului aflată În ime
diata apropiere a tunului, unde vi
teza electronilor este redusă si ei 
sînt uşor deviaţi de cîmpuri slabe. 
Urmează apoi, o accelerare supli
mentară, la cîţiva kilovolţi sau zeci 
de kHovolti, care transferă electroni
lor o energie suficientă pentru a 
produce străluciri mari ale ecranu
lui. 

Multe tuburi catodice au "ecran 
aluminizat", adică un strat de alumi
niu, gros de cîteva zecimi de micron 
(deci transparent pentru electronii 
acceleraţi la tensiuni suficient de 
mari), care este depus peste lumino
for, pe partea interioară. EI împie
dică pătrunderea luminii emise spre 
interior (îmbunătăţeşte contrastul) şi 
o reflectă către exterior (creşte efi
cienţa luminoasă). 

Luminoforul se caracterizează 
prin "persistenţă" şi "culoare". Per
sistenta (sau remanenţa) este timpul 
cît durează emisia de lumină după 
ce a. Încetat exci'l:area cu electroni 
acceleraţi. Există, luminofori cu per
sistenţă mare (secunde sau minute) 
pentru unele aplicaţii medicale, mi
croscopie electronică, radar etc. Mai 
frecvent sînt utilizaţi cei cu persis
tenţă mică (sutimi de secundă) pen
tru televiziune, osciloscoape ş.a. 

Culoarea luminii emise 
tie de natura luminoforul 
su bstanţele "activatoare" 
acestuia. Se întîlnesc v 
uneori, galbenul pentru i 
tinate operatorilor, deoarece 
bilitatea ochiului este mare 
aceste culori. Cînd trebuie 
1iat ecranul, se preferă al 
violetul, pentru care emulsla 
este mai sensibilă. În televiziu 
alb-negru, din motive estetice se 
losesc amestecuri de ItJminofo~rj 
emit culori complementare, dî 
senzatia de lumină aibă. În TV' 
se utilizează luminofori ce 
culorile verde, roşu şi albastru, 
excitarea lor în proporţii diferite 
ţinÎndu-se toată gama colorist 
necesară. ° aplicaţie largă lşi găsesc tu 
riie catodice În aparatura de cal 
unde prezentarea literelor, c 
desenelor şi altor simboluri se 
adesea pe ecranul suficient de 
al unui asemenea dispozitiv. ° metodă relativ simplă de scri 
a caracterelor alfanu merice 
ecran constă în utilizarea asa-nu 
tului "tipar de liniuţe". Un bioc e 
tronic cu memorie comandă, la 
mite intervale de timp, intens 
spoturui ce execută un baleiaj 
nuft (linii şi cadre, ca În TV). 
din liniuţe se pot scrie datele 
sare (fig. 63), eventual suprapu 
peste o imagine. 

Alte metode renuntă la 
cu linii.' Spotul este 'adus În 
unde trebuie afisat caracterul si 
execută o mişcare de "scriere' 
acestuia, din linii drepte (fig. 64) 
drepte combinate cu arce (fig. 
comandat de un bloc electro 
special. 

S-au creat tuburi speciale 
afis area caracterelor grafice (tu 
caractron), ce conţin În interior 
triţă, constituită dintr-o placă 
lică În care sînt decupate literele, 
frele si simbolurile ce trebuie afis 
(fig. (6). Fasciculul este . 
mai întîi în asa fel Încît să tr 
prin "gaura" respectivă, unde ia 
filul caracterului dorit. Apoi este 
flectat la locul necesar pe ecran, 
unde caracterul, usor mărit, este afi~ 
şat. În acest mod, succesiv, 
"scrie" toată suprafaţa ecranului. 
Pentru a înlătura inconvenientul 
unei matriţe fixe, s .... au realizat tuburi 
speciale, cu matriţă optică ampla
sată În exterior. Imaginea unei plăci 
f6to - pe care sînt înregistrate ca
racterele dorite de utilizator este 
proiectată pe un fotocatod al tubului 
şi serveşte la modelarea corespun
zătoare a fasciculului electronic. 
Menţionăm că există posibil 

memorării imaginilor sau datelor de 
pe ecran (tuburi cu memorie), astfel 
că scrierea se face o singură dată 
persistă apoi timp îndelungat. 

De asemenea, prin intermediul tu· 
bului catodic operatorul poate "con
versa" cu calculatorul, În sensul că 
poate indica pe ecran (cu un 
"creion" special) un anumit punct, 
unde trebuie făcută o corectură, de 
pildă, iar calculatorul identifică şi 
memorează acest punct. "Creionul" 
conţine o fotodiodă care sesizează 
momentul În care spotul ajunge în 
punctul respectiv (se intensifică lu
mina) şi, prin măsurarea decalajului 
de timp faţă de Începerea baleiajului 
pe cadru, se determină care este 
punctul atins de operator. 

Un plus de informaţii îl poate reda 
tubul catodic color. Schema unui tip 
răspîndit de._ ... cinescop color (cu 
mască perforată) este dată simplifi
cat În figura 67. Trei tunuri electro
nice produc tot atîtea fascicule care, 
deflectate împreună, converg într-o 
perforaţie a unei măşti metalice şi 
apoi lovesc ecranul în trei puncte 
foarte apropiate (vezi detaliul din fi
gura 68). Acolo se găseşte un triplet 
d~ puncte de luminofor, astfel aşe
zate Încît unul din fas:cicule cade pe 
!llminoforul cu emisie ln verde, altul 
în rosu si al treilea în albastru. 
Ochiul percepe de la distanţă com
binaţia celor trei culori, care, în 
funcţie de intensităţile celor trei fas
cicule, poate da senzaţia oricărei 
nuanţe colorist{ce din spectru. Difi-
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Circuitul integrat liniar 555 este. 
un temporizator cu cele mai diverse 
aplicaţii. A intrat în producţia de se
rie la LP.R.S.-Băneasa cu indicati
vul ,BE555-N în capsulă de plastic cu 
8 terminale în două şiruri (DIL-8) şi 
,BE555-H în capsulă metalică (TO-
99). Firmele străine produc circuitul 
555 cu preambulul de litere codifi
cate caracteristice producătorului 
(LM, MC, NE etc.). 

Montajele realizate cu acest circuit 
se caracterizează prin simplitate, pre .... 
cizie şi piese auxiliare aferente reduse 
ca număr. 

Schema de principiu a unui genera
tor de semnale dreptunghiulare folo
sind ca oscilator circuitul integrat 555 
este dată În figura 1. Condensatorul C 
se încarcă prin rezistenţe le RA şi RB de 
la sursa de alimentare (Vcc). Tensiu-

Comutatorul poate funcţiona folo
sind ca generator de tact un circuit 
basculant astabil independent. în acest 
caz afişarea semnalelor se face ca la un 
comutator electronic obişnuit, prin 

succesive. în plus, se limitează 
tre(;venta maximă a semnalelor de 

pierzînd eventualele detalii la 
tranzitorii rapide. Cele pre

pînă aici indică o funcţionare 
prin afişarea În permanen.tă a celor trei 

dorim să urmărim 
semnal într-un mon-

de exemplu, ar fi util 
ecranul osciloscopului să fie 
permanent semnalul de refe

şi, prin alternare, semnalele din 
ale montajului. 
prezentat permite func

ţionarea automată în acest regim. Pentru 
aceasta schema a fost completată cu un 
circuit basculant astabil cu perioada de 

de 4-5 secunde şi patru comu-

Această completare face posibilă 
alegerea oricărui semnal ca semnal de 
referinţă şi afişarea alternativă, timp 
de 4-5 secunde, a celorlalte două. 

Funcţionarea este prezentată în cele 
ce urmează. 

a) Comutatorul K4 se trece pe po
ziţia 1, pregătind comanda porţilor SI, 
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nea pe condensatorul C oscilează intre 
+ Vcc/3 + 2Vcc/3.Perioada os ci
laţi ei este T = 0,69 . (RA + 2RB) • C. 
Descărcarea periodică a condensato
rului se face prin rezistenţa RB şi tran
zistorul de. descărcare din interiorul 
circuitului integrat. 

Realizarea unei scheme practice de 
generator de semnale dreptunghiulare. 
este redată în figura 2. Se remarcă 
identităţile cu schema din _ figura 1. 
Astfel, RA = l k.o, iar RB se selectează 
cu ajutorul comutatorului rotativ 
K la - Klb, valorile fiind de 3,3 MQ -
330 kD - 33 k.o. 

Prin această alegere se obţine un 
semnal a cărui frecvenţă creşte sau 
scade de zece ori în raport de poziţia 
selectată de comutatorul rotativ K2• 

Condensatoarele trebuie să fie· de 
calitate bună (cele de valori mici cu po.-

S2, S3. Comutatorul KI se trece pe po
ziţia 1. în acest caz poarta SI va func
ţiona normal, iar cele două porţi'S2 şi 
S3 vor fi blocate, pe rînd, timp de 
4-5 secunde. Semnalul de referinţă 
este, în acest caz, cel aplicat amplifica
torului AI. 

b) Comutatorul ~ pe p07iţia ,,1" Kl 
pe poziţia ,,0", iar K2 pe poziţia . În 
acest caz poarta S2 va funcţiona nor
mal, iar celelalte două porţi SI şi S3 vor 
fi blocate, pe rind, timp de 4-5 se
cunde. Semnalul de referinţă va fi cel 
aplicat amplificatorului A2. 

e) Comutatorul ~ pe poziţia ,,1", KI, 
Ki pe poziţia ,,0", iar K3 pe poziţia" 1". 
Ca urmare, poarta: S3 va funcţiona 
normal, iar porţile SI şi S2 vor fi blo
cate alternativ cîte 4-5 secunde. Sem
nalul de referinţă va fj de această dată 
cel aplicat amplificatorului A3. 

Anularea acestor regimuri se poate 
face simplu, prin trecerea comutatoru
lui K4 pe poziţia "O", cînd aparatul 
permite afişarea din nou a celor trei 
semnale în permanenţă. 

Acest comutator a fost conceput cu 
componente discrete. El Însă se poate 
uşor realiza şi cu circuite integrate. 

Tensiunea de alimentare este de 9 V. 
Alimentarea se poate face de la un ali
mentator separat, din osci1oscop sau 
de la baterii. 

Se recomandă realizarea comutato
mlui pe circuit imprimat şi introduce-
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listiren sau mică, iar de la 1 În sus cu 
tantal). Condensatorul de 1 ţlF se 
recomandă întrucît această valoare nu se 
fabrică cu tantal, iar electrolitice!e 
nuite au curenţi de destul de mari 
această valoare. componente no-
tate cu asterisc se vor folosi numai în ra~ 

rea acestuia Într-o 
panoul cutiei 
intrare 
de tact 
brator inclepen(:!ent, 
necesară), 
trările celor 
tatoarele KI, K2, 
tru alimentarea cu 
lui (se poate folosi o sursă 
rată), precum şi un buton 
sursa de alimentare. 

Schema de principiu este 
figura 2. 

Condensatoare: 
CI = 
= 100 12 
Diode: 
Toate de tip F 107 

Tranzistoare: 

sînt de construcţia 
metalice circa 500000 de 

,,,::,rtr,,,,,tii\ si depunerea unui număr 
trei ori mai mare de puncte de 

luminofor. se fac prin fo-
togravură. sistemul de elec-

trebu ie foarte P~I:l-
tru a nu la în-
călzire sau 

În 
vizu
Desi

am epuizat toate sistemele. 
menţionăm ca exemple 

cristale le lichide, mij
electrostatică (tip 

xerox), catodice cu memo
rie, convertoarele electrooptice, sis-
temele pentru proiecţie pe 
ecrane (unele folosind laserul). 

Indicatorul. cu LED 
obllig2ltolriu; el este Însă util 

monta-

1PM 05 
3 PM 05 
3 PM 05 
3. PM05 
3 PM 05 
1 PM 05 
1 PM 05 
3PM 05 
3 PM 05 
3.PM 05 
3 PM05 
3PM 05 

PM 

1 
3 1 
3PM 1 

PM 1 
3PM1 
1 PM 1 
1PM 2 
1 PM 1 
3PM 1 

1 
l' 
1 
1 



, 
Ing. V. CĂLINESCU 

Realizarea şi a9alizarea unei fotografii ne sint facilitate de cunoaşterea 
unei sume de reguli' compoziţionale,reguli de esenţă estetică, reguli bazate 
pe mecanisme de percepţie şi psihologie umană. 

Intentia autorului constă În a analiza succint elementele discrete şi an-
. samblul creat de ele in cadrul imaginilor totografice. Cititorul va înţelege că 
este vorba de o simplă introducere inesteUca fotografică, un abecedar res
trîns, care, asociat cunoştinţelor de ordin tehnic, va contribulla realizarea 
fotografiilor reuşite din colecţia personală şi poate a unor lucrări de artă fo
tografică. 

I maginea, fotografică În cazul 
nostru, este un ansamblu complex 
alcătuit dintr-o serie de elemente 
discrete, primare (puncte, linii, con
tururi, suprafeţe, volume, variaţii de 
culoare, lumină şi întuneric) care 
conţine un mesaj adresat simţurilor, 
imaginaţiei, psihicului uman. 

Fie că este vorba de o simplă re
dare a realităţii, fie că este o repre
zentare elaborată, imaginlŞa fotogra
fică trebuie să reprezinte un întreg 
capabil de a transmite o informaţie 
sau un mesaj artistic În mod clar şi 
complet. Modul În care elementele 
primare alcătuiesc imagInea poate 
ajuta sau îngreuna transmiterea că
tre privitor a ideii sau a semnificaţiei 
dorite. Modalitatea de asamblare a 
elementelor primare, În virtutea unor 
reguli şi principii estetice, reprezintă 
compoziţia imaginii. 

Rezolvarea compoziţională a ima
ginii este aproape întotdeauna fac-

18 

torul decisiv care conferă ,valoare 
sau nonvaloare unei lucrări, în speţă 
fotografiei. Privitorul unei fotografii 
asimilează imaginea dată printr-un 
proces compus din trei faze: per
cepţia fizică, analiza intelectuală şi 
percepţia psihică. Desigur, această 
succesiune este valabilă În general 
pentru orice lucrare de artă, dife
renţa constînd în modul perceperii 
fizice. 

Perceperea fizică se realizează 
prin intermediul simţurilor suscepti
bilizate de lucrarea de artă, În cazul 
fotografiei de văz sau de văz şi auz 
dacă este vorba de o proiecţie sono
rizată de diapozitive sau de un film. 
Prin percepţia fizică se preiau date 
cumulate privind conţinutul imaginii, 
aspectul exterior (prezentarea lucră
rii), tehnica folosiţă. 

Procesul intelectual preia datele 
percepute anterior şi le analizează, 
constituind mintal mesajul lucrării În 

• 

ansamblu. Scopul acestui proces 
este înţelegerea lucrării de arta, -in
ţelegere la care concură spirituT' 
nostru critic. 

În urma sumării percepţiei fizice şi 
analizei mintale, privitorul îşi for
mează o impresie estetică la care 
concură tehnica de realizare a lu
crării, modul de prezentare, bagajul 
cultural personal, simţul critic, mo
dul personal de ierarhizare valorică 
etc. 

Asimilarea mesajului lucrării de 
artă se încheie prin percepţia sa psi
hică, respectiv prin apariţia unor le
gături sufleteşti, a unor sentimente. 
Uzual ne referim la emotia artistică 
provocată de lucrarea de artă. 

Referindu-ne strict la lucrările to
tografice, vom prezenta pe. scurt 
factorii de bază care contribuie la 
formarea impresiei estetice. Este 
vorba de subiectul lucrării, r@aliza
rea tehnică, prezentarea şi titlul lu
crării. 

Subiectul reprezintă elementul' de 
fond al lucrării, fiind În esenţă pur
tătorul mesajului dorit de artistul fo
tograf. Subiectul este de dorit origi
nal pentru ca impactul cu ochiul pri
vitorului să fie surprinzător. Subiec
tul trebuie bine pus În evidenţă prin 
izolarea sa În context artistic de res
tul elementelor din imagine. Un su
biect simplu este totdeauna prefera
bil unuia complicat deoarece înţele
gerea sa se face rapid şi procesul 
emoţional se declanşează direct. 
Compoziţia imaginii trebuie să fie 
astfel făcută Încît redarea subiectu
lui să rezulte dintr-un tot unitar. 
Lipsa de unitate a compoziţiei defa-. 
vorizează subiectul. 

Realizarea tehnică este latura de
pendentă de nivelul mijloacelor ŞÎ 
procedeelor folosite, pe de o parte, 
şi de acurateţea de care a dat do
vadă fotograful În utilizarea acestor 
mijloace şi procedee, pe de altă 
parte. Tehnica fotografică .actuală se 
caraCterizează prin varietate, preci
zie, flexibilitate, calităţi care susţin 
fotograful În cele mai diverse situaţii 
de lucru. 

Prezentarea. este de extremă im
portanţă, ea putînd duce la creşte
rea valorii unei lucrări fotografice 
sau, dimpotrivă,la diminuarea ei. 
Felul hîrtiei unei fotografii, formatul, 
încadrarea, caşerajul, rama, ecranul 
de proiecţie, iată o serie de ele
mente care contribuje esenţial la 
prezentarea lucrărilor fotografi ce. 

Titlul este un element conex al lu
crării care contribuie la înţelegerea 
mesajului dorit de autor. Desigur că 
un titlu plat şi care nu contribuie cu 
nimic la procesul de înţelegere nu 
reprezintă o contribuţie reală În es
tetica fotografie; sau diapozitivului 
privit. Sînt cazuri, În speţă În foto
grafia abstractă. sau cea documen
tară, cînd titlul este indispensabil 
peJltru înţelegerea corectă a lucrării. 

Inainte de a trece la analizarea ce
lor mai simple elemente discrete ale 
imaginii, să luăm În considerare mo
dul în care ochiul uman percepe 
imaginile, fără a fi vorba de con
strucţia şi proprietăţile ochiului ca 
aparat optic. 

Ochiul percepe Întîi contururile, 
elementele de desen, apoi volumele, 
suprafeţ~,le, culorile şi montarea 10f. 
Analiza imaginii aflate pe retină nu 
se face simultan pe întreaga supra-

, faţă. Există o succesiune de puncte 
pe care se concentrează atenţia, 
puncte numite de atracţie. Parcur
gerea lor şi percepţia corectă a 
obiectului vizualizat depind atît de 
starea de sănătate a ochiului si a 
sistemului nervos, cît şi de expe
rienţă, educaţia vizuală, sensibilita
tea şi afectivitatea persoanei. 

Ordinea parcurgerii imaginii 
punctele sale de atracţie este 
minată de compoziţie. -Secretul unei 
lucrări reusite constă si În stiinta 
compoziţiei astfel rea'Uzate' încît 
punctele de atracţie compoziţională 
să corespundă unei traiectorii a miş
cării ochiului cît mai naturală. Mesa
jul lucrării fotografi ce va fi cu atît 
mai repede şi uşor perceput cu cît 
compoziţia poate să ofere ochiului 
elementele discrete ale subiectului 
Într-o ordine apropiată de modu! fi-

resc al explorării vederii. 
Fotograful va trebui să .. st 

nească modul În care eleny 
discrete ale sînt p 
pe plan În con 
cu o serie de de bază 
proporţiile, asamblarea 
prafelelor distincte, îmbinareai cu 
rilor etc. 

Elementul discret de bază este 
punctul. O 'inş irulre de puncte alcă~ 
tuieste o linie. O linie Închisă alc.ătu
ieşte un contur, iar unconturc în
chide o suprafaţă, Un ansamblu de 
suprafeţe alcătuieşte un volum. 

Perceperea diferitelor obiecte sau. 
părţi din imagine nu se face în mod 
izolat, ei in ansamblul dat. Apar ast
fel fenomene de interactiune care 
sînt exprimate de aşa-zise forţe 
hologice, forţa avînd un profund 
racter dinamic. Aceste forte con 
pe plan starea de 
siune sau de a unei Ima-
gini. O imagine plină de tensiune nu 
este totdeauna purtătoarea unui me

tensiunile putînd fi greu 
Compensarea 

duce la o ima
armonioasă, mult 

transmiterii unui mesaj 

interacţiunea părţilor imaginii 
poate duce la percepţii diferite de 
realitate, percepţii datorate qinamis
mului forţelor psihologice. In figu
rile 1 şi 2 se află două linii paralele 
şi egale, interacţionate cu un sistem 
de Îinii radiale. Ele apar inegale în 
figura 1 , dar prin rotirea întregului 
ansamblu devin egale. Se observă 
totodată că ele apar mai distanţate 
În zona centrală. Toate aceste 
efecte se datorează forţelor psiholo
gice, 

Punctul mai mult decît 
o de bază În formarea 
unei imagini. Luat de sine stătător, 
el indică o devine un centru 
de polarizare a Punctul din 
figura 3 concentrează 'intreaga su-

a imaginii. Două puncte (fi-
gura redau înconjurător 
o parte din concentrată de 
un În acelaşi timp 
l"\,...ih"n,t"'~~7';; o În cîmpul ima-

multe puncte conferă spa
mai multă personali

importanţa dis
ele şi pierzîndu-se su

de direcţie. 
Gruparea de (figura 5), si-' 

milare sau formează zone de 
acumulare şugerînd su-
prafeţe on,,,,,.,.,,,i+;('o care atrag atenţia 
privirii. 

linia 
frîntă, 
avea grosimi 

Liniile unele senti-
mente. o linie dreaptă în

stclbil itclte, demn itate dacă 
este frîntă poate 

emotională, dacă 
poate sugera curaj şi 

,verticale dau senzaţia de 



-
n 

înălţime şi zvelteţe, inducînd în pri
vire senzaţia gravităţii. 

Liniile orizontale sugerează pla
neitate, echilibru, dînd senzaţia de 
calm. 

Utilizarea exagerată a unuia din 
cele două feluri de linii duce la mo-

Un accesoriu extrem de util al 
aparatelor totografice de tip mono
reflex este vizorul unghiular. EI se 
foloseşte la fotografierea unor su
biecte care presupun dificUltăţi sau 
chiar imposibilitatea apropierii 
capului de vizorul aparatului foto
grafic. Exemplul tipic îl constituie 
fotografierea de la nivelul solului. 
Totodată, vizorul unghiular utilizat 

în tehnica fotografieriiprin micros
cop, precum şi În tehnica"de fotore
producere permite o vizare comodă, 
evitînd oboseala rapidă a ochiului şi 
corpului care trebuie să stea aplecat 
peste aparat. De obicei, vizorul 
poate fi rotit faţă de ocularul iniţial, 
vizarea făcîndu-se su b diferite un
ghiuri faţă de aparatul fotografic 
(într-un plan paralel cu cel al imagi
nii).·1 maginea vizată este similară cu 
cea obtenabilă la o vizare directă, fi
ind redresată sus-jos şi stîn
ga-dreapta. 

De obicei, vizoarele unghiulare 
dispun .de un dispozitiv de reglare 
dioptrică (1) într-o plajă medie de 
± 6 dioptrii, permiţîndu-se astfel o 
adaptare comodă În cazt.ll persoane
lor cu deficienţe de vedere. O apă
rătoare (2, fig. 1) previne pătrunde-

TEHNIUM 2/1982 

I 

notonie si oboseste ochiul. Îmbina
rea celor' două te"uri de linii În ace

. eaşi imagine contribuie la formarea 
unei senzaţii de echilibru. 

Liniile oblice sînt dinamice, con
feră privirii direcţie şi energie de 
mişcare. Iată cum, plecînd de la 

C.VASILE 

rea de lumină parazitara din mediul 
înconjurător. 

Figura 2 prezintă vizorul montat 
pe un aparat fotografic "PLC 2 Pen-' 
tacon", iar În figura 3 se exemplifică 
folosirea vizorului În tehnica micro
fotografierii. 

2 

echilibrul dat de cele două linii per
pendiculare din figura 6, se obţine o 
:;enzaţie· de tensiune transformÎl'}d 
verticala Într-o oblică (figura 7). In 
functie. de înclinare si sens, liniile 
oblice sugerează ascensiunea, efor
tul sau, dimpotrivă, coborîrea, pră
busirea. 

Liniile curbe au cu totul alte sem
nificaţii. Ele dau imaginii flexibili
tate, graţie. 

Liniile curbe limitînd o concavitate 
au un. caracter vesel, spre deosebire 
de cele convexe, care sugerează 
tristeţea. În acest sens vom aminti 
clasicele măsti, simboluri ale artelor 

. scenice, care redau bucuria si triste
ţea prin modificarea curburii' buzelor 
si liniei ochilor. 
. Liniile curbate pe verticală şi lini
ile spirale sugerează instabilitate, 
rostogolire. 

Liniile curbe combinate cu linii 
drepte verticale şi orizontale sînt ac
centuate, caracterul lor curb deve
nind mai evident. 

Liniile curbe repetate dau senzaţia 
de propagare, de mişcare. 

Figura 8 redă cîteva linii curbe 
simple. 

Liniile frînte, În funcţie de lungi
mea lor şi unghiul de frîngere, pot 
exprima energie, forţă, dar şi nesi
guranţă, nervozitate. Figura' 9 redă 
cîteva exempl.e de linii frînte. 

Figura 10 reprezintă două succe
siuni de linii, orizontale şi respectiv 
verticale, care prin alternanţa şi va
riaţiile de lungime şi grosime suge-

XB 82.,....00 

XB82-20 40 

xa 82-30 35 

XB.81-00 150 

XB 81-62 200 

Tuburile sovietice care echipează 
Iămplle electronice ce se găsesc la 
noi În ţară sînt din familia IFK. Cifra· 
care urmează indică puterea. Pentru 
IFK 40, 60, 120, tensiunea de lucru 
este de ordinul 300-500 V. 

Înlocuirea tubului dintr-un montaj 
se poate face dacă tensiunea de lu-

rează ritm si dau o senzatie de ar
monie, fără' ca prezenţa altor ele
mente să fie necesară. 

Liniile, fie închise, fie deschise, 
vor delimita În planul imaginii su
prafeţe de forme, mărimi şi culori 
diferite. 

Suprafeţele, la rîndul lor, inflOen
ţează efectul estetic al imaginii În 
funcţie de o serie de caracteristici'. 
Suprafeţele luminoase insufIă~; li

nişte, calm, bună dispoziţie. Opus; 
suprafeţele Întunecate dau o senza
ţie de gravitate, de nelinişte, de tris- . 
teţe sau chiar de pericol. 

Suprafeţele mari sînt statice, su
gerînd monotonie şi influenţează 
psihicul puternic, în funcţie de cu
loare. 'Suprafeţele mici dau viaţă 
imaginilor, sugerează varietate şi, În 
funcţie de culori, exprimă mişcare,. 
influenţînd În mod plăcut ochiul. O 
imagine alcătuită însă din prea 
multe suprafeţe mici şi similare ca 
formă poate duce la monotonie şi 
devine neinteresantă. . 

Forma suprafeţelor are un rol im
portant. Astfel, o suprafaţă rectan
gulară aşezată cu partea mare În jos 
va sugera stabilitate şi soliditate. O 
suprafaţă triunghiulară va fi stabilă 
doar aşezată cu baza în jos; aşezată 
cu vîrful în jos, va da senzaţia de 
răsturnare, de rostogolire . 

Despre volume ne vom limita a 
spune că redarea lor este o ches
tiune de suprafeţe În plan, senzaţia 
de spaţiu depinzînd În principiu de 
jocul lumină-umbră. 

Numerosi cititori, realizatori ai 
montajelor· de lămpi fulger electro
nice, şi-au exprimat dorinţa de a cu
noaşte principalele caracteristici ale 
tuburilor cu descărcare În xenon in
dicate În scheme. 
Redăm mai jos familia tuburilor 

XB de producţie RD.a. 

65 350-500 drept 

48 400-600 drept 

42 380,....500 

84 360-500 

47 350-1000 

cru este În plaja dată şi dacă 
puterea este similară sau eventual 
uşor superioară. . 

Desigur, dimensiunile tubului pot 
împiedica o eventuală înlocuire dacă 
nu există spaţiul necesar În reflecto
rul lămpii sau dacă forma este com
plet diferită. 

Dominantă albăstruie necorectabilă 
1. Debalansare, exagerată a negativului, ca urmare a unei developări 

greşite. 

UV. 
2. Fotografierea Într-un mediu bogat În radiaţii ultraviolete fără filtru 

3. Folosirea hîrtiilor de tip CN pentru negative cu mască. 
Remedii: 
1. Respectarea riguroasă a schemei de prel'ucrare. 
2. Utilizarea filtrului UV la altitudini. mari si la mare, În orele cînd radia-

tiile ultraviolete sînt intense. . 
, 3. Utilizarea hîrtiilor pentru filme cu mască (tip MCN). 

Dominantă galbenă-portocalie necorectabilă 
Apare ca urmare a fotografierii la lumina artificială cu temperatură de 

culoare scăzută (2 700-2800 K), pe unele materiale negative color de cali
tate medie. 

Remedii: 
Folosirea unor filme negative de bună calitate, evitarea surselor dp: 

mină cu temperatură de culoare scăzută. 
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Transverterul este un aparat 
auxiliar care schimbă banda de 
lucru, permiţînd trecerea În VH.F 
a semnalelor ISB, USB şi AM şi 
are ca element de bază în cazul 
de un transceiver pentru 
banda de 28-30 MHz. 

Schema completă a transver
terului este prezentată alăturat. 

Se pleacă de la un oscilator 
pe trioda lui ECF86 (V1) ce are 
ia bază un cristal cu cuarţ, pe 
frecventa de 38,667 MHz 
(OVERTONE 3). Semnalul osci
latorului este amplificat de pen
toda tubului ECF 86 şi apoi apli
cat la jntrarea lui V2 (EL 183), 
care funcţionează ca triplor de 
frecvenţă (38,667 x 3 = 116 

Frecvenţa de 116 MHz 
este selectată de L3C1 şi prin 

cu L4C2 semnalul' ajunge 
ia lui V3 (QQE 03/12). 
Pe catodul lui V3 soseşte şi 

L.. ___ _ 

470~F 25V 

2 -1 
semnal' dela ieşirea emiţătorului 
pe 28 MHz, deci QQE 03/12 este 
în acest caz mixer. 

Puterea aplicată la mixare are 
valoarea de 5 Wvv. Prin aduna
rea celor două semnale· 16 
MHz + (28-30)MHz= 144-146 
MHz. 

Semnalul din banda de 2 m 
este selectat de circuitul L5C3 si 
prin L6C4 aplicat pe grila lui V'4 
(QOE 03/12). Tubul V4 lucrează 
În clasa AB 1 cu un curent ano
dic de repaus de 25 mA şi un 
curent de vîrf de ordinul a 100 
mA În transmisiuni SSB. 

Partea de recepţie are la in
trare un MOSFET (Q1) ca am
plificator VHF, urmat de un etaj 
mixer tot cu un MOSFET (02). 
în mixer (Q2), semnalul oscila
torului local este preluat prin 
L 13 de ia înfăsu rarea L3. 

Semnalele rezultate mÎ-

xare (28-30 MHz) sînt select~te 
de circuitul L 12, apoi trimise la 
intrarea transceiverului. 

Bobinele sînt construHe astfel: 
L 1 =15 spire CuEm 05, diame

tru 6 mm cu miez de ferită. 
L2=12 spire (Ia fel cu L 1). 
L3=5 spire CuEm 1, diametrul 

interior al bobinei 12 mm, lungi
mea bobinei 22 mm, priză me
diană. 

L4=3 spire CuEm 1, lungimea 
bobinei 10 mm, diametru inte
rior 12 mm, priză mediană. 

L5= 5 spire CuEm 1, diametru 
interior 12 mm, lungime 15 mm, 
priză mediană. 

L6=3 spire (în rest la fel cu 
L5). 

L7=4 spire CuEm 1, diame
tru interior 12 mm, lungime 12 
mm, priză mediană. 

L8=1 spiră din cupru izolat cu 
plastic, diametrul spirei 12 mm, 
se plasează la mijlocul lui L7. 

L9=4,5 spire CuEm 1, diame
tru interior 6 mm, priză la spira 
1,5 pentru antenă şi spira 3 pen
tru GL. 

L 1 O=la fel cu L9, priză la spira 
3. 

L11 =identic cu L 10. 
L 12=15 spire CuEm 05, pe un 

suport cu diametrul de 6 mm, cu 
miez de ferită. 

L 13~2 spire CuEm 05, înfăşu
rate peste L3. 

Trecerea de pe emisie pe re
cepţie şi invers se face cu,'între
rupătorul notat I nv. car~ co~ 
mandă releul şi tensiunSa pe 
grilele -ecran ale tuburilor V3 şi 
V4 (în poziţia emisiei). 

Ansamblul fiind îi\ poziţil:l "re
cepţie", se ajustează miezul bo
binei L 12 pînă.se aude În difu
zor semnal maxim tzgomot de 
fond). La bobina- L3 se·~cuplează 
un undametru şi se ajustează 
bobinele L 1 şi L2 pînă se obţine 
semnal maxim pe 116 MHz. 

Utilizînd apoi un generator 
VHF pe 145 MHz, se acordează 
bobinele L9, L 10, L 11 pînă se 
obţine un raport semnal/zgomot 
optim. Montajul fiind în regim 
"emisie", se conectează o an
tenă fictivă la ieşire şi se ajus
tează C2, C3, C4 şi C5 pînă se 
obţine semnal maxim. pe sar
cină. Eventual se verifică dacă 
maximumul de radiofrecvenţă la 
ieşire corespunde unui mini
mum de curent anodic. Acordul 
cu antena se verifică cu un un
dametru (pentru cîmp electro
magnetic), ajustînd C6 şi reajus
tînd C5. 

" După "Le Haut-Parleur" nr.1521 
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Noile modele de Întrerupătoare 
ST pentru circuitele de lumină 
realizate de ÎNTREPRINDEREA DE 
APARATAJ ELECTRIC DE INSTA
LA ŢII TIW vă aşteaptă În maga
zinele de specialitate ale comerţului. 
O parte dintre ele le puteţi vedea În 
fotografiile alăturate, abstracţie fă
cînd bineînţeles de gama variată a 
culorîlor în care se realizează. Ceea 
ce nu se vede însă privind fotografi
ile este concepţia nouă de realizare 
a acestor Întrerupătoare, În variantă 
mUltifuncţională, avînd la bază un 
modul comun. Ele au fost astfel 
proiectate Încît prin simple modifi
cări de conectare să poată fi utili
zate ca întrerupătoare simple, între
rupătoare de sonerie, întrerupătoare 
cu revenire (pentru automatele de 
scară) sau comutatoare. 

Noua gamă cuprinde întrerupă
toare simple şi duble, ambele cate
gorii fiind realizate atît cu butoane 
mici, cît şi cu butoane mari (cla
pete). 

Modulul comun încorpotează sis
temul de basculare, realizat cu re
sort lamelar, ceea ce conf.eră o 
funcţionare mai sigură şi, totodată, 
un consum redus de metal. 

Un avantaj major al noilor modele 
de întrerupătoare il reprezintă mon
tarea pe faţă a firelor de la circuitul 
de lumină comandat. Veţi înţelege 
mai bine acest avantaj atunci cînd 
veţi avea de înlocuit un model vechi 
de întrerupător la instalaţia electrică 
din apartamentul dv. Se ştie că, la 
îndoiri repetate, conductoarele in
stalaţie; (de regulă din aluminiu) 
riscă să se rupă, putînd crea astfel 
probleme serioase. Montarea pe faţă 
a firelor preîntîmpină aceste îndoiri 
repetate, uşurînd totodată operaţia 
de înlocuire. 

Pentru informaţii suplimentar~ privind produsele tA.E.i. şi con
diţiile de livrare adresati-vă la INTREPRINDEREA D.E APARATAJ 
ELECTRIC DE INSTALATII TITU, str. Gării nr. 19, judetul Dimbo
vita, telefon: 14 79 55, tele)(: 17228. 
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45 
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[30]6) 50 
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Acest automat constituie o construc
ţie electromecanică ce poate fi reali
zată, ca divertisment, de orice con
structor amator. 

Prin introducerea În "puşculiţă" a 
unei monede (25 de bani) se pune În 
miscare un sistem mecanic simplu ~î 
dil~"depozit" sînt scoase mici obiecte 
(gumă de mestecat, bomboane etc.). 
Odată introdusă moneda, aceasta 

acţionează întrerupătorul SI, care 
pune în motorul. Acesta ro-
teşte discul care închide întrerupă-
torul S2. rămîne în funcţiune 
chiar dacă S2 s-a închis Între tImp. 
După o rotire se Întrerupe 
Se, motorul se este 
in mişcare întregul sistem de 

Pentru realizarea automatului avem 
nevoie, în rînd, de o foaie de 

sau din PAL cu dimen-
de 40.0 mm care se fini-

sează prin rindeluite şi şlefuire cu hîr
tie abrazivă. În continuare pregătim 

din cu o grosi me 
10 mm: 20 110 teşită la unul 

din capete la 45°; 20 (b); 20 X 45 
(d); 250 X 15 (e); 170 X 10 (1), îngustată 
pe o lungime de 70 mm la 5 mm; 140 X 25 
(g); 110 X 12 (h); 160 X 10 (1); 90 X 20 U). 
Mai avem nevoie de o şaibă (disc) cu 
r = 30 (k); un cilindru cu r = 15 şi 
h = 35 (1); două dibluri de 8 X 15 (m); 
două ştifturi 04 şi 1 = 25 (n); două 
plăci de plexiglas, o baterie de 4,5 V, o 
c1emă, un motoraş, 30-35 de şuru
buri cu 03, două întrerupătoare (SI şi 
S2), o rezistenţă de 220 n şi, eventual, 
un LED. Toate dimensiunile sînt date 
În milimetri. 

Avînd la îndemînă piesele compo
nente, trecem, urmărind figura 1, la 

un singur tub electronic recupe
rat dintr-un radioreceptor sau televi-

iesit din realiza acest ra-
, modu-

de unde 
schemă se fo

ambele 
6J1, 6]5, 
catod se 

360 

140 

montarea automatului. Modul de rea
lizare a montajului este dat în figura' 2; 
cablajul se face pe spatele plăcii de 
bază. 

Pentru a putea opri motorul, pe dis-

&ng. M. FLORESCU 

Transformatorul de audiofrec;venţă 
de transformare cu 

~l!1od. Rezis-
curent a 

lor trebuie să fie de ordinul 
fiind de 

cu ten-

Gama Nr. spire Diametrul 
Sirmei Diametrul carcasci 

mm 

0,12 mm mm 

mm 

mm (fagure, 
miez krocart) 

cui (k) se practică o scobitură. "Depo
zitul" cu obiecte se montează fixînd pe 
placa de bază şipcile U). Diblurile (m) 
ajută la susţinerea tijei de plastic (o). 

KRISTA FILIP 

pF. 
Cu un număr redus schema 

fi foarte diferite-
montaje construite de Piesele ce 

se utilizează vor fi verificate cu atenţie 
Înainte de a fi montate. Condensatoa

o tensi une de 
cele din circuitul de 

de preferinţă cu 

CUVINTE ÎNCRUCIŞATE 

ORIZONTAL: 1) Ciocan de 
(;entimetru, gram, secunda 
uchid cu multiple 
fermen din rezistenta 
l) Staţie aeriană. 4)' 
/erse utilizări În 

(abr.). 
erbacee 

originară ţările calde 
protoplasmatică. 7) Prile

Juieste o cercetare sistematică. 8) 
Pînze freatice Păsări de o 
Prima ultima d.intre litere. Sem-
nul Altă formă pentru 
zero. 1 Documente Instrument 
muzical suflat. 

VERTICAL: 1) Însusit • Metal bun 
conducător de electricitate. 2) Ari
pioară de comandă la avion" Pică
tură. 3) Fundaţie pentru o şosea sau 
cale ferată. 4) Unealtă de prelucrare 
prin lovir~ (pl.) • În duet! 5) Tip de 
nor cu Înălţimea medie de 500 m. 6) 
Fără ambalaj. Stratul superficial al 
scoarţei Pămîntului. 7) Minus _ Uni
tate de forţă În sistemul CGS. 8) Ve
che unitate de lungime • Cauza, 
motiv (înv.) - În fugă! 9) Elemente 
de construcţie - La telefon. 10) Igie
nic, cu microbii îndepărtaţi. 

Anglia, fiind construită de 



- Tulcea 
o conec

a dis
radio. 

J\celasi lucru si pentru 
televizor. 
Dacă pe magnetofon apare un 

program radio, trebuie să decuplati 
mtrarea AF cu un condensator de 

,3 nF. . 
In paginile revistei vom trata si 

procedee fotocolor. 
CUCER;ZANI OVIDIU - Cluj-Na
poca 
Vă recomandăm să construiti o 

orgă de lumini după o schemă 'mai 
recentă. 
MOGOŞ MARCEL - Buzău 

Un alimentator pentru receptorul 
"Pescăruş" se poate construi cu un 
transformator de sonerie şi o punte 
redresoare 1 PM05, apoi un grup sta
bilizator tranzistor - diodă Zener. 
Montaje de acest fel găsiţi în pag. 
4-5. 

L' IelUI" 

.iI-Z/2 C20 

sunete. 
CIODARU NiCOLAE 
Dacă doriţi mai 

mare, nu "Bu-
cur", ci montati su-
plimentar. ' 

Schema receptoru lu i "Su person" 
nu o detinem. 
CONSTANTIN ION - Costesti 

Construiţi montajul de sesizor 
cum a fost publicat; dacă nu 
piesele componente, alegeţi 
schemă. 
NICOARA SilVIU - Orasul Victoria 
După aspect, un tub' electronic 

este defect dacă zona din dreptul 
gheterului este de culoare aibă sau 
prezintă porţiuni care se dezlipesc 
dacă tubul prezintă fisuri sau este 
spart. 
DRAGHIA MIRCEA - Medgidia 

Fiind vorba de o instalatie indus
trială, nu vă putem indica ce modifi
cări puteţi face senzorilor. Conduce
rea întreprinderii are documentaţia 
instalaţiei pe care o puteţi consulta 
şi dv. 
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UNIVERSUM - VTC 1. 
23017 este un aparat O 
staţionar ce conţine un lf2~ 
receptor şi un caseto-
fon stereo. Radiore
ceptoru! funcţionează 
În UL, UM, US şi UUS 
(CCIR). 

Amplificatorul repro
duce semnale din 
gama 30-20 000 Hz, =---<R>R----i 
cu o putere de 2x20 W 
(sinus) pe sarcina de 

4~limentarea aparatu- _iPLtt., 
lui se face de la 220 V. .. __ ..... _~ .. _~ __ -w 

În acest număr pu
blicăm schema elec
trică a receptorului şi 
În numărul viitor 
schema electrică a ca
setofonului. m 

o E 
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Prezentarea artistică .. grafică: ADRIAN MATEESCU 

La aparatu I de radio 
poate monta un bloc 

PL500 este "'n",nl"ti,..,..,t", 

nal deviaţia pe 
Pe unele canale inferioare pot 

recepţionate emisiuni radiodifuzate 
În UUS. 
PETRESCU FLORIN - Slatina 

Solicitati un bloc de canale la ma
gazinul "Dioda" din Bucureşti, B-dul 
1 Mai nr. 126. 
şuşoRcA MARIUS - Timişoara 

Difuzoare de putere mare si 
bandă largă de frecvenţă, indigene 
şi străine, se găsesc În magazinele 
de specialitate. 
GHEORGHiŢA ION - Braşov 

Nu ne putem pronunţa asupra 
montajelor apărute În alte publicaţii. 
BlAGOE RADU - Timisoara 

Fiind vorba de un defect de fabri
caţie, numai un laborator poate re-. 
media defectul, respectiv echilibra
rea gamei de frecvenţe înregistra-

M 
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LINEAR RAUSCH MONITOR MON( .rc powt:f;>~ 

UNDEÎ 442121 

Nu detinem nÎci noi chiar toate 
schemele. 

Fenomenele sesizate 
anumit defect 
Vă recomandăm 

tlBDW 51 si 52 nu echivalente 
!.P.R.S. Montajul trimis nu îndepli

conditiile de 
GH.'-

Un oscilator pe 172,75386"1 MHz 
se poate construi destul de uşor -
eventual adaptaţi un oscilator de la 
receptoarele ce lucrează În banda 
de 2 m. Determinarea exactă a 
venţei' se face pe un frecvenţmetru 
digital la un laborator de metrologie. 

Detector de metale "ultrasensibH" 
nu avem. 
PITORODESCHI NICU - Orăstie 

Magnetofonul defectîndu-se În 
termenul de garanţie, cooperativa 
avea obligaţia să-I repare. Dacă 
acest lucru a fost refuzat, trebuia să 
restituiţi magnetofonul magazinului 
de la care a fost cumpărat. Desigi
lînd aparatul s-a pierdut garanţia. 

CITITORII DIN STRA,· 
NATATE SE POT ABO
NA ADRESINDU-SE LA 
ILEXIM - DEPARTA. 
MENTUL EXPORT-IM
PORT PRESA, P.O.BOX 
136-137, TELEX 11226, 
BUCUREŞTI,STR. 13 DE
CEMBRIE NR. 3-

TIparul executat la 
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