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Um cele aratate mai sus reiese ca, 
pentru a analiza funcţia reali-
zata de un circuit, este ne-
cesara cunoaşterea tipului 

sau negativa) 

anume: 

Functia booleana 
multe 'variabile h~,~,k,,',r,'" 

o variabila binara 
depind de valorile 

bile booleene, 
Pentru notarea unei 

ene se utilizeaza simbolul 
. O functie doua va-
riabile se' noteaza Varia·· 
bilele B func· 

f B) valorile 
de A' 

riabilelor ;nr·lc,n,andC.'"ntr.:; 

Pentru 
data se poate 

SAU - NU SI-,NU NU 
J 

~----------------~--~ 

TENSIUNE i lOGIC 

DESCRIEREA CRRCUITElOR 

schemelor de circu
are la bază folosirea tran
drept comutator binar. 

~~"~~~;;;v;ll~ timpurii de dezvoltare 
a calculatoarelor electronice nume
rice preconizau utilizarea sistemului 
zeci ma! sau arltmetic cu baza de 

10. 
astfel de sistem, pentru re

prezentarea celor zece cifre sînt ne
zecE') niveluri de tensiune, 

electronice este nece
sar se păstreze cu precizie aceste 
niveluri pentru a nu exista ambigui

între două cifre vecine. 
sistemul zecimaî a 

favoarea sistemu
lui binar in care se folosesc numai 
două niveiuri de tensiune. 

Tranzistorul ofera foarte 
de stabilire a niveluri 

rI;~,+; ..... ,,,+,, el fiind "b!ocat" cînd nu 
trece curent, S3.U poate fi "saturat" 

trece un anumit curent 
două niveluri pot definite 

astfel se obţine 
un 
Considerăm că circuitul cu tran

zistor cu emitorul comun are carac-
teristicile de coiector din 2 
Dacă tensiunea de baza 

nu vor exista curent 
si nici curent de Îar 
tensiunea de colector (tensiunea de 
ieşire) va fi egală cu tensiunea de 
alimentare V cc' 
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Această situaţie este reprezentată 
prin punctul A de pe dreapta de 
sarcină, tranzistorul fiind În stare 
blocată. 
Dăm o creştere pozitivă a tensiu

nii de pe bază. 
La început nu se Întîmplă nimic, 

pînă nu se atinge bariera de poten
ţial a joncţiunii bază - emitor de 
aproximativ 0,7 V. 

Peste această tensiune, prin bază 
trece curent, iar curentul ce trece 
prin colector provoacă o cădere de 
tensiune pe RL, determinînd scăde
rea tensiunii de ieşire pe colector. 

Eventual se poate ajunge la un 
punct cînd o creştere suplimentată 
a tensiunii de pe bază nu va mai 
provoca o creştere suplimentară a 
curentului de colector (sau o scă
dere suplimentară a tensiunii de ie
şire). 

Acesta este punctul 8, unde tran
zistorul este în stare saturată. Ten
siunea pe colector În aceste condiţii 
esie aproape zero, numai o zecime 
sau două dintr-un voit, şi se nu
meşte tensiunea de saturaţie a co
lectorului V CE sat· 

Semnificaţia acestor două stări 
poate fi evidenţiată prin reprezenta
rea grafică a tensiunii de ieşire (ten
siunea pe colector) În funcţie de 
tensiunea de intrare (tensiunea pe 
bază), aşa cum se arată În figura 3. 

Punctele A şi B corespund celor 
din figură. Cînd acest montaj se fo
loseşte În circuite logice, starea de 
ieşire i'n condiţie de satllraţie se nu
m8ş le nivel zero logic notat O, iar 
starea de blocare se numeşte nivel 
logic notat 1. 

Trebuie remarcat că dacă nivelu
rile de intrare reprezintă cele 2 stări, 
X şi V, din figură, valorile reale ale 
lui X şi V pot varia considerabil fără 
a produce modificări ale niveluri/or 
de la ieşire, realizînd astfel un sis
tem binar cu niveluri de ieşire precis 
stabilite. 

O poartă logică binară este un cir
cuit care are două sau mai multe in
trări şi o singură ieşire, fiecare din 
semnalele de intrare şi semnalul de 
iesire fiind În unul din cele două ni
veluri de tensiune logice posibile. 

Circuitul este astfel angajat Încît 
tensiunea de iesire este la nivel I lo
gic numai cînd există o anumită 
combinaţie a nivelurilor logice de la 
intrări. 

Există trei porţi logice de bază, 
poarta SAU, poarta ŞI şi poarta NU. 

La poarta SAU, ieşirea este de 
tensiune 1 logic dacă oricare dintre 
semnalele de intrare este la nivel de 
1 logic. Poarta ŞI are la ieşire o ten
siune de 1 logic numai dacă toate 
intrările sînt la nivel de -\ logic În 
acelaşi timp. Poarta NU are o sin
gură intrare şi o singură ieşire, ieşi
rea fiind la nivel de 1 logic, cînd in
trarea este la nivel O logic şi invers. 

Circuitul NU se mai numeste cir
cuit invers deoarece semnalui de ie
şire este totdeauna opus sau invers 
celui de la intrare. 

O poartă SAU poate fi combinată 
cu un circuit NU şi se obţine ceea 
ce se cheama o poartă SAU NU. 
Iesirea este inversată si este la nivel 
O 'Iogic cînd oricare intrare este la 
nivel O logic. 

Similar, poarta ŞI poate fi combi
nată cu o poartă NU şi se obţine o 
poartă ŞI - NU, care are ieşirea la 
nivel O logic, cînd toate intrările sînt 
la nivel 1 logic. 

DESCRIEREA TRUSEI 

Trusa didactică de testare a circu
itelor logice de bază se compune 
din următoarele părţi: 

carcasă metalică; 
- sursă de alimentare; 
- plăci circuite logice; 
- conectoare fixare plăci; 

comutatoare; 
. G becuri vizualizare tuncţ ii lo

gIce. 
Carcasa metalică este confecţio

nată din tablă de 1 mm avînd forma 
paralelipipedică de 180 x 80 x 
60 mm cu capac rabatabil, pe care 
sînt fixate comutatoarele, conectoa
rele şi becurile de vizualizare. 

Sursa de alimentare este alcătuită 
dintr-un transformator, puntea re
dresoare şi condensatorul de filtraj 
(fig. 4). 

FUNCŢII LOGICE ELEMENARE 

TABEL DE ADEVAR ŞI SIMBOLURI ALE FUNCŢIILOR 
LOGICE ELEMENTARE 

CABL J 
IMPRIMAT 
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OHMM TRU 
Dacă aţi Încercat vreodată să măsu

raţi direct cu ohmmetrul rezistenţa in
ternă" a unui instrument sensibil (mi
croampermetru), aţi putut constata că 
acul acestuia din urmă "bate" puternic 
peste capul de scală (nu repetati expe
rienţa, deoarece există riscul deterio-
rării). constă În că 

"aplică" bobinei a 
microampermetrului testat o tensiune 
V x cu mult mai mare decît valoarea Vi 

deviaţiei acului la cap 

poate demonstra că 
ohmmetrele serie obişnuite aplică re-
zistenţei de în funcţie de va-
loarea ei concretă o tensiune V x cu-

Între zero Rx = O) şi V 
R~ = (0), unde V tensiunea 

de alimentare. particular, 
rezistenţei care corespunde indi-
caţiei acului centrul scalei, i se aplică 
în timpul măsurării tensiunea V/2. 
Cum de regulă alimentarea se face de la 
baterii de 1,5-4,5 înţelegem bine 
riscul despre la început. 

Schema 1) Înlătură 
Ux avînd 

ordinul zecilor de 

un circuit co
rector de tonalitate -, montajul 

fi utilizat ca proteză auditivă. 

de 
microfon. 
redus 
poate 

este dată o schemă 

de 9V. Este bine ca sursa să fie de
cuplată printr-un condensator, C7 
(47-':220 f.lF), iar În serie cu alimen
tarea să se intercaleze o celulă su
plimentară de filtrare, R5-C5 .• 

Intrarea neinversoare (+) este po
larizată din divizorul R3-R4 (rezis
tenţe egale, avînd valoarea de 
4,7-10 k O), iar intrării inversoare 
(-) i se aplică semnalul de la micro
fon prin grupul C1-R1- Reacţia nega
tivă este asigurată de rezistenţa R6' 
a cărei valoare se optimizează expe
rimental. Cîştigul În tensiune poate 
fi stabilit prin reglarea lui R1 (22-50 
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milivolţi (25 mV pentru exemplul din 
figură). Este vorba tot despre un ohm
metru serie, dar la care s-a suprimat 
tradiţionala rezistenţă aditională, iar 
reglajul de aducere la zero nu se mai 
face cu potenţiometrul serie sau ci 
prin ajustarea fină a tensiunii ali-
mentare, U (fig. 2). 

Deoarece 
mentului 
scală, adică 
să fie egală cu căderea de tensiune 
pe instrument la cap de scală: U Vi = 
= Ri . Ii. Pentru exemplul ales rezultă 
V = 25 m V. Această tensiune mică se 
obţine de la o baterie V 
cu ajutorul divizorului P), 
calculat corespunză tor. Elementul re
glabil P este" necesar pentru a 
compensa În timp a 
bateriei. din schemă permit re-
glarea zeroului variaţia tensiu-
nii Un între 1,3 şi 1,65 V. 

Constructorii care nu dispun de un 
potenţiometru cu valoarea indica t{i 
(între 30 n 40 f1) Înlocui 
R) +- P din 1 una din 
n~ţiile 3. Cea de-a 
doua pentru po-

avînd valoarea 
(prin 

La iesire se cone;ctE!aZa o cască 
avînd impedenţa mai mare sau egală 
cu 200 n, intermediul condensa-
torului C6• cuplat la in-
trare va avea cordon ecranat, cu 
tresa legată la masa montajului. Au
diţia optimă se stabileşte 
asupra elemente!or R1._ R6' 

Montajui descris prezintă două 
conveniente: În primul rînd, cîştigul 
În tensiune s-ar putea să nu fie sufi
cient de mare pentru a reda cores
punzător sunetele slabe captate de 
microfon; În al doilea rînd, procura
rea unei căşti cu· impedanţă mare 
este dificilă, mult mai răspîndite fi
ind căştile miniatură de 40-60 D, 
care se vînd ca anexe la unele ra
dioreceptoare tranzistorizate. 

Primul neajuns poate fi Înlăturat 

tenţiometrul disponibil (500 D - 1 kH) 
astfel ca rezistenţa echivalentă să 
varieze între 110 n şi 145 1'1,. 

Rezistenţa internă a sursei U poate fi 
în raport cu R aceea am 

luat = 2,2 n ~ R1). urmare, 
valoarea Rxc corespunzătoare deviaţiei 
acului la centrul scalei (I = I12) este 
Rxc = R = 500 D. 

Ecuaţia curbei de etalonare, adică 
relaţia matematică dintre indicaţia 
acului CuA) şi rezistenţa Rx (O) conec
tată la borne este: 

U i 25000 
Rx=- - Ri = -- - 500. 

I 

Folosind un instrument cu scală 
astfel încît să putem aprecia la ci

de 
măsurare este 

între 135 D şi 1 870 
pentru intervalul 60 

Aducerea la zero se face scurtcircuÎ
tînd bornele R, şi ajustînd potenţiome
trul P astfel ca acul să indice exact 

de scală 50 
Rl 

rul de alilmel1tare 
ţine închis numai în măsurători
lor, evitînd astfel consumarea inutilă a 

încheiere menţionăm că 
este sensibil cîmpurile 

se face la curenţi 
motiv pentru care se reconlar:ldă 

unor cordoane ecranatc pen
tru legă turile la R,. 

110..0.. 351t 

glarea nivelului de redare a fost in-
trodus potenţiometrul iar 



În conseci nţă, FET -ul poate fi co
nectat În circuit cu canalul În am
bele sensuri (cu plusul la drenă si 
minusul la sursă sau viceversa, pen
tru ambele tipuri de canal), bineînţe
les cu c()ndiţiade a se păstra polari
tatea corectă a tensiunii UGs. In 
particular, canalul poate fi înseriat 
Într-un circuit de curent alternativ, 
cu sau fără componentă continuă. 

Pentru a analiza mai concret, să 
considerăm un J-FET cu canal de 
tip N, care În mod normal se conec
tează cu sursa spre minus şi cu 
drena spre plus. Caracteristicile sale 
de ieşire, 'o = f(U os), trasate pentru 
ambele polarităţi aplicate canalului, 
arată ca în figura 16. S-au reprezen
tat numai porţiunile corespunză
toare unor tensiuni U os miCi, deoa
rece În discutia de fată nu ne intere
sează zona de saturaţie. 
Observăm că toate caracteristicile 

trec prin origine, iar pentru valori 
Uos foarte mici (sub 0,1 V) şi pen
tru tensiuni U GS nu prea apropiate 
de valoarea de prag, U p, ele pot fi 
considerate aproximativ liniare şi si
metrice faţă de origine. Pe de alta 
parte, ştim că În planul axelor de 
coordonate tensiune-curent o 
dreaptă care trece prin origine "re
prezintă" o rezistenţă electrica. 
adică un element pasiv de cirCUit 
care are proprietatea de a lăsa sa 
treacă prin el un curent direct pro
porţional cu tensiunea aplicată la 
borne. 

Putem spune deci că în aceste 
condiţii FET -ul (mai precis canalul 
său) se comportă aproximativ ca o 
rezistenţă avînd valoarea contro-
lată exclusiv de către U GS' 
In particular, pentru == O rezis-
tenţa canalului este r dsmin 
(sau ro), respectiv conductanţa ca
nalului este maximă, gdsmax (sau go). 
Reamintim că prin conductanţă 
(electrică) se înţelege mărimea fi
zică inversă rezistenţei, deci În cazul 
nostru: 

1 I din 
g,;, = G,- d Un.\' , pentru' UC ,\ 

constant (parametru). 
Interesul practic al acestei zone 

extrem de restrînse (U os < 100 mV) 

fond se reduce prin utilizarea unor 
rezistoare cu peliculă metalică şi a 
unor condensatoare cu pierderi mici 
În dielectric, prin sortarea lui T1 şi 
eventual a circuitului integrat, prin 
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este redus tocmai din cauza valOri
lor Uos prea mici, cu care este inco
mod de operat. Pe de alta parte, lu
înd În considerare întreaga porţiune 
premergătoare saturaţiei (aşa cum 
se arată În figura 16), caracteristicile 
nu sînt nici suficient de liniaresi 
nici suficient de simetrice În raport 
cu originea, cel puţin pentru unele 
aplicaţii mai pretenţioase. Intr-ade
văr, se demonstrează că În această 
porţiune conductanţa canalului va
riază după o lege de forma: 

g" -:: InsI [2(U(,\ UI') - U/i\] (3) 

ceea ce înseamnă că panta caracte
risticilor nu depinde numai de para
metrul U GS, ci şi de tensiunea Uos 
Pentru Uos <:s: (U GS Up ) regăsim 
cele afirmate anterior: 

21/isS (1 _ Uu \ 
g l' = -- UI' UI' 

(4) 

deci conductanţa canalului controlata 
exclusiv de tensiunea UGS' adica li
tllaritate foarte bună si simetrie a 
caracteristicilor În raport cu, origi
nea. Cu riscul de a-i plictisi pe cei 
avansaţi,precizăm că aceasta În
seamnă' rezistenţă constantă a cana
lului pentru UGS == constant şi egala 

UGS::: O 

,--_U_O_G_' _U_D_~ --ib---...-..I - ( + ) 

optimizarea filtrului C1 - R1 C2 şi, 
bineînţeles, prin ecranarea cores
punzătoare a montajului. Realizat În 
formă "definitivă", montajul trebuie 
introdus Într-o casetă metalică (ta-

cele două sensuri posibile 
III U 

9 1-UI,\ U" 
(5) 

In particular, pentru UC,,\ O con-
ductanţa canalului are valoarea 
maximă: 

g" ==-

respectiv rezistenţa 
valoarea minimă 

1 

2Im ,\ 

UI 
canalului 

gll 21/isS 

(6) 

are 

(7) 

Reluînd ecuaţia generală (3), care ,e 
mai poate scrie sub forma 

gdl = go -- + --- (g) Uus U m ) 

UI' 2U p 

observăm că pentru U us .= constant, 
conductanţa canalului depinde atît de 
valoarea numerică a tensiunii UDs (de 
unde neliniaritatea caracteristicilor), 
cît şi de sensul acestei tensiuni (de unde 
nesimetria caracteristicilor în raport cu 
or~ginea). 

In particular, pentru Um = O obţinem 
caracteristica de conductanţă maximă: 

+ UDS) (9) 
2Up 

Ţinînd cont de faptul că UI' < O (dis
cuţia se referă la J-FET-uri cu canal N). 
deducem din ultima relaţie că: 

- pentru polarizarea normală a ca
nalului, adică pentru U DS > O, conduc
tanţa este gel, < go, respectiv rezistenţa 
este rlis > ro; 

polarizarea "ltlversa a 
(Um < O), conductanţa este 

g,;,. > go, respectiv rezistenţa este frls < ro 
I nainte de a trece mai departe pentru 

a ară ta cum se poate extinde plaja valo
rilor ± Uns de liniaritate şi simetrie a 

+(- ) 

BFW1 1 

R ~.-J xÎkfL 
2) Nil 

- - -(+) 

blă din cutie de conserve) sau din 
sticlotextolit placat cu cupru, cu 
muchiile cositorite, la care se co
nectează tresa cablului ecranat de la 
microfon. 

<::) 1/) 
L.. 

VI~ 
rds 'c 

(/)1-.:::;. 01 \Il 
~i2? , , 

+ 

f" - - '-~----,>,,"'''''''''''''''''---~'';:;::-=-''-

), 

+ I 

t 
~: 
(1;1 
> 
c 

" 

____ 1 _____ _ 

o 0,5 

+(-) 

caracteristicilor, vă propunem o verifi
care experimentală a relaţiilor prezen
tate mai sus. 

EXPERIENŢA NR. 1 
Presupunem că avem un tranzistor 

BFWll (J-FET cu canal pentru 

obţinem: 

În catalog Im .\ 4 10 mA 
= -6 V. Calculînd rezistenţa 

a canalului după relaţia (7), 

-bV 
1'" = - ------ =300-;.-750 n. 
. 2(4 -;.- 10) mA 

în realitate, rezistenţa ro poate fi mai 
mică de 300 n, deoarece am considerat 
valoarea maximă a lui U {'. 

Realizăm simplu din figur;1 
17, unde co ndiţia ::.-:: O se realizează 
prin scurtcircuitarea grilei la sursă şi 
măsurăm cu un ohmmetru pus pe do
meniul X I kfî rezistenţa canalului În 
ambele sensuri. 

Pentru un exemplar BFWll luat 
la întîmplare am obţinut rils (nor
mal) = 320 fI ~i rJs (invers) :::::: 105 n. 

Conform observaţiilor făcute la re
laţia (9), valoarea reală a lui ro se află în 
intervalul 105 n - 320 n, rezultat 
compatibil cu estimarea teoretică. 

Explicaţia nesimetriei fils (normal) 7'= rds 

(invers) o put~m deduce urmărind 
atent figura 17. Intr-adevăr, pentru po
larizarea normalil a canalului, joncţiu
nii grilă-canal i se aplică tensiunea in-
versă (minusul pe grilă şi plusul 
drenă), rezistenţa joncţiu nii 
foarte mare ~i nu influenţează practic 
pe rlis. Pentru polarizarea "i nversă" a 
canalului, joncţiunii i se aplică tensiu-
nea directă pe grilă şi minu-
sul pe drenă), rezistenţa joncţiunii 
este relativ mică funcţie de valoarea 
lui U/lI), semnificativ pe f<ll, 

cu care este În paralel (fig. 18). 
Rezultatele obţinute nu sînt repro

ductibile dadi măsură tarile se fac cu 
alte sensibilităţi ale ohmmctrului. Mai 

ele' depind de tensiunea pe 
o aplică ca-

EXPERIENŢA NR. 2 
O mai poate fi reali

între grilă şi sursă o re
de J -;.-5 Mn, aşa cum se 

figura 19. EfectUÎnd măsurăto
accla;;i tranzistor;;i cu ace

s-au ohţil1ut 
(Îf1\'l'r" ) 

ÎN NR. VIITOR) 

-1 

-2 

-3 



o mare calitate a acestui receptor 
constă În faptul că practic elimină 
efectele nedorite ale intermodulaţiei. 
Pentru o bună stabilitate În funcţio
nare etajul oscilator T3, oscilatorul 
BFO(Tg), etaje le amplificatoare de 
frecvenţă intermediară, precum şi 
amplificatorul de curent continuu Ta 
sînt alimentate cu tensiune stabili
zată electronic la valoarea de 9V. 

Amplificatorul final de audio este 
de tip clasic, dar poate fi utilizat şi 
un circuit integrat TBA 810, TBA 
798. onstructorul urmează a realiza 
unele componente cum ar fi bobi
nele. Astfel bobinele L11 L2' L3 şi L4 
sînt construite pe carcase cu mie
zuri pe care se înfăşoară sîrmă 
CuEm 0,3: L2 = 40 spire; L1 = 15 
spire (lîngă partea rece a lui L2); L3 

, = 40 spire priză la spira 10 de la ma
să; L4 = 38 de spire cu priză la spira 
10. 

Bobinele L5' L6' L7' Lai Lg, LlO' L11 

RE[EPTOR 
mA,55B,[W 

• sînt transformatoare obişnuite IF de 
la aparatele de radio, acordabile pe 
460 kHz. Infăşurarea L11 trebuie să 
aibă 70 de spire CuEm 0,08 (deci ca 
şi celelalte bobine),bobinate peste 
LlO' Dacă radioamatorul doreşte să 
recepţioneze numai banda de 80 m, 
va Înlocui condensatorul variabil 3 x 
10 - 350 pF cu unul 3 x 5 - 15 pF. 
Se folosesc trimere 5-15 pF. 

Schema electrică din figura 1 re
prezintă un radioreceptor destinat 
radioamatorilor care lucrează În 
banda de 80 m. Acest radioreceptor 
de tip superheterodină se alimen
tează cu o tensiune de 12 V, are un 
consum de 40 mA fără semnal, aco
peră gama de unde cuprinsă Între 
1,4 MHz şi 4 MHz, are o sensibili
tate mai bună de 5ţJV, o atenuare 
a frecvenţei imagine mai mare de 
45dB, valoarea frecvenţei interme
diare fiind de 460 kHz. 

Etajul de intrare are plantat un 
tranzistor MOS-FET de tip 3N140 
sau 40673 care atît la intrare cît şi la 
ieşire conţine circuite Qscilante. 

Tranzistorul T2, tot un MOS-FET, 
primeşte pe poarta 1 semnal de la 
etajul precedent, iar pe poarta 2 
semnal de la oscilatorul local, con
struit cu tranzistorul T3. La ieşirea 
tranzistorului T2 este cuplat filtr.!ll 
de 460 kHz, format din 4 celule. In 
mare parte selectivitatea receptoru
lui este dictată tocmai de acest fil
tru. 

Amplificatorul de frecvenţă inter
mediară foloseşte două etaje de am
plificare tip cascodă, circuitele osci
lante din acest amplificator sînt 
acordate tot pe 460 kHz,0 curba de 
selectivitate În frecvenţa interme
diară fiind arătată În figura 2. 

Din secundarul ultimului transfor
mator de frecvenţă intermediară, 
prin dioda O2, se iau semnalul de
tectat MA şi componenta de curent 
continuu pentru S-metru şi o ra
mură a RAS. Cînd se lucrează pe 
CW şi SSB, semnalul de 460 kHz se 
aplică pe poarta 2 a tranzistorului 
T10 (3N141), pe poarta 1 aplicîn
du-se semnal de la oscilatorul local 
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de bătăi sau refacere a purtătoarei 
Tg• 

Reglajul automat al sensibilităţii 
(RAS) acţionează pe două căi şi 
anume: componenta continuă obţi
nută de la O2 este aplicată etajului 
de curent continuu Ta, care În emi
tor are cuplat instrumentul S-metru, 
iar din colector trimite prin P1 pOla
rizare (tensiune pozitivă) la T1, T4 şi 
T6. A doua ramură a reglajului auto
mat ia semnal din colectorul lui T7, 

semnal care este redresat de dioda 
0 1 şi aplicat tot pe poarta lui T1• 

Semnalul din această ramură este 
negativ. Eficacitatea globală a siste
mului RAS este astfel foarte pronun
ţată, caracteristica sa fiind ilustrată 
În figura 2, şi se observă că pentru 
semnale de intrare variind Între 1 IN 
şi 100,N semnalul la ieşire este 
practic constant. 

10k.fl. 

Elementele semiconductoare se 
mai pot Înlocui astfel: T4, T5, T6, T7" 

Tg = BF 214, BF 215; T3, T13 = BC 
177; T15 = BC 171; T14, T16 = BD 
136; 0 1, O2 = EFD 108; 0 4, 0 5 = 
1N914; 0 3 = PL 9V1Z. II 

După montare urmează reglarea şi 
alinierea circuitelor. Se verifică întîi 
dacă În punctele principale ale 
schemei tensiunea de alimentare 
este normală, apoi se controlează 
dacă amplificatorul de joasă frec
venţă funcţionează normal. Acestuia 
i se aplică la intrare un semnal cu 
frecvenţa de 1 kHz şi amplitudinea 
de 100 mV şi se ascultă În difuzor. 
Următoarea operaţie este alinierea 
circuitelor de 460 kHz, operaţie care 
se poate face cu un vobuloscop sau 
cu un generator şi un voltmetru. 
Operaţia poate decurge şi astfel: se 
injectează semnal de 460 kHz cu ni
vel adecvat pe baza trazistorului T6; 

se 'reglează miezul din L lO-Lll pînă 
ce pe S-metru indicaţia este maximă 
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(se are În vedere ca Pl să 
cursorul la masă). Se trece apoi· 
neratorul pe baza lui T4 şi se 
glează miezul bobinei Lg. Se 
gl~ază apoi (pe rînd) La-L7-

In timpul acordării filtrului 
trerupe alimentarea tranzi 
T11 T2, T3, după care se reface 
mentarea acestor tranzistoare. 
borna, de antenă se aplic~ sem 
de 3 MHz (mai exact, 2,8 MHz) 
rotind condensatorul variabil, se 
măreşte cînd S-metrul are ind 
maximă. Poziţia pe scală 
această frecvenţă se stabileş 
miezul bobine; L4' iar sens; 
din miezurile bobinelor L2-

tima operaţie de reglare a circ 
constă În aducerea, pe frecve 
oscilatorului BFO. In final, se 
dează scala S-metrului tot cu aj 
rul generatorului astfel: se aplică 
intrare 100 ţJ.V şi se trece pe 
metru gradaţia 9, apoi semnalul la 
intrare se reduce cu 6 dB, deci 50 flV 
pe S-metru se trece 8. Celelalte 
puncte se notează tot din 6 În 6 dB, 
respectiv 25 ţJV (S 7), 12,5 flV (S 6), 
6',2 ţJ.V (8 5) etc. 

Asamblarea receptorului se face 
pe o bucată de circuit placat pe 
care se construiesc mici insule aju
tătoare la fixarea prin cositorire a 
pieselor. Elementele de la intrare 
(etaj intrare, mixer, oscilator) se se
pară prin pereţi metalici. 

* 
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În banda de 2 m comunicaţiile cu 
modulaţii de frecvenţă - bandă În
gustă au o eficacitate deosebită şi 
impun utilizarea unei aparaturi mult 
mai' simple comparativ cu aparatura 
pentru emisiuni MA sau SSB. 

aSO-urile stabilite Între staţii MF 
au un grad mai mare de inteligibili
tate, favorizînd astfel legături Dx, fi
indcă mai mulţi radioamatori - VU, 
OK, DL, F, G, 1, HA etc. - folosesc 
mai des modulaţia de frecvenţă de
cît transmisiunile SS8, fără a aminti 
că radioreceptoarele MF pot fi reali
zate foarte simplu cu circuite inte
grate. 
Urmărind ca si radioamatorii VO 

să-şi realizeze echipamentMF, pre
zint alăturat un excitator cu perfor
manţe deosebite În ceea ce priveşte 
fidelitatea. 

TrebUie remarcat faptul că acest 
excitator impune o alimentare cu 
tensiune stabilizată electronic. 

Principial, montajul funcţionează 
astfel: microfonul cuplat la un am
plificator de AF (Tl ) furnizează sem
nal modulator la un oscilator modu
lat (T2), după care urmează un etaj 
all)plificator separator. 

In privinţa etajului amplificator se 
poate spune că acesta are În com
ponenţa sa un tranzistor BC 171 
(sau alt tip), de preferat cu zgomot 
mic, care În emitor este alimentat 
printr-un potenţiometru de 1 k n. 
Din acest potenţiometru se reglează 
amplificarea etajului. 

ţioneze. Acestea (L l şi L2) sînt reali
zate pe carcase cu miez de ferită, 
carcase ce se găsesc În blocul UUS 
din receptoare. Practic pot fi cum
părate de la magazin gata confecţio
nate, ambele fiind de acelaşi tip. 
Dacă posedăm nUfi'lai carcasa cu 
miezul de ferită, atLinci urmează să 
bobinăm 5 spire din CuAg sau 
CuEm 0,6, bobinaj cu pas 0,5 mm. 

La bobina L2 se scoate o priză la 
spira 1 sau 1,5 de la masă. Oricum, 
confecţionarea acestor bobine este 
o operaţie deosebit de simplă. 
, După ce toate piesele au fost adu

nate, urmează asamblarea excitato
ruluL Spre deosebire de alte con-

şi condensatorul de' 30 pF . Ambele 
căsuţe au 3 x 2 cm, iar înălţimea de 
2 - 2,5 cm. 

Şocuri le din alimentare SRF sînt 
de tipul celor folosite În acelaşi 
scop În blocurile UUS sau se pot 
realiza din sîrmă CuEm 0,3, bobi
nÎnd cîte 20-30 spire pe miezuri de 
ferită cu diametrul de 3 mm, pe 
care spirele se rigidizează cu un 
liant oarecare. După confecţionarea 
Întregului montaj începe acordarea 
circuitelor oscilante pe frecvenţa 
dorită. 

Se începe cu etajul oscilator; 
acestuia i se conectează după rezis
torul de 22 n un fir lung de 10 cm 
ca o mică antenă. Potenţiometrul P1 
are cursorul În poziţie mediană. Se 
porneşte un receptor de 2 m şi se 
fixează pe 145 MHz cu un fir de an
tenă apropiat de firul antenă al eta
jului oscilator, după care se alimen
tează montajul; cu o şurubelniţă izo
lată se reglează miezul bobinei Ll 
pînă ce În receptor se simte pre
zenţa oscilaţiei acestui etaj. După 

se reglează pentru nivel maxim la 
ieşire. La această operaţie potenţio
metrul P2 trebuie să fie pe valoarea 
maximă În circuit. 

Reglajui etajului amplificator se 
poate face şi cu un voltmetru elec
tronic. 
Următoarea operaţie constă În ve

rificarea modulaţiei. Potenţiometrul 
P3 fixat pe valoare maximă, se vor
beşte la microfon şi se ascultă În re
ceptor (după T2) cum se aude. O 
deviaţie mai mare de frecvenţă se 
obţine micşorînd valoarea lui P3. 

Dacă semnalul' de AF este totusi 
mic, se mai poate monta un etaj am
plificator de microfon. 

La terminarea acordării pe frec
venţa dorită a etaje lor se montează 

,capacele peste căsuţe. Aceste ca
pace trebuie să asigure o bună legă
tură electrică. De menţionat că În 
dreptul fiecărui miez .de bobină se 
impune crearea unui orificiu spre a 
se putea acţiona miezul pentru refa
cerea acordului. 

Acest excitator se cuplează la un 

---.--I-:..;.-------~O-12V 

Etajul oscilator conţine tranzisto
rul T2 de tip 2N918, precum şi bobi
na Ll' Înseriată cu o diodă varicap. 
Acest tip de oscilator se numeşte 
montaj Clapp şi, În cazul de faţă, 
oscilează pe una din frecvenţele cu
prinse Între 72 şi 73 MHz. 

72 MHz 

Se observă că dioda varicap O 
primeşte o polarizare prin potenţio
metrul P1' stabilindu-se astfel exact 
frecvenţa de lucru. Tot pe dioda va
ricap apare şi semnalul de audio
frecvenţă, care, impunînd variaţia 
capacităţii acesteia, creează modu
laţia de frecvenţă. După etajul osci
lator" apare montat etajul amplifica
tor separator, tot cu tranzistorul 
2N918. 

Cele două etaje de radiofrecvenţă, 
oscilator şi separator, au În compo
nenţa lor bobinele Ll şi L2 pe care 
radioamatorul trebuie să le confec-

strucţii, acesta nu se montează pe 
un circuit imprimat desenat, ci În 
nişte mici incinte (căsuţe) formate 
din pereţi de circuit imprimat sudate 
(cositorite) Între ele. Prin pereţii 
acestora se fac orificii În care se 
montează condensatoare de trecere 
de 1 nF (sau de care dispune radioa
matorul). Se observă că majoritatea 
elementelor pentru alimentare sînt 
În afara căsuţelor, legătura cu ele· 
mentele active făcîndu-se prin 
aceste condensatoare de trecere. 
Trecerea de la T1 la T 2 se practică 
prin perete Între rezistorul de 22 n 

AMPlifiCATOR 28111 
Radioamatorilor începători care se 

delectează cu recepţionarea semna
lelor din banda de 28 MHz le pre
zentăm un amplificator de radiofrec
venţă al cărui efect constă. în sensi
bilizarea radioreceptorului fără a in
troduce zgomot, datorită faptului că 
,se Întrebuinţează un tranzistor 
MOS-FET 40673. 

Montajul are la intrare un circuit 
rezonant pe mijlocul benzii de 1 ° m 
format din L1C1, iar la ieşire un cir
cuit rezonant pe aceeaşi frecvenţă 
(L 2C4)· Bobinele L l şi L2 se constru
iesc din sîrmă de CuEm 0,4, bobi
oate pe carcase cu miez, ambele 
avînd cîte 17 spire .. Bobina Ll are 
priză la spira 6. Cele două conden
satoare de acord C l şi C4 au capaci
tatea cuprinsă Între 5 şi 15 pF. Evi
dent, se pot utiliza şi alt gen de bo
bine sau condensatoare, totul este 
ca ele să cOnstituie circuite rezo-
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nante În 28 MHz. 
La plantarea pieselor se va ţine 

seama ca bobinele L1 şi L2 să fie cu 
axele perpendiculare, În sensul că 
dacă Ll este verticală, În mod obli
gaJoriu L2 trebuie să fie orizontală. 

Intregul montaj se introduce Într-o 
cutie metalică. 

Acordarea circuitelor este cît se 
poate de simplă: se cuplează ampli
ficatorul la intrarea receptorului. 
Condensatoarele C l şi C4 se fixează 
pe valoarea medie a capacităţii, se 
reglează apoi miezurile bobinelor 
(întîi L1) pentru maximum de indica
ţie pe S-metru. 

Se poate cupla antena direct la 
receptor (pe un post oarecare) şi se 
citeşte indicaţia S-metrului, apoi se 
intercalează amplificatorul şi se ci
teste iar S-metrul, observTndu-se cu 
cît a crescut sensibilitatea întregului 
sistem. 

această operaţie se reglează poten
ţiometrul Pl şi se controlează cu re
ceptorul dacă oscilatorul acoperă 
gama dorită. 

Refacerea eventuală a acordului 
se face tot din miezul bobinei, pozi
ţia cursorului potenţiometrului fiind 
alta. 
Odată terminată această operaţie, 

peste etajul oscilator se fixează un 
capac ca să nu mai radieze. 

Se cuplează antena receptorului 
la ieşirea etajului T2• Condensatorul 
CT (3-12 pF) se fixează pe valoa
rea de mijloc, iar miezul bobinei L2 

40673 

~1nF 
C2 

40673 

100 k.o. 

etaj dublor de frecvenţă ca să se 
ajungă În banda de 2 m. 

Cînd s-a obţinut semnal În 2 m, 
se verifică obligatoriu profunzimea 
mOdulaţiei, care sigur va impune 
micsorarea nivelului AF. 

Dioda varicap este 1 S529, BA 105 
etc., eventual BB 139, si dacă nu se 
obţine deviaţia de frecvenţă dorită 
cu o singură diodă se pot monta În 
paralel două diode. 

.....f---~~~---o + 12V 
2.20 Jl!O,5 w 



r 

În practica industrială şi de labo
rator deseori se impune numărarea 
pieselor În mişcare. Aceasta poate 
avea ca scop controlul producţiei, 
stabilirea loturilor de ambalare, con
trolul statistic sau încercările de la
borator. 

La viteze mici, operaţia de numă
rare poate fi Îndeplinită de către om, 
dar solicitarea nervoasă provocată 
de monoton ia operaţiei este deose
bit de intensă şi atrage după sine 
creşterea oboselii şi ca atare scăde
rea atenţiei. Toate aceste lucruri se 
repercutează defavorabil asupra mă
surătorii, cît şi a posibilităţilor de 
accidentare. 

Astfel de activităţi pot fi îndepli
nite cu succes de către aparate 
electronice care permit viteze de nu
mărare rldicate şi siguranţă În tunc'" 
ţionare. In aceste aparate număra
rea are loc pe baza obturării sau re
flectării unor radiaţii (de lumină, ra
digactive etc.). 

In continuare, se descrie un nu
mărător fotoelectric (sursele de lu
mină fiind mai la Îndemîna amatoru
lui) de viteză ridicată, capabil să 

SLA 7 

+ 

ECKART IMRE. Turda 
controleze piese de dimensiuni mici, 
independent de nivelul de iluminare 
general. 

SCHEMA BLOC 

Dispozitivul de numărare se com
pune dintr-un traductor fotoelectric 
şi numărătorul electronic, fiecare cu 
alimentare proprie (fig. 1). 

Bariera luminoasă se creează cu 
un bec cu incandescenţă montat 
Într-un reflector. Lumina este con
centrată cu o lentilă şi cade pe 010-
todiodă conectată de blocul forma
tor de impulsuri alimentat În curent 
continuu. Becul electric se alimen
tează si el cu tensiune continuă 
pentru 'a evita formarea unui fasci
cul luminos pulsator. 

Impulsurile se transmit la blocul 
numărător cu cablu ecranat; lungi
mea cablului poate fi de ordinul ze
cilor de metri. 

Traductorul fotoelectric (fig. 2) se 
compune dintr-o sursă ce emite o 
lumină continuă, o fotodiodă (lu
crînd ca element sensibil), un ampli
ficator neinversor (cu circuit inte-

SLA 7 S LA 7 

grat), un amplificator de impuls şi 
un bloc de alimentare, format la rîn
dui lui dintr-un transformator de ali
mentare, un redresor şi două stabili,
zatoare de tensiune. 

Semnalele date de fotodiodă (prin 
obturare) sînt diferenţiate (derivate) 
de grupul C1R4 şi amplificate de cir-,-- ---, 
I I Reflector 

cuitul integrat la ieşirea căruia 
obţin impulsuri de 0,2-4 V cu ti 
de creştere mic, de ordinul 1-5 
În funcţie de valoarea capaci 
condensatorului C4 • Aceste i 
suri sînt amplificate În continuare 
trarizistorul T1, obţinînd amplitu 
nea lor la 10 V. 

Amplificarea semnalelor se 
glează din semireglabilul P2' Din 
mireglabilul P1 se controlează 
siunea de ieşire, În curent conti 
a circuitului integrat şi se reg 
astfel ca, la "ieşire impuls", 
nea continuă să fie cuprinsă În 
0,6 V şi 0,8 V, pozitivă faţă de masă. 

NUMĂRĂTORUL ELECTRONIC 

Afişarea pe 5 digiţi se reglează cu 
elemente cu 7 segmente, conectate 
prin decodoare corespunzătoare 
(IC9-IC13) de numărătoare decadice 
(IC 4-IC8 )· Ştergerea (forţarea În 
zero) se realizează cu porţile 1/4 
IC1• Comanda acestor porţi se reali
zează de la bistabilul format cu por
ţile ŞI-NU (1/2 IC 1), cu impunerea 
realizată din comutatorul 2x2 poziţii. 
In poziţia desenată (fig. 3), la ieşirea 
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LISTA DE MATERIALE PEN
TRU TRADUCTORUl FOTOE

LECTRIC 

Circuite integrate: IC 1 -

LM201, Il A709, LM 709 
Tranzistoare: T1 - BC 107 B, 

BC 108 B, BC109 B, 2N930 
Fotodiode: D - DF1, DF2, DF3 
Diode: 0 1 ... 0 4 F057, 1 N4001 

sau punte 1 PM 
Diode Zener: OZ1' OZ2 - PL 

1/Z, 1N3021 B 
Rezistoare: R1 - 10 kn/O,25 W, 

± 10%; R2, R3 - 1 kn/0,25 W, ± 
10%; R4 -- 1,3 Mn/O,25 W, ± 20%; 
Rs - 56 kn/O,25 W, ± 20%; R6-

100 kn/O,25 W, ± 20%; R7 1,5 
kO/O,25 W, ± 20%; Rs - 2,2 
k!l/0,25 W, ± 20%; Rg 820 n ... 
1 200 n/0,25 W, ± 20; RlO 82-
150 n/O,S W (peliculare) 

Semireglabile: P1 -2,5 k!2/0,25 
W, pelicular; P2 - 1 M!2/0,25 W 
sau 0,5 W, pelicular 

Condensatoare: C1 0,1 ... 0,2 
{(F/50 V, ceramic; C 2 -

47 ... 100 pF/3S V, cu tantal; C3 -

100 pF/SO V, ceramic; C4 - 25 
pF/50V, ceramic; C", C6 - 10 

f iF/ 16 V, electrolitice: Cl , C8-
100 nF/SO V, ceramicp C, - 2 x 
1 000 jiF/25 V, electrolltic 

Transformator: 3VA 220 V 21 V 
Bec electric: 24 V /50 mA 
Lupă: cu distanţă foca la adec-

vată scopului. 
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(IRCUITUL IMPRIMAT PENT~U AFIŞAJ 
impulsurilor de numărare spre nu- logic care, negat de poarta cu intră-
mărătoarele decadice (ieşirea 3 la riie 4 şi 5 legate împreună, conduce 
nivel logic 1, iar ieşirea 6 la nivel 10- la nivel logic 1 la ieşirea 6, adică im-
gic O din 1/2 IC3 ). Acţionînd comu- puls de numărare transmis la intra-
tatorul 1, se inversează stările de rea 14 a primului numărător (lC4)· 

conducţie ale porţilor 1/2 IC1, obţi- Impulsurile de numărare sosesc 
nÎnd nivel logic 1 la ieşirea 3 şi ast- la porţile 1/2 IC3 printr-un triger 
fel prin porţile 1/4 IC1 pinii 2-3 ai realizat cu porţi ŞI-NU şi diode de 
numărătoarelor se pun la t}ivel O 10- comutaţie (0 3 şi 0 4), Histerezisul 

Circuitul de intrare ~i punere la zero gic (poziţia de numărare). In acelaşi circuitului este determinat de cele 
timp, la intrarea 2 din 1/2 IC3 sosind două diode. Porţile de mijloc, În co-

e d eba f BLOCUL DECOOlF!CATOARELOR ŞI NUMĂRÂTOARELOR 
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BENzilE DESENATE PUNCTAT SE GĂSESC PE FAŢA OPUSĂ 

BLOC TRADUCTOR FOTOELECTRIC 

LISTA DE MATERIALE PENTRU 
NUMĂRĂTOR 

Circuite integrate: IC1, IC2, IC3 -

GOB 400 Esau CDB 400 HE; 
IC4 .•. IC8 - CDB 490 Esau CDB 
490 EM; ICg •.. IC13 - SN 7447 

Elemente de afişare: SLA 7, TIL 
321 (5 bucăţi) 

Diode Zener: 0 1, O2 - PL 4V7, 
PL 3Z 

Diode: 0 3, 0 4 - 1N4148, 1N4149, 
1N914 

Rezistoare: R1- 100 010,5 W, ± 
10%; R2 - 330 n /0,5 W, ± 10%; 
R3 .•. R7 - 3,3 kOlO,25 W, ± 20%; 
R8~ .. R42 - 120 ... 310 010,5 W, ± 5% 

Intrerupător: 2 x 2 poziţii. 

LISTA DE MATERIALE PENTRU 
BLOCUL DE ALIMENTARE A NU
MĂRATORUlUI 

Circuit integrat: LM 305, ROB 
305 

Tranzistoare: T1 BD136; T2 
2N3055 

>« 
Cl 
o 
C5 

t3 
LL 

LW 
o::: 
O
Vl 

BLOC DE ALIMENTARE Pl TTL, 

1000 
~F 
16V Diode: Punte 3 PM sau 8 diode 1 C\J 

N 4001 conectate În punte (cîte 2 7.5 
diode În paralel pe braţele punţii) O----+--....J 

Rezistoare (peliculare): R 1 -

100 WO,5 W, ± 20%; R2,R3 - 5,6 
kWO,25 W, ± 10%; R4 * 0,25 n/3 
W 

Semireglabil (bobinat): P - 1 
kn!O,5 W 

Condensatoare: - 1 0001,F/16 
V, C2 "F/16 V, cu 

TEHNIUM 2/1983 

V, ceramic; 
V, electroli-

V. 
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flip-flop, formează un cir
Cînd intrarea este 
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[OmUTATOARE 
DE [UREnT 
ALTERnATIV 
[U TIRISTOARE 

În practica electronică sîntem 
adeseori puşi În situaţia de a co
manda printr-un releu un consuma
tor conectat la reţeaua de 220 V. Se 
întîmplă însă că releul de care dis
punem are contacte care nu rezistă 
la curentul cerut de sarcină, iar 
dacă totuşi găsim un releu convena
bil, flama de arc electric ce apare 
Între contacte la decuplare face ca 
dispozitivul să nu fie fiabil, datorită 
deteriorării contactelor. 

Prezentele montaje descrise În 
continuare înlocuiesc cu succes re
leul mecanic printr-un consumator 
electronic cu tiristor, dispozitiv care 
prezintă şi un grad de fiabilitate 
mult mai ridicat. 

În figura 1, la Închidere? contac
tului S, prin. rezistenţa Rs circulă un 
curent care se diyizează prin R1 şi 
poarta tiristorului. In funcţie de tipul 
tiristorului, ca şi de tensiunea de ali
mentare, se pot uşor modifica 
valorile Rs şi R1 pentru a asigura cu
rentul de poartă necesar deschiderii 
tiristorului. Cît timp contactul S ră
mîne închis, tiristoJul conduce şi 
circulaţia curentului prin consuma
tor este asigurată. La deschiderea 
lui S, tiristorul se blochează (Ia tre
cerea curentului alternativ prin zero) 
şi circuitul se întrerupe. 

Diodele 0 1-04, care formează 
puntea, trebuie astfel alese ÎnCÎt să 
suporte curentul maxim al sarcinii, 
iar tensiunea lor inversă să fie sUP!3-
rioară tensiunii de vîrf a reţelei. In 
acelaşi timp, rolul punţii de diode 
este ca prin consumator să treacă 
ambele alternanţe. Montajul din fi
gura 1 prezintă totuşi inconvenientul 
că circuitul de comandă are un fir 
comun cU unul din firele reţelei şi 

Praf. MIHAI VORNICU 

deci există pericol de electrocutare. 
Pentru Înlăturarea acestui nea

juns, În figura 2 s-a indicat un mon
taj În care circuitul de comandă este 
complet izolat de reţea datorită op
tocuplului interpus între reţeaua de 
comandă şi reţeaua de 220 V. 

Optocuplul poate fi de fabricaţie 
industrială, şi În acest caz se va 
aplica o tensiune Ucc indicată de 
fabrica producătoare, iar rezistenţa 
Rs se va calibra pentru curentul ad
mis prin optocuplu, sau poate fi rea
lizat dintr-un LED (de preferinţă gal
ben) şi un fototranzistor, ambele în
chise Într-un tub. Pentru un LED 
obişnuit, curentul prinRs va trebui 
să fie de 10-15 mA. Cît timp cu
rentul circulă prin LED, fototranzis
torul este În conducţie şi curentul 
de emitor determină deschiderea ti
ri$torului. 

Montajul din figura 3 prezintă o 
particularitate interesantă, şi anume, 
datorită punţii de redresare, curen
tul altern.,ativ are numai alternanţe 
pozitive. In momentul În care peo 
asemenea alternanţă tensiunea 
creşte de la O V la circa 7 V, prin 
circuitul punte R2 şi R3 circulă un 
curent foarte mic, insuficient pentru 
a deschide tranzistorul. Cînd tensiu
nea depăşeşte cei circa 7 V, tranzis
torul se deschide şi şuntează circui
tul porţii tiristorului aşa Încît, chiar 
dacă se Închide contactul. S, tiristo
rul tot nu se va deschide. Menţinînd 
închis contactul S, În momentul În 
care tensiunea alternativă descreste 
spre zero, tranzistorul se va bloca' şi 
tiristorul va primi pe poartă un cu
rent care ÎI va deschide. Prin acest 
mecanism, indiferent de momentul 
Închiderii lui S, sarcina de curent al-

TEKMIIITAT 
Cu ajutorul circuitului integrat 

f3E 555 se poate realiza un termostat 
eficient şi foarte economic. Divizorul 
rezistiv intern al temporizatorului sta
bileşte tensiunile de referinţă ale celor 
două comparatoare la 1/3 din Vcc, res
pectiv 2/3 din V cc. Dacă la terminalul 
6 se aplică o tensiune externă care de
păşeşte 2/3 din Vcc, circuitul basculant 
bistabil din {3E 555 este trecut în starea 
corespunzătoare unui nivel" 1" logic la 
ieşirea 3. în acest moment, tranzistorul 

10 
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intern de descărcare este saturat. În 
cele mai multe aplicaţii saturarea tran
zistorului de descărcare produce scăde
rea tensiunii de comparare la mai puţin 
de 2/3 din Vcc. Dacă intrarea de triger 
atinge 1/3 din Vcc, comparatorul gene
rează un impuls care readuce circuitul 
basculant bistabil în .starea corespun
ză toare blocării tranzistorului de des
cărcare, iar ieşirea în starea logică ,,1". 

Acest mod de funcţionare este foarte 
bun pentru aplicaţii în care este necesar 

FIG.1 

J,s 
+ 12Vcc 

O 

FIG.2 

FIG.3 

Rs 
lkn 

Rl 
·220n 

R2 
15ko.12W 

~>S-c=R=S~~~ ____ ~ __ ~ 
." 9 . ..12Vcc 220n 

O 

R3 
1.5kn 

ternativ va fi cuplată prin tiristor nu
mai la început de alternanţă (atunci 
CÎnd tensiunea alternativă are o va
loare În jurul lui zero), fapt care de
termină ca reţeaua să nu primească 
din cuplare un şoc (datorită cuplării 
pe tensiune mare) şi ca atare să nu 
introducă În reţea paraziţii radioe
lectrici care se manifestă prin pocni
turi sypărătoare În sursele audiovi
deo. In plus, cuplarea sarcinii "pe 

controlul temperaturii, în particular 
pentru termostate care trebuie să men
ţină temperatura între anumite limite 
predeterminate. Circuitul de comandă 
generează o tensiune proporţională ce 
creşte odată cu sporirea temperaturii 
pînă cînd atinge valoarea de 2/3 din 
Vcc. Ieşirea temporizată se va schimba 
astfel înCÎt să comande deconectarea 
alimentării rezistenţei de Încălzire. 
Temperatura va scădea pînă cînd ten
siunea la intrarea trigerului capă tă o 
valoare egală cu 1/3 din Vcc, coman
dî nd revenirea la starea an terioară . 

În cazul schemei din figură, divizorul 
termistor-rezistenţă produce o ten
siune proporţională cu temperatura. 
Cînd temperatura creşte (tranzistorul 
de descărcare blocat, ieşirea la nivel lo
gic ,,1"), tensiunea de comparaţie este 

220 V"" 

nul" lungeşte şi viaţa consumatoru
lui, ştiut fiind că becurile se ard, În 
general, la cuplări sau decuplări de 
reţea făcute Întîmplător pe maximul 
tensiunii. 

BIBLIOGRAFIE 
First Book of Practical Electronic, 

Projects, BABANI andBERNARDS, 
london 

determinată de divizorul (Rr + RI) şi 
R2, crescînd datorită scăderii rezisten
ţei Rr. Cînd temperatura atinge valoa
rea pentru care R J devine minimă (o 
notăm cu R TH), relaţia necesară pentru 
a stabili 2/3 din Vcc la intrarea de com
parare este: 

(R TH + R1)/(RTH + RI + R2) = 1/2. 

În momentul satisfacerii acestei re
laţii tranzistorul TI este saturat, pla
sînd rezistenţa R1 În paralel cu (RI + R). 
Astfel temperatura scade, iar RT creşte. 
Divizarea se produce Între Rr şi [Rdl 
(R I +R2)]. Cînd RT atinge o valoare 
corespunzătoare temperaturii minime 
(Rn), divizorul trebuie să satisfacă re
laţia: 

[R111(RI + R2)]/[Rn + RII(RI + R2)] 



llO-uriie 
In laboratorulfoto 

Lucrările efectuate În camera ob
scură cu hîrtie foto necesită surse de 
lumină inactinică, avînd o culoare bine 
determinată, obţinută, de regulă. prin 
filtre adecvate. 

Flz. GHEORGHE SALUTA 
ţat un tub de carton. La celălalt capăt 
al tubului se montează o lentilă cu dia
metrul de 25-30 mm şi distanţa focală 
de circa 80 mm. Se poate folosi even
tual obiectivul de la un proiector de 
diafilme, împreună cu montura sa cilin
drică. Tubul de carton va fi suficient de 
rigid şi va avea diametrul egal cu cel al 

lanternei. Lungimea şi poziţia finală se 
stabilesc experimental astfel ca filamen
tul becului să se afle În apropierea fo
carului lentilei, iar imaginea lui să 
apară clară pe ecranul plasat la 3-4 m. 
Se' va alege un bec de lanternă cu spi
rala filamentului cît mai strînsă, pentru 
a obţine o luminozitate mai mare a 
.. petei" luminoase ce serveşte ca indica-
tor. " 

Indicatorul luminos dă rezultate op
time cînd se proiectează diapozitive 
care Înfăţişează desene cu linii albe pe 
fond negru, utilizate adesea În activita
tea didactică. tehnică sau ştiinţifică. Ele 
sînt obţinute simplu prin fotografierea 
pe film negatiV alb-negru de mare con
trast a desenelor ori formulelor scrise 
pe hîrtie aibă. 

SCALA PENTRU BLITZ 

Fotografierea cu blitzul (fără "com
puter") implică o grijă permanentă 
pentru reglarea diafragmei D În funcţie 

de calcul" cu care, sînt prevăzute. de 
regulă. blitzurile. 

Scurtarea acestui timp. utilă În cazul 
fotografiei "de reportaj". se poate face 
prin adăugarea unei scale speciale pe 
inelul diafragmei obiectivului. Pe ea 
sînt indicate diverse distanţe - În 
me,tri -, dublînd practic scala diafrag
mei (fig. 6). Este vorba. de fapt, de 
transpunerea scalei distanţelor de pe 
"rigla de calcul" a blitzului pe inelul 
diafragmei aparatului. În scopul măririi 
operativităţii (fig. 8). 

Operaţia se desfăşoară astfel: mai În
tîi se face punerea la punct a clarităţii 
(focalizarea) pe geamul mat, cu teleme
trul sau prin apreciere. În funcţie de 
construcţia aparatu lu i; apoi se priveşte 
inelul de reglaj al distanţei. iar valoa
rea citită pe el se reglează şi pe inelul 
diafragmei. pe scala nou adăugată. În 
acest mod. pentru blitzul şi filmul folo
site uzual se realizează condiţia mai sus 
menţionată. 

Scala s~ desenează cu tuş pe hîrtie 

Diodele electroluminescente roşii. cu 
spectrul lor Îngust de emisie, repre
zintă o sursă inactinică pentru hîrtia 
fotografică alb-negru. Desigur, din 
cauza puterii reduse, ele nu asigură ilu
minarea întregii încăperi, dar pot 
aduce servicii preţioase la iluminarea 
locală a scalei diafragmei la aparatul de 
mărit, a cadranului cronometrului sau 
releu lui de timp, la iluminarea unor 
butoane ce trebuie acţionate frecvent 
etc. 

Alimentarea LED-uri lor se face 
dintr-un redresor simplu (fig. 1), 
atunci cînd se doreşte un montaj stabil, 
sau dintr-o baterie de lanternă de 
4,5 V ori 2 x 1,5 V (fig. 2), atunci cînd 
dorim o iluminare intermitentă. Se 
poate ataşa LED-ul unei baterii cu aju
toru I a două cleme, ca În figura 3, sau 
se poate confecţiona un soclu (fig. 4) 
prin care LED-ul se montează Într-o 
lanternă cilindrică de la care s-a scos 
reflectoru!. 

1 N 4003 
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INDICATOR LUMINOS PENTRU 
PROIECŢIE 

Clasicul băţ indicator cu care se 
arată detaliile de interes pe ecranul de 
proiecţie a dispozitivelor poate fi Înlo
cuit cu un spot luminos. Astfel nu mai 
este necesară prezenţa, uneori deran
jantă. a celui care explică În cîmpul 
imaginii, iar operaţia poate fi efectuată 
de la distanţă chiar de persoana care 
manevrează aparatul. 

Un asemenea indicator poate fi uşor 
constru it dintr-o lanternă ci lind rică cu 
două sau trei baterii R 20 şi o lentilă, 
aşa cum se vede În figura 5. Se scoate 
reflectorul lanternei şi pe corpul cilin
dric al acesteia se introduce pUţin for-

Este necesar ca raportul- dintre valoa
rea corespunzătoare temperaturii celei 
mai joase, Rn, şi valoarea corespun
ză toare temperaturii celei mai înalte, 

-RTH, să fie cel puţin 2. Dacă se notea:m cu 
K = RTlIRTH > 2 şi se alege Re = Rrc, re
zultă: RI ~ (K/2 - l)RTH, R:: = KRTH şi 
R3 = [(3K - 1 )/(4K - 2)] R TH. 

în cazul În care RTLIRTH < 2, se iau 
RI = 0, R:: = 2RTH, iar R\ = 2RTH 
Rn/(2RTH- RTc). 

Puterea disipată pe termistor trebuie 
menţinută la o valoare cît mai mică 
pentru a avea o acurateţe bună a punc
tului de termostatare. Pentru a preveni 

Lanternă 

220.a. 

cilindrică 
'> 

\1 

comutări ra:razite premature, pe in
trările de tnger şi comparator se vor 
plasa capacită ţi de deparazitare. Rezis
tenţa la Încălzire R se construieşte din 
nichelină şi se alimentează de la o ten
siune A U corespunză toare scopului pro
pus. In locul tranzistorului BD 137 se 
poate cupla un releu Între terminalul 6 
şi masă. Releu! trebuie să acţioneze la o 
tensiune minimă de 3 V şi să nu con
sume mai mult de 200 mA. 

Bibliografie: 1. Electronics, June, 1973 
2. Catalog de circuite in
tegrate liniare I.P.R.S. -
Băneasa 
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5 Detaliu: ,.,,.,. ..... 
Tub 

Inele de 
fi xare (carton) 

Exemplu de scală pentru un blif z cu 
N= 16 (pentru sensibilitalea uzuală o 

filmului) 

Reper 

de distanţa I pînă la subiect. pentru 
realizarea condiţiei I.D=N, unde N 
este numărul ghid (director) pentru 
blitz şi sensibilitatea filmului folosit. 
Operaţia necesită un timp oarecare 
pentru calculul de aflare a lui D sau 
pentru efectuarea interpolării pe "r;igia 

8 
velină şi se fixează pe inelul diafragmei 
cu bandă adezivă, alături de gradaţiile 
originale. Dacă inelul este Îngust şi nu 
există loc, scala se poate fixa Într-o 
zonă a inelului fără inscripţionare, 
avînd grijă să trasăm cu vopsea un nou 
reper pe corpul obiectivului (fig. 7). 

OSCILATOR 
400 Hz 

În unele situaţii avem nevoie 
de un semnal de joasă frecvenţă 
pentru verificarea diferitelor 
montaje. Schema prezentată ge
nerează un semnal cu frecvenţa' 
foarte stabilă, ajustabilă În limite 
mici cu ajutorul potenţiometrului 
de 5 k!!'. 

Y03AVE 
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Popularitatea sporturilor cu vele 
este incontestabilă, dar practicarea 
lor a fost limitată de pretul ridicat al 
ambarcaţiilor. In ultimii ani s-a impus 
Însă o soluţie, accesibilă tuturor, şi 
anume windsurful (planşă cu veIă). 

Acest mijloc de navigatie ieftin si la 
Îndemîna oricui se compune dintr-o 
plansă (surf) cu rolul de asigurare a 
f!ptabiiităţii şi o vel.ă .pentru propulsie. 
Pllotarea ambarcatlet cere In primul 
rînd experienţă. Există manuale de 
specialitate care dezvoltă teorii întregi 
pentru amatorii de performante dar 
pentru începători nu există decît o so
lutie ce ar putea fi rezumată glumet În 
"b'ăi repetate". ' 

Deci, practic, se montează. catargul 
pe planşă, după lansarea acesteia la 
apă. ContrabalansÎnd cuplul de răstur-

I 
V 

/ 
/ 

/ 
1/ 

) 

/ 
'1" 

... '20x20 / 
V" 

I 

• 

nare dat de ridicarea velei p 
tatea proprie şi deplasarea 
vom Încerca să mentinem . 
echilibru si să asig'urăm 
aşez1ndu-rie convenabil faţă 
Recomandăm cititorilor un 

nea windsurf, În speranta 
rii acestui sport În tara 00 
care din 1984 va deveni olim 
gura 1 se identifica pă~ile 
nente. 

A. PLANŞA. Pentru prima 
constructiva se dă planul 
am· analitic (tabelul 1), Gît 
(fig. 2). Mărinle se fac la 

1Lvr-~~~==~~=======ţ========~=======ţ========~~ 
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DACIA 1300 

Se consideră, şi nu fără temei, ca 
intervenţiile la instalaţia electrică 
sînt de domeniul strictei specialităţi. 
Cu toate acestea, cu un minim de 
cunoştinţe şi dotare orice posesor 
de autoturism poate să execute 
unele lucrări de diagnosticare, Între
ţinere şi reglare ale elementelor ce 
cO,mpun această parte a maşinii. 

In cele ce urmează, treCÎnd peste 
bateria de acumulatoare, despre 
care s-a scris, ne vom referi la releu! 
regulator. 
După cum se ştie, rel"eul regulator 

are sarcina de a acorda functiona
rea generatorului de curent c'u ne
cesităţile consumatorilor electrici de 
la bordul maşinii. Pe "Dacia" 1 300 
este montat un releu de tip electro
magnetic cu două trepte şi compen
sare termică. 
. EI se conectează În schema elec
trică a vehiculului, asa cum se arată 
În figura 1. Sch~ma 'sa de ", ... ,",",,"" 
este prezentată În figura 2, figura 
3 dă o vedere interioară a dispoziti
vului. Se poate constata că 'regula
torul are un electromagnet compus 
din înfăşurarea de magnetizare, lm, 
pîrghia În formă de L, 4, cu contac
tul mobil, 2, arcul iamelar, 5, şi con
tactele fixe, 1 şi 3. Arcul tinde sa În
depărteze pîrghia de bobina. Iar 

Dr. ing. MBHA~ STRATULAT 

cîmpul magnetic al acesteia acţio
nează În sens invers. 

Înainte de pornirea motorului, 
cînd cîmpul electromagnetic este 
foarte mic, acţiunea arcului 5 este 
preponderentă, aşa încît pîrghia 4 va 
sta departe de apropiind 
contactele -1 şi 2. această situaţie, 
curentul, care soseste de la bateria 
de acumulatoare prin borna D+, 
străbate contactele 1 si 2 si se 
aplică integral înfăş urării de excita
ţie le a alternatorului prin borna OF. 
După pornirea motorului, odată cu 
creşterea turaţiei, se produce mă-' 
rirea tensiunii alternatorului deci 
intensificarea cîmpului electromag
netului. Lamela 4 este atrasă într-o 
poziţie mijlocie În care contactul 2 
este liber. Acum curentul furnizat de 
alternator este silit să străbată rezis-
tenţa de reglare cu ten-
siunea diminuată de 
excitaţie, aşa încît tensiunea alterna
totului este corectată. Dacă turaţia 
.creşte şi mai mult, atunci electro
magnetul apropie contactele 2 şi 3, 
iar curentul furnizat de alternator 

străbate rezistenţa Rr şi, prin con
tactele 2 şi 3, ajunge, la rezistenţa 
Rp şi de aici la masă. In această si
tuaţie, înfăşurarea de excitaţie a al
ternatorului este scurtcircuitată, iar 
tensiunea curentului livrat de dinam 
scade vertiginos. Efectul este redu
cerea cîmpului electromagnetului şi 
desfacerea contactelor 2 şi 3 cu re
luarea ciclului de procese descris. 
Mişcarea pîrghiei 4 În timpul fuhc
ţionării motorului este foarte rapidă 
şi apare ca o vibraţie ale cărei 
efecte nu sînt sesizate de aparatele 
de control sau de consumatorii de 
la bordul masinii. 

in structura' releului mai intră: 
- rezistenţa de .compensare ter

mica Rct, confecţionată din con
stantan, al cărei rol este de a limita 
cresterea tensiunii alternatorului ce 
se 'produce În mod nedorit cînd 
temperatura înfăşurărH de magneti
zare, Im, creşte; 

o rezistenţă Rs de protecţie a 
contactelor împotriva flamei pro
duse de curentul de autoinductie 
din alternator (prin ÎnfăsUfarea de 
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excitaţie, le); 
- O rezistenţă Rp de protecţie a 

contactelor împotriva flamei pro
duse prin scurtcircuitarea acestora. 

Nici una din aceste rezistente nu 
este reglabilă, astfel încît la contro
lul regulatorului trebuie să se aibă 
În evidenţă doar buna lor stare şi 
eficienţa legăturilor electrice. 

CONTROLUL ÎNCĂRCĂRII 
Este mijlocit de existenţa În ta, 

bloul de bord a unui voltmetru 3 
(fig. 1), care ridică tensiunea din re
ţea. Fiind montat după contactul 
aprinderii, voltmetrul devine activ 
imediat după acţionarea cheii de 
contact 6. Scala voltmetrului are 
două zone laterale, de culoare ro
şie, care Încadrează o zonă centrală 
verde. 

În poziţia limită din stînga a zonei 
verzi (fig. 4), acul indică o tensiune 
de 12,8 V, cînd el se află la mijlocul 
acestei zone tensiunea retelei este 
de 13,5 V, iar poziţia li'mită din 
dreapta eÎ corespunde unei tensiuni 
de 15,6 V. 

Trebuie să se observe că imediat 
după pornirea motorului acul volt
metrului începe să se deplaseze 
spre dreapta, traversînd zona roşie 
din stînga scalei. Dar traversarea se 
face lent, numai pe măsura atingerii 
temperaturii de regim a rezistenţei 
bimetalice din voitmetru. Dacă acul 
indicator nu depăşeşte zona roşie 
din stînga, aceasta înseamnă fie ca 
a apărut o defecţiune' În alternator, 
fie că blocul de diode este defect, 
fi~ că arcul lamelar 5 al regulatoru
lui este prea slab. Cum se determină 
defecţiunea În acest caz? 

1. Mai întîi se verifică starea si În
tinderea curelei de antrenare a Eliter
natorului. Se reaminteste că aceasta 
trebuie să ofere o' săgeată de 
19-15 mm la apăsarea cu degetul 
pe ramura dintre pompa de apă şi 
alternator. 

2. Se scoate legătura bornei 3 
(0+) fig. 5 - şi se conectează 
un bec de control Între cablul res

şi masă. La stabilirea contac-
becul trebuie să se aprindă; ca

zul contrar indică existenţa unei în
treruperi a conductorului sau un de
fect al contactului aprinderii, 6' (fig 
1 ). 

3. Se scoate conductorul bornei 
OF (reper 1, fig, 5) şi se conectează 
becul de control între această bornă 
şi masă, punîndu-se apoi contactul 
aprinderii. Dacă becul nu arde, în
seamnă că releul este defect si tre-
buie înlocuit. ' 

4. Se conectează lampa de con
trol 'Între borna DF a alternatorului 
şi borna plus a bateriei. Dacă becul 
nu se aprinde, aceasta constituie in
diciul unei defecţiuni intervenite În 
circuitul de excitaţie al alternatoru
lui. Defecţiunea poate consta În 
uzura avansată a perii lor, murdări
rea sau uzura inelelor colectoare 
sau întreruperea înfăşurării de exci
taţie - defecte 'in funcţie de care se 
intervine În mod corespunzător. 
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CARACTERISTICI TEHNI 

1. Dimensiuni interioare şi exte
rioare 

Autoturismele Oltcit-Special* (mo
tor cu cilindree de 652 cmc) şi Olt
cit-Club** (1 129 cmc) au caroserie 
comună, ca formă şi dimensiuni in
terioareşi exterioare (fig. 1). 

In ceea ce priveşte dimensiunile 
exterioare, se dau următoarele valori 
comune (în mm): lungime totală = 
3 732; lăţime = 1 538; înălţime, În 
stare goală = 1 430; înălţime, În sar
cină = 1 345; ampatament = 2 370; 
consola faţă = 778; consola spate = 
584; ecartament faţă = 1 326; ecarta
ment spate = 1 240; garda la sol sub 
sarcină = 150; variaţia dezbaterii 
'(asietă) între gol şi sarcină (5 per
soane, 400 kg) = 3,3%; Înclinarea 

* Oltcit-Special = TA-l 
'* Oltcit-Club = T A-2 

Sectiunea A 

o-. 
Ln 
ce 

În mod normal, acul indicator tre
buie să se stabilească În jumătatea 
din stînga a zonei centrale verzi. 
Dacă el coboară spre cîmpul roşu 
din stînga pe timpul rulajului, cînd 
se folosesc mulţi consumatori (de 
exemplu, noaptea), nu este nimic 
anormal. 
Dacă însă acul indicator se depla

sează pe timpul rulajului În zona ro
şie din dreapta a scalei, atunci se 
recomandă să se desfacă imediat 
conductorul de culoare verde co
nectat la borna OF (reper 1, figura 
5) pentru a întrerupe curentul de ex
citaţie" deci funcţionarea alternato
rului. In acest caz, acul indicator se 
va deplasa În stînga scalei, iar rula
jul se va desfăşura În continuare nu
mai pe seama bateriei de acumula
toare. Dacă aceasta este complet În
cărcată, se poate conta pe un rulaj 
de cca 10 ore, fără folosirea ilumi
nării exterioare, şi pe două ore, 
dacă se rulează pe timpul nopţii. 
Simptomul constituie semnalul unei 
defecţiuni intervenite În structura re
leului şi anume: arderea şi lipirea 
contactelor 1 cu 2; deteriorarea re
zistenţei de compensare termică 
Rct, a celei,'de protecţie Rp, a Înfă
şurării de magnetizare Im sau arcul 
lamelar 5 este prea tare. 

REGlAJUL 
Reglajul releului regulator devine 

necesar nu numai În cazul dereglării 
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volanului fată de verticală = 37° 48'; 
Înclinarea scaunelor faţă = 28° 30'; 
înclinarea banchetei spate = 28° 30'; 
lăţimea banchetei spate = 1 060; 
Înălţimea pernei scaunelor din faţă = 
610; înălţimea banchetei spate = 
500; distanţa minimă între scaunul 
faţă şi bancheta spate = 210; dis
tanţa Între perna scaunului faţă şi 
pavilion = 890; distanţa între ban
cheta spate şi pavilion = 840; depla
sarea scaunului din faţă = 190. 

? Greutăţi 
In stare goală, În ordine de mers, 

greutăţile pentru cele două autotu
risme sînt: 835 kg ITA-l) şi 875 kg 
(TA-2), din care 508 kg (pe puntea 
faţă) şi 327 kg (pe puntea spate) 
pentru TA-1 şi 549 kg (pe puntea 

Secţiunea B 

~ 
..:t 

sale, ci uneori şi după repararea sau 
Înlocuirea unor elemente ale insta
laţiei din figura 1. 

Trebuie să se reţină că numai un 
regulator corect reglat garantează 
longevitatea bateriei de acumula
toare. Dacă tensiunea de Încărcare 
este prea mare, se produc fierberea 
lichidului din baterie si formarea de 
gaze, fenomen Însoţit de o rapidă 
pierdere a apei distilate din electro
lit. Dacă tensiunea de Încărcare este 
prea mică, atunci plăcile bateriei se 
vor durifica (compacta), iar capaci
tate~ ei va scădea În mod îngrijoră
tor. In ambele cazuri bateria de acu
mulatoare va ieşi din uz Înainte de 
vreme. Premisele pentru a putea 
efectua reglarea releului regulator 
sînt, pe lîngă existenţa unui voltme
tru cu domeniu 0-20 V şi precizie 
de minimum 0,2 V, şi cunoştinţele 
cuprinse În prezentul material. 

Pentru control se conectează apa
ratul de măsură la bornele acumula
torului. Conexiunile trebuie să se 
facă respectînd polaritatea şi asigu
rÎndu-se buna fixare şi contactul 
electric corect. 
După pornirea şi Încălzirea moto

rului se stabileşte turaţia sa la 2 000 
rot/min prin acţionarea şurubului de 
poziţionare a clapetei de acceleraţie 
a carburatorului. La acest regim ten
siunea din instalaţie citită pe volt
metru trebuie să fie cuprinsă Între 

l I " 
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faţă) şi 326 kg (pe puntea spate) 
pentru T A-2. i 

Sarcina utilă este de 400 kg, iden
tică pentru cele doua autoturisme. 

Greutatea totalăa Încarcat este de 
1 235 kg, din 'care 620 kg !pe pun
tea faţă) şi 615 kg (pe puntea spate) 
- autoturism TA-l şi de 1 275 kg, 
din care 661 kg (pe puntea faţă) şi 
614 kg (pe puntea spate) - autotu
rism TA-2. 

Greutatea maximă admisă este de 
1 2.50 kg !TA-l) şi 1 290 kg (TA-2). 

1.1) 
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N 
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N 

14,1-14,7 V. Se conectează apoi la 
retea consumatori de cca 30 A 
(ceea ce reprezintă sarcina tuturor 
consumatorilor de la bordul maşi
nii), situaţie În care tensiunea tre
buie să se 'stabilească În limitele 
13,7-14,3 V. În cazul În care aceste 
condiţii de variaţie a tensiunii reţelei 
nu se respectă, regulatorul trebuie 
reglat. 

In acest scop se îndepărtează ca
pacul dispozitivului şi se roteşte 
usor saiba excentrică 6, care re
glează' tensionarea acului lamelar 5 
(fig. 3), Într-un sens sau altul, pînă 
CÎnd valoarea tensiunii se stabileşte 
Între limitele de toleranţă precizate 
mai sus. Să nu se uite ca după re
g!are şurubul de fixare 7, care tre
buie slăbit Înainte de începerea ope
ratiunii, să fie din nou strîns. Nu 
es'te rău ca, folosind acest prilej, să 
se verifice starea contactelor 1, 2 şi 
3 (fig~ 2 şi 3) şi distanţa dintre aces
tea. In general, contactele nu se 
murdăresc si nici nu se oxidează 
deoarece ele sînt prevăzute cu rezis
tenţele de protecţie menţionate, iar 
constructorul a luat măsuri de auto
curăţare a lor. Prin uzură se poate 
Însă mări jocul dintre ele, după o 
funcţionare de foarte lungă durată. 
In acest caz jocul se poate reface la 
0,2-0,3 mm prin acţionarea potri
vită a surubului 8. 

Şi Încă două lucruri importante. 

Greutatea totală rulantă este de 
1 735 kg (ŢA-l) şi de 2075 kg 
(TA-2). 

Greutatea totală, cu remorcă, făra 
frîne este de 1 605 kg (Ţ A-1) şi de 
1 705 kg (TA-2). 

3. Motoarele autoturismelor Oltcit 
Ambele motoare codificate cu 

M-031 , la cilindreea de 652 cmc 
(pentru Oltcit-Club) sînt de tipul cu 
cilindri orizontali, opuşi (boxer), ra
cite cu aer (antrenarea ventilatorului 
efectuîndu-se direct de la arborele 
cotit). 

La motorul mic, arborele cu came 
este plasat lateral, sub arborele co
tit, iar la motorul mare cei doi arbori 
cu came se află montaţi În chiulase, 

Alezajul x cursa este de 
77x70 mm (TA-1) faţă de 74x65,6 
(TA-2), la un raport volumetric de 
9:1, ceea ce impune folosirea exclu
sivă a unui combustibil cu cifră oc
tanica superioară: C098R. 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 

Mai întîi, acţionarea şaibei excen
trice trebuie să se facă cu multă fi
neţe, deoarece se obţin variaţii mari 
de tensiune chiar la rotiri aparent 
neînsemnate, roUri ce pot surveni 
necontrolat atunci CÎnd se strînge 
surubul de fixare 7. 
, . În al doilea rînd, după montarea 
capacului regulatorului trebuie să se 
efectueze un nou control al tensiu
nii, deoarece pot apărea diferenţe 
între valorile citite cu şi fără capac 
de protecţie. Dacă apar deosebiri 
reglajul trebuie refăcut. 

ÎNLOCUIREA RELEUlUI 
REGULATOR 

Dacă, după localizarea defecţiunii 
şi stabilirea naturii sale, se ajunge la 
concluzia că releul regulator trebuie 
Înlocuit se procedează astfel: 

- se desface legătura de masă a 
bateriei de acumulatoare; 

- se desface legătura bornei plus 
(reper 3, fig. 5), precum şi conduc
torul bornei OF (reper 1); 

- se deşurubează piuliţele 2 şi se 
scoate releul. 

Montarea noului releu se face În 
ordinea inversă a operaţiunilor pre
zentate, avînd grijă ca neapărat 
borna minus a bateriei să se conec
teze ultima. 
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Pentru vasul acumulatorului pu
tem utiliza un borcan corespunzător 
ca dimensiuni sau o celulă de acu
mulator luată de la un acumulator 

elec
de 

caseto
desti

nate să la reţeaua 
electrică a autoturismelor, sînt 
concepute tensiunea de 
12 V a de alimentare. 
Posesorii autoturismelor care 

baterii tensiunea 
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defect (dimensiunile indicate aici 
permit folosirea vaselor de la acu:'" 
mulatoarele de motocicletă). 

Vasul trebuie să fie perfect curat, 
fără fisuri. La el va trebui să adap
tăm un capac din placaj sau plastic 
rezistent la acid, care să Închidă 
bine vasul si ,în care vom face oriticii 
de trecere' pentru barele de curent 
(5x5 mm) şi un orificiu filetat pentru 
dop. Dopurile se reutilizează de la 
un alt acumulator. 

Cînd capacul este făcut din pla
caj, acesta trebuie tratat antiacid. 

N 
Ing. IANCU ZAHARIA 

conectat stabilizatorul de ten
siune protejat la suprasarcină, 
realizat cu tranzistoarele T5- T7 
şi diodele şi " Conceput 

un care depă-
50%, electrică 

4 W SarCInIl, con-
sumul drfl bateria de 6 V atinge 

1-1,2 A si se reduce la 
mA cu' ieşirea În gol (sar

deconectată). Acesta este 
motivul pentru care convertizo
rul nu este prevăzut Întreru

propriu, urmînd a se folosi 
întrerupătorul aparatului 

conectat la ieşirea convertizoru-
lui. 

limitarea pierderi
sînt cu ger'-

rn<..l,n<o.nn pentru 
mare decît cel pe 
În montaj, permi

căderii de 
În sens de conductie la 

0,3-0,35 V. ' 
Tranzistoarele T3, T4 şi T5 sînt 

tot cu iar dacă este 
cu tran-

5+-17 sau EFT 
de asemenea fără 

Pentru aceasta el va fi fiert timp de 
cîteva minute Într-o topitură formată 
dintr-o parte parafină şi trei parţi 
colofoniu. Acelasi amestec se utili
zează şi la lipirea capacului de vas 
şi la ermetizarea trecerilor prin ca
pac. 

Structura acumulatorului este rea
lizată din plăcii pozitive şi negative, 
izolate Între ele cu un strat subţi re 
de vată de sticlă, plăci cu structură 
celulată şi umplute cu paste active. 
Plăcile se leagă Între ele cu bare de 
curent realizate tot din plumb, lipi
turile fiind realizate cu plumb curat 
şi nu cu aliaj de lipit. 

Pentru realizarea plăcilor avem 
mai multe soluţii. În prima vom uti
liza plăci recuperate de la acumula
toare vechi, care se curăţă ,cu multă 
atenţie de resturile vechi de pastă. 
Este esenţial să ţinem cont de pola
ritatea iniţială a plăcilor pentru noua 
lor destinaţie. 

In cazul În care nu avem decît o 
placă bună de la un acumulator 
vechi, o vom utiliza ca model,ur
mÎnd să turnăm noi plăci. Dacă nu 
avem nici acest model, vom realiza 
un model din tablă sau placaj sub
ţire ţ"l,O mm), În care vom trafora 

derea lui care la rîndul său îl 
blochează pe T4. Multivibratorul 
se opreşte, curentul În circuitul 
sarcinii se reduce şi aparatul 
este protejat. 

Funcţionarea corectă a multi
vibratorului se obţine variind 'va
loarea rezistenţei semireglabile 
Rs În jurul valorii lui R9' Din R6 
se obţine curentul consumat În 
gol, mai mic de 2 mA. Aducîn
du-I pe R2 În jurul valorii de 
15 kn, se obţine funcţionarea 
stabilă În gol, ca şi la sarcina 
nominală. 

Bobina filtrului de Înaltă frec
venţă, Dr., se va executa pe o 
carcasă din material plastic pre
văzută cu miez cilindric din feri
tă (2) 4 mm, lung de 20 mm con
ţinînd 20 de spire de conductor 
de cupru emailat cu diametrul 

cît mai multe celule, conform schiţei 
din figura 1 (dimensiunile plăcîlor 
au fost alese mai reduse, pentru a 
putea fi realizate de amatori). 

Pentru a turna plăci, vom realiza 
două tăviţe, ca acelea repr€)zentate 
în figura 2, din tablă sau placaj. Mo· 
delul utilizat va fi imprimat pe un 
amestec de ipsos de cea mai bună 
calitate cu care vom umpletăviţele 
(dimensiunile tăvitelor - circa 
100 x 100 x 20 mm).· Vom unge în 
prealabil modelul cu ulei mineral, 
pentru a permite o extragere uşoară 
a a<;:estuia, după care vom imprima 
modelul pe o adîncime de 0,5 mm 
În prima tăviţă, avînd grijă ca toate 
celulele să se imprime corect. După 
uscare se scoate modelul, se răs~ 
toarnă cu 1800 şi se imprimă similar 
În cea de-a doua tăvită. 

. Tăviţele uscate se îmbină cu aten· 
ţie, după ce În prealabil a fost prac· 
tÎlCat un canal pentru terminalul pla
cii, pe unde se va face turnarea. 
Blocul astfel format (figura 3) repre· 
zintă forma de turnare. 

Plumbul pentru turnare se obţine 
din plăci vechi de acumulator de pe 
care au fost îndepărtate resturile de 
pastă sau din ţevi vechi pentru apă. 

de 0,5 mm, spiră lîngă spiră (un 
strat). 

Este de preferat ca tranzistoa
rele T1 şi T2J respectiv T3 şi T4J 
să fie pe cît posibil pereche. 

Toate componentele din 
schemă se montează pe o placă 
de circuit imprimat, ale cărei di
mensiuni de gabaritul 
componentelor utilizate. Placa 
de circuit imprimat. cu compo
nentele montate, se introduce 
Într-o carcasă metal ică de pro
tecţie. 

O adecvată per-
mite alimentarea "de buzunar" a 
aparaturii destinate să funcţio
neze În reţeaua electrică a auto
vehiculului, Înlocuind acumula
torul de 6 V cu 4 baterii tip R20 
~:::!u R14 'I'nseriate. 



Topirea se va face Într-un vas cera
mic sau unul metalic, neacoperit cu 
cositor! Plumbul va fi în prealabil 
taiat în bucăţi mici, care se vor in
troduce treptat În vasul de topire 
După ce a fost topită toată cantita
tea, se va Înlătura un prim strat de 
zgură şi se va continua Încălzirea 
pînă la apariţia unui nou strat de 
zgură, agitînd uşor cu o baghetă de 
oţel. Se înlătură noul strat de zgura 

I I 
Sensibilitatea urechii omeneşti nu 

~~te liniară pe toată gama de frec
Il§'nţe perceptibile (frecvenţele au
dio), ci variază foarte mult În funcţie 
de frecvenţă şi de nivelul sonor. 
Graficul prezentat În figura 1 arată 
sensibilitatea urechii pentru diferite 
niveluri; se observă că la un nivel 
sonor mare (80-100 dB), caracte
ristica urechii poate fi considerată 
aproape liniară, dar la niveluri so
nore mici (specifice unei audiţii la 
volum normal Într-o cameră de di
mensiuni medii), urechea practic nu 
mai poate percepe frecvenţele sub 
100 Hz şi peste 10 kHz. Din această 
cauză există tendi nţa de mă ri vo
lumul În timpul unei audiţii, 
putea percepe toată 
venţe muzicale; la mic, fără 
compensare în frecvenţă, audiţia 
pare "plată", fără "strălucire". 

Reglajul de volum În 
frecvenţă are rolul de a ni-
velul frecvenţelor medii şi de a ac
centua foarte uşor frecvenţele Înalte, 
tinzÎnd astfel să liniar/zeze curba 
răspuns a percepţiei urechii. n 
acest frecvenţele joase şi cele 
Înalte ies evidenţă puternic, Îmbu-
nătăţind foarte mult calitatea sune
tului perceput de către ureche. Ca
racteristica de răspuns În frecvenţă 
a montajului regulator de volum 
compensat este ilustrată În grafic cu 
o linie punctată. Se observă că dacă 
se Însumează caracteristica urechii 
cu cea a reglajului de com-
pensat, se obţine o de per-
cepţie aproape 

Pentru realizarea 
lum compensat este un 
potenţiometru cu 
sfert din valoarea 

singuri o priză la un 
t,.,.,."t;,-" ....... "t .. , obiş nuit, deoarece 

sau total 
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format şi se repetă operaţia de 
teva ~ori pînă nu mai apar formaţii 
zgura. 

Turnarea se face numai În forme 
uscate de cel puţin trei zile, pentru a 
se evita accidentele datorită resturi
lor de apă din forme. 

Plăcile turnate se curătă cu aten
ţie de resturile de ipsos ce au aderat 
la ele si se corectează eventualele 
defecte' cu ajutorul unui cuţit bine 

LAJ 
DAN TEODOSIU. 

Bucureşti 

loarea potenţiometrului se alege ast
fel Încît să se adapteze cît mai bine 
cu impedanţa de ieşire a preamplifi
catorului şi cu cea de intrare a am
plificatorului de putere. Componen
tele pentru compensarea În frec
venţă se dimensionează În funcţie 
de valoarea potenţiometrului ales. 

Schema de compensare În frec
venţă (fig. 2) este foarte Simplă, cu 
numai patru componente pasive şi 
cu un comutator cu două poziţii 
pentru scoaterea/introducerea În 
circuit a montajului. 

Cînd schema este scoasă din cir
cuit, rezistenţa R2 Ş untează priza 
potenţiometrului spre masă. Astfel, 
nivelul sonor creşte foarte lin În 
prima treime a cursei potenţiome
trului, pentru a creşte rapid (dar nu 
brusc) În restul cursei. Rolul acestei 
rezistenţe este de a nu. permite o 
schimbare de volum dacă În timpul 
audiţiei se comută circuitul de com
pensare În frecvenţă. Fără această 
rezistenţă ar scădea foarte mult vo
lumul la introducerea În circuit a 
compensării, deoarece aceasta ate
n uează m uit frecvenţele medii. Ast-

~--l:' -IEŞIRE 
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ascuţit şi cu o pilă mică. 
Pentru activarea plăcilor avem ne

voie de prepararea unei mase de 
umplere specifică pentru fiecare din 
polii acumulatorului. 

Pentru polul negativ această pasta 
se realizează _ din oxid de plumb şi 
acid sulfuric. Intr-un vas de sticlă se 
freacă oxid de plumb fin pulverizat 
cu acid sulfuric de -1,20 g/cm3 , di
luat prin turnare lentă o parte 
acid cu patru părţi apă distilată -, 
pînă la obţinerea unei paste de con
sistenţa untului. 
Aşezăm pe o placă de sticlă cu

rată electrodul negativ şi cu o spa-. 
tulă de sticlă sau porţelan umplem 

cu atentie celulele. Incărcarea se 
face din 'ambele părţi. Ridicarea plă
cii de pe placa de sticlă se face nu
mai prin glisare laterală (figura 4), şi 
nu prin ridicare, care ar conduce la 
căderea pastei. După uscare, sur
plusul de oxizi de pe marginile plă
cii se rade cu un cuţit. 

Placa uscată se introduce pentru 

Jel, cînd circuitul de compensar!:: 
este scos din funcţiune, se reduce 
întreg nivelul audiţiei, iar cînd circu
itul de compensare este În stare de 
funcţionare se reduc numai frecven
ţele medii, prin filtrul R2-C2 . Rezul
tatul este o creştere nesemnificativă 
a volumului sonor atunci cînd se co
mută compensarea de frecvenţă, dar 
o creştere bine percepută a frecven
ţelor joase şi a celor Înalte În raport 
cu frecvenţele medii. 

Grupul R1-C1 nu are nici un rol 
atunci cînd compensarea de frec
venţă este scoasă din circuit. Cînd 
aceasta este comutată, grupul R1-C1 
Ş untează priza potent iometrul ui spre 
capătul cursei, realizînd astfel o 
creştere a nivelului frecvenţelor 
Înalte. 

Formulele de calcul al elementelor 
pasive din circuit sînt (în ordinea În 
care se calculează valorile compo
nentelor): 

dB 

o secundă în acid densi-
tatea de ,18 g/cm3 placile au 
fost corect uscate, acidul sulfuric va 
difuza în În caz contrar pasta 
se si cade. 

Uscarea corectă poate dura şi 24 
de ore, fiind recomandată şi o 
scurtă uscare finală Într-un cuptor 
usor Încălzit. 

'Se repetă Înmuierea În acid numai 
după ce acidul a fost În întregime 
difuzat În pori. Operaţia se repetă 
pînă la saturare. 
După impregnare, electrodul se 

Iasă În soluţia de acid 2-3 ore. 
Electrozii pozitivi se realizeaza 

după aceeaşi metodă, cu diferenţa 
ca se utilizează un amestec de o 
parte oxid de şi trei 
greutate de de plumb 
bine amestecat. 

Plăcile se cuplează Între ele cu 
punţi din plumb, În numărul dorit. 
Un număr mai mare de plăci repre
zintă o capacitate mai mare. De obi
cei, plăcile extreme sînt legate la 
polul (figura 5). Distanţa în-
tre este de cca 0,8--1 mm şi 
se cu un strat subţire de 
vată sticlă. Reamintim că lipitu-
riie se fac cu plumb nealiat cu cosi
tOf. 

cu acid 
tate de1 ,24 g/cm3 . 

Acest tip de construcţie poate da 
o capacitate de 0,7 Ah pentru ur 
deci metru pătrat al plăcilor pozitive. 

Încărcarea si utilizarea acumulato
rul~ se fac ca pentru tipurile nor
male. După determinarea capacităţii 
totale a acumulatorului În am
peri-oră. se face o Încărcare cu un 
curent de 10% din valoarea capaci
tăţii pîna ce tensiunea atinge 2,4 V, 
Încărcarea continuîndu-se cu un cu
rent de 5% din capacitate. 

P 
(1 ) R2 18·5 il 

(2) C2 R2 

P 
(3) Rj 

5n 

(4) C1 45000 Hz 

Este foarte ca toate 
componentele alese fie de bună 
calitate şi mai ales aibă exact va-
loarea prin calcul (dacă 
este se monta mai multe 
condensatoare pentru a 
obţine valori de 0,47 flF; nu se 
vor folosi electro-
iittce!) 

In Încheiere, dăm un exemplu de 
calcul pentru un potenţiometru cu 
valoarea de 10 kO. Conform 
lor menţionate, obţinem: R2 == 
C2 == 0,76 flF, R1 . 2 kn şi C1 

o::: 1 nF. 

LOUDNESS J 
(1 

401-----t----..,JI, 

.-----fi 
SPRE ON/OFF I~ t~2 AMPLlFI( ATORUL 20i-----~--~~~~----+---

DE PUTERE 

. R2 
o------~~------~~~--__ ~~ __ ----

1KHz 10KHz Hz 



FILTRE 
FOIOIi 
PE m 
FOlOS 
[OLO 

S-ar putea ca titlul de mai sus să 
vă pară foarte lung. EI are Însă me
nirea de a limita zona de aplicaţie a 
filtrelor numai pentru partea de lu
are. a imaginilor, activitatea de labo
rator presupunînd un cu totul alt 
mod de utilizare a filtrelor. 

Fotografului, care a început cu fo
tografia alb-negru, cum de regulă se 
întîmplă, i s-a explicat că la fotogra
fierea pe materiale fotosensibile co
lor nu se folosesc În principiu filtre. 
Această explicaţie era absolut nece
sară şi este adevărată prin prisma 
modului de acţionare aswpra imagi
nii a filtrelor uzuale În fotografia 
afg-negru. 

In practica fotografierii pe mate
riale fotosensibile color, utilizarea 
filtrelor are În esentă rolul de a 
acorda temperatura de culoare a lu
minii folosite cu cea pentru care fil
mul color este echilibrat si furni
zează imagini corect balansate cro
matic. Pentru realizarea unor efecte 
speciale (efect de noapte, domi
nante marginale etc.) sau pentru În
lăturarea unor. radiatii cu caracter 
parazitar (radiaţii uhraviolete, de 
exemplu) se folosesc şi filtre care 
reţin zone din spectrul luminii sau 
din zone spectrale invizibile. 

Autorul ar împărţi filtrele utilizate 
la fotografierea pe materialele foto
sensibile color în trei grupe, şi 
anume 1) filtre de conversie, 2) filtre 
de compensare şi 3) filtre de reţi
nere. 

Filtrele de conversie sînt cele des
tinate propriu-zis adaptării Între film 
şi lumină din punctul de vedere al 
temperaturii de culoare. Aşadar, ele 
"deplasează" o zonă spectrală a că
rei lărgime se apreciază În unităţi 
decamired. Sensul deplasării poate 
fi spre temperaturi de culoare mai 
joase (spre roşu); filtrele care reali
zează acest sens sînt rosietice si 
considerate cu semn plus. 'Deplasa
rea spre temperaturi de culoare mai 
ridicate (spre albastru) se face cu 
filtre albăstrui şi sînt considerate cu 
semn minus. 

Uzual filtrele de conversie cootin 
În notaţie literele B sau R, care i'n
dică sensul deplasării .prin coloraţia 
de principiu: B - albăstrui (în limba 
engleză "blue", În limba germană 
"blau") şi R - roşiatic ("red", "rof'). 
Aceste litere sînt Însoţite, de regulă, 
de o valoare numerică indicînd plaja 
de deplasare În unităţi decamired. 

Teoretic, În baza valorilor plajei 
de deplasare spectrală, filtrele de 
conversie au o aplicabilitate gene
rală. Practic se constată că un ace-
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laşi filtru are acţiune diferită pe peli
cuie diferite ca marcă; de aceea este 
bine să se folosească filtrele de con
versie indicate de firma producă
toare a materialelor fotosensibile. 
Acţiunea filtrelor de conversie este 
cel mai uş.or de analizat pe filme 
diapozitiv. In procesul color nega
tiv-pozitiv uHlizarea filtrelor de con
versie este uneori inutilă, dominan
tele" fiindcorectabile oricum la obti
nerea pozitivului prin filtrajul de co
recţie. Există pelicule color negative 
echilibrate pentru o temperatură de 
culoare medie astfel ÎnCÎt să poată fj 
folosite În condiţiile oricărei ilumi
nări. Un astfel de exemplu este fil
mul ORWO NC 19 MASK balan sat 
pentru o temperatură de culoare de 
4 000-4 200 K. 

Filtrele de compensare sînt În 
esenţă nişte filtre de corecţie a culo-

. rilor lucrînd practic ca şi filtrele de 
conversie. Ele acţionează asupra 
unei benzi Înguste din spectru, nein
fluenţînd În principiu celelalte cu
lori. Un astfel de filtru este cel notat 
R' 1,5, avînd rolul de a diminua influ
enţa excesivă a radiaţiilor albastre 
CÎnd se fotografiază la amiază În 
timpul verii. 

Filtrele de reţinere, aşa cum le 
arată si numele, retin În mare mă
sură (sau complet) anumite zone 
din spectru. Cel mai cunoscut filtru 
din această categorie este filtrul UV, 
care reţine radiaţiile ultraviolete', Uh 
travioletele, deşi invizibile pentru 
ochi, participă la formarea imaginii 
color, căreia îi imprimă o nuanţă su
plimentară de albastru şi un carac
ter "rece". Filtrul UV este incolor si 
nu implică mărirea expunerii. ' 

Alte filtre de reţ i ne re sînt cele de 
orice culoare prin a căror utilizarE 
se urmăreşte imprimarea voită a 
unei dominante În scopuri tehnice 
sau artistice. Densitatea acestor fil
tre poate fi uniform distribuită sau 
inegal distribuită. Filtrele colorate 
inegal servesc obţinerii unor efecte 
speciale !încadrarea subiectului cu 
o dominantă, redarea parţială a ima
ginii În mod corect, Împărţirea ima
ginii În zone cu dominante diferite 
etc.). Acest gen de filtre prezinta o 
varietate nelimitată. Ele nefăcînd 
însă subiectul articolului de fată, ne 
vom limita la simpla lor menţionare 

Ca filtru de reţinere special puterr, 
nota filtrul polarizant, care reţine se
lectiv radiaţiile polarizate dupa (i 

anumită direcţie pe Întreg spectrul 
vizibil. Filtrele polarizante sînt inco 
lore sau uşor cenuşii, ele neinterve
nind asupra redării culorilor. Toto-

I 

dată, filtrele polarizante reţin şi ra
diatiile ultraviolete, nerecomandÎn
du~se Însă folosirea lor 'in locul fil
trelor UV din cauza factorului de 
prelungire a expunerii relativ mare 
(2-4 ori). Eficienţa filtrului se apre
ciază vizual, poziţia determinată tre
buind menţinu,tă la fotografiere. Fil
trul polarizant închide culoarea ce
rului şi poate ridica gradul de satu
rare al celorlalte culori din imagine. 
Utilizarea aparatelor totografice mo
noreflex permite controlul modului 
de acţionare al oricărui filtru, cu ex
cepţia filtrului UV. 

Vom ilustra cele spuse prin familia 
de filtre produse de ORWO, Acţiu
nea acestor filtre este exemplificata 
pe pelicule produse de aceeaşi 
firmă !vezi tabelul nr. ·1). 

În cel de-al doilea tabel sînt cu
prinse deplasările temperaturii de 

culoare corespunzatoare utilizării fil
trelor anterior nominalizate. 

Factorul de prelungire a expunerii 
va fi luat În considerare doar la apa
ratele fotografice fara masurarea in
terioara a luminii. 

Desigur, În tabelul nr. 1 sînt re
date principial aplicaţiile filtrelor 
menţionate. Ele pot fi Însă folosite 
oriunde este necesara o deplasare a 
temperaturii de culoare compatibilă 
cu tipul filtrului. Un astfel de exem
plu îl constituie folosirea filtrului de 
conversie 8·12 În combinaţie cu peli
culă pentru lumina de zi sau artifi
ciala, ,pentru fotografieri la lumina 
zilei. Insoţit de o uşoara subexpu
nere, acest mod de folosire a filtru
lui 812 duce la obtinerea unui ac
centuat efect de 'fotografiere de 
noapte (se va evita Însa introduce-

, rea cerului În imagine, cer care ar 
apărea prea deschis). 

O recomandare de principiu, dată 
de mulţi fotografi, spune că folosi
rea filtrelor În fotografierea pe mate
riale fotosensibile color se va face 
cînd nu există altă soluţie, de regulă 
preferîndu-se folosirea filmului 
adecvat iluminării. Excepţie fac fil
trul UV şi filtrele pentru efecte spe
ciale. 

În încheiere vom exemplifica mo
dul de alegere a unor filtre de con
versie. Folosind film diapozitiv pen
tru lumină de zi, echilibrat la 
5 600 K, este necesar să se execute 
fotografieri În condiţiile unei lumini 
avînd circa 7 500 K. Diferenta de 
htmperatura de culoare exprim'ata În 
unităţi decamired este de 4,5. Aşa
dar, va fi nevoie de un filtru de con-

Denum' ea Acţiunea F t· I d Utilizarea filtrului În cazul .. r Iri filtrului În aC,oru. el-:-__ . _____ +--_..,..-__ .,....-4-
ŞI 'pu unităţi pre unglre 
filtrului decamired a expunerii 

culoarea filtrului 

Filtre albăstrui 
1.. K10 81,5 1,2 
(compen- alb~stru foarte deschis 

sare) 

2. K11 B 3 l,Ş 
(conversie) albastru deschis 

3. K12 86 2 
(conversie) albastru mediu 

4. K13 812 4 
(conversie) albastru intens 

Filtre roşietice 
5; K14 R 12 1,6 
(conversie) portocaliu deschis 

6. K 15 R 1,5 1,2 
(compensare) roşu brun f. deschis 

7. K16 R 3· 1,5 
(conversie) roşu brun deschis 

8. K 17 R 6 
(conversie) roşu br.un închis 

9. K 18 R 12 
(conversie) roşu brun intens 

10. K 29 
(reţinere) 

(Filtru UV) 

2 

3 

peliculelorpentru 
lumina de zi* 

Lumină de zi prea 
caldă (dominantă 
r~şie de mică inten
sitate) 

Lumină de zi bogată 
În radiatii rosii (în 
zori sau la amurg) 
Lumină de zi foarte 
bogată În radiatii 
roşii (răsărituri şi 
apusun de soare) 
Becuri chimice cu 
sticlă clară 

Lumină artificială 
dată de becuri ni
traphot ti p 8 şi PR 

În zone puternic um
brite, În conditiile 
unui cer intens' al
bastru 
Soare la amiază În 
plină vară (orele 
11 - 14) 
Cer acoperit 

În zone umbrite În 
conditiile unui cer 
acoperit. 8litz elec
tronic cu lumină 
prea "albastră" 
Cer Întunecat 
Cer intens albastru 

În zone puternic um
brite, În conditiile 
unui cer intens' al
bastru 
La altitudini Înalte 
(peste 2 000 m) 
La mare 
?uprafeţe !ntinse 
In profunzime 

De exemplu: 
** De exemplu: 

UT 18, UT 20 

peliculelor 
pentrulumina 
artificiaIă** 

Lumină furni
zată de becuri 
cu incandes
centă normală 
(40' - 200 W) 

Lumină de lumî
nare sau lampă 
cu petrol 

Lumină de zi 

Lămpi cu halo
geni 

Becuri cu incan
descenţă supra-
voltate intens 
Becuri chimice 
cu sticlă clară 
Lumină de zi 

TEHNIUM 2/1983 



În aceste rînduri prezentăm În de
taliu filmele Polaroid SX-70, ca mo
dei de material fotosensibil color 
pentru fotografia instantanee. Gama 
materialelor fotosensibile instanta
nee pentru tratamente integrale este 
restrînsă la două tipuri, Kodak PR10 
şi Polaroid SX-70, diferenţele dintre 
ele fiind de detaliu. 

Figura 1 redă structura generală a 
material ului: 

1. suport transparent prevăzut pe 
faţa interioară cu un strat receptor 
nesensibilizat pe care se va forma 
pozitivul; 

2. negativ; 
3. capsulă cu agent revelator. Pe

reţii capsulei sînt constituiţi din sta
niol dublat ia exterior cu hîrtie; 
• 4. ramă de asamblare şi mască 
din hîrtie; 

5. fîşie intermediară din hîrtie; 
6. bandă de hîrtie. 
Negativul se află În continuarea 

capsulei cu revelator. Fişa (5) asi-

albastru 

verde 

roşu 

azuriu 

galben 

purpuriu 

1 2 

strat sensibil la: 

A B 

strat argentic \::.} .. ·.1 

gură legătura şi etşnşeitatea Între 
negativ şi capsulă. I nUe negativ şi 
viitorul pozitiv rămîne un interstiţiu 
foarte fin datorat aşezării celor două 
părţi cu curbura spre interior. Astfel 
se Înlătură riscul unei aderenţe acci
dentale, deşi faţă În fajă se află 
două straturi galati nate. In momen
tul trecerii acestui sandvici printre 
valţurile aparatului fotografic, conţi
nutul capsulei pătrunde uniform În 
interstiţiul dintre negativ şi suportul 
pozitivului. Odată cu agentul revela
tor se răspîndeşte şi un pigment alb 
opac, care are un dublu roi; iniţia!, 
el protejează negativul de influenţa 
luminii pe durata developării, apoi 
constituie un strat separator care 
conferă strălucire pozitivului şi Îm
piedică vederea negativului. 

Constituţional, negativul este si
milar cu materialele fotosensibiie 
normale. Deosebirea constă În fap
tul că fiecare strat sensibil. Ia cîte o 
treime de spectru conţine un colo
rant (complementar cu culoarea la 

versie R 4,5, realizabil prin combina
rea filtrelor R 3 şi R 1,5. Un alt 
exemplu: Într-o l·umină avînd 

Temperatura de 
culoare de referinţă 

(K) 

7000 
5500* 
4000** 
3200*** 
2700 

* Corespunzătoare, de 
** Corespunzătoare, de 
*** CorespunZătoare, de 
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R 1,5 

6300 
5 100 
3800 
3050 
2600 

care stratul este fotosensibil). La fil
mele normale colorantul se forma În 
cursul developării. 
Să urmărim figura 2, care redă 

modificările de structură ce apar. 
S-au notat: 

1. suport transparent cu strat i n
terior receptor; 

2. strat sensibil la albastru; 
3. strat de colorant galben asociat 

stratul ui 2; 
4. strat sensibil la verde; 
5. strat de colorant purpunu aso

ciat stratului 4; 
6. strat sensibil la 
7. strat de colorant asociat 

stratului 6; 
8. stratul de pigment alb format la 

developare. 
Faza A corespunde expunerii. S-a 

luai ca obiect o scară de 
sus În jos: albastru, 
azuriu, galben, purpuriu. 
grafiere s-au format zone expuse 
corespunzătoare croma
tice fotosensibile. 

4800 K se fotografiază tot film 
diapozitiv pentru lumina de Dife-
renţa de temperatură de culoare 

Filtre 

8 

3 4 

c 

Faza B corespunde momentului 
imediat ulterior trecerii materialului 
fotosensibil valţurile aparatu-
lui se observ? apariţia 

pigmentar (8). In aceiaşi 
procesul de developare 

şi existenţa 
de developare aso

fiecare strat) şi migrarea co
,,,,,..,,,.,.,,,,,,,. spre stratul receptor. Gra-

de argint reduse blochează 
trecerea colorantului din stratul aso
ciat Restul coloranţi!or şi 

revelatoare aj ung la 
stratul receptor, trecind prin stratul 

unde formează prin acumulare 
pozitivă. Aceasta este ul
respectiv faza C. Stratul 
strălucirea imaginii pozi-

Materialul SX-70 se livrează În cu
tii (casete) de 10 poziţii împreună cu 
o baterie electrică plată specială. Di
mensiunile sandviciului sînt de 
89 x 108 mm, iar ale fotografiei de 
circa 80 x 80 mm. 

este de 3 unităţi decamired, deci va 
fi necesar un filtru B3. 

86 

12000 
8 100 
5300 
4000 
3200 

R 12 

3800 
3300 
2700 
2300 
2050 

B 12 

16000 
7700 
5200 
4000 

(URMARE DIN PAG. 9) 

sirea 6 avem nivel O care se trans
mite la intrarea 2. Cum şi intrarea 1 
este la nivel O, se menţine starea 1 
logic la ieşirea 3. Acest nivel este 
negat de poarta 1/4 IC2, astfel că la 
ieşirea 11 rezultă O logic. 
Dacă la intrarea trigerului semna

lul depăşeşte 1,5 V, ieşirea 8 trece 
În O logic, iar la ieşirea 6 obţinem 1 
logic. Astfel, ambele intrări (1 şi 2) 
ajung pe 1 logic, deci la ieşirea 3 
apare O logic, iar la ieşirea trigerului 
(11) 1 logic. S-a ajuns În a doua 
stare stabilă, În care se menţine atît 
timp cît la intrare semnalul se men
ţine la un nivel sufiCient de ridicat. 
In acest mod trigeru! formează im
pulsuri cu fronturi abrupte din sem
nale suficient de mari, dar lente, ne
corespunzătoare circuitelor de nu
mărare. Montajul acceptă semnale 
de intrare cu amplitudinea de maxi
mum 5 V. Desigur, În locul acestui 
circuit poate fi utilizat şi un triger 
integrat (de exemplu, CDB413). 

Pentru a evita distrugerea porţilor 
În cazul semnalelor de valoare ridi
cată, la intrare a fost montat un li
mitator de amplitudine, format din 
divizorul rezistiv R1' R2 şi diodele 
Zener 0 1 şi O2, 

BLOCUL DE ALIMENTARE A NU
MÂRÂTORUlUI (fig. 4) este realizat 
cu un circuit integrat stabilizator de 
tip LM 305 sau ROB 305 ,şi un ele
ment de reglaj serie format din co
nexiunea Darlington a tranzistoare
lor T1 şi T2. Semireglabilul P se fo
lo~şţe pentru fixarea tensiunii la ie
şire. Montajul este de tipul cu pro
tecţie la scurtcircuit, valoarea curen
tului de scurtcircuit admis fiind re
glată prin valoarea rezistenţei R't; 
calculată prin relaţia: 

R} 0,5/1 ( n), unde I este intensi
tatea curentului de scurtcircuit În 
amperi. 

Tranzistorul T2 §e montează pe un 
radiator adecvat. Incercarea blocului 
de alimentare se realizează cuplîn
du-I la reţea şi măsurînd tensiunea 
de ieşire În gol, apoi în sarcină (ca 
sarcină se foloseste un bec de 
5V/5W). ' 

Traductorul fotoelectric si numă
rătorul se Încasetează În u'nităţi se
parate (fig. 1). Lupa se poate monta 
În faţa becului sau În faţa fotodio
dei, În funcţie de destinaţia şi locul 
de utilizare a numărătorului fotoe
lectric. De exemplu, În cazul utiliză
rii pentru numărătoarea pieselor 
mici, lupa se montează În faţa becu
lui (fascicul luminos concentrat). 

Montarea pieselor se face pe plăci 
imprimate, fiind grupate ca unităţi 
separate: 

- traductorul fotoelectric (fig. 5); 
- dispozitivele de afişare şi rezis-

toarele de limitare a curenţilor, Rs 
R42 (fig. 6); 

decodoare şi numărătoare (fig. 
7) împreună cu circuitul de intrare 
(pe placă acoperită pe ambele feţe 
cu strat de cupru) (fig. 8); 

- blocul de alimentare a dispozi
tivului de numărare şi afişare (fig. 
9). 

Legăturile dintre diferitele blocuri 
se realizează cu fire conductoare cît 
mai scurte. Pe firele de alimentare 
se trage cîte o mărgea de ferită pen
tru a evita transmiterea unor impul
suri perturbatoare. 

Traductorul fotoelectric si numă
rătorul se Încasetează În cîte o cutie 
realizată din tablă zincată de 0,7 mm 
sau din tablă de aluminiu de 1-
1,5 rŢlm. 

Numărătorul a fost verificat si a 
dat rezultate bune pînă la 150' Hz 
frecvenţă de repetiţie a semnalului 
luminos. 

Transformînd numărătorul liniar În 
numărător În inel, dispozitivul permi
te stabilirea loturilor de ambalare. 

BIBliOGRAFIE 

1. A. Manea, M. Scărlătescu -
"Aparate electronice pentru pro
tectia muncii". 2: S. Maican - "Sisteme numerice 
cu circuite integrate" 
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T6N05P 50 50 2 30 
T6N"1 100 100 30 
T6N2P 200 200 2 
T6N3P 300 300 
T6N4P 400 400 2 

500 500 
600 600 2 

T6F05P 50 2 
T6F1P 100 2 
T6F2P 200 2 
T6F3P 300 2 
T6F4P 400 
T6F5P 500 
T6F6P 600 

50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

T16R05 50 50 2,5 100 
T16R1 100 100 2,5 100 
T16R2 200 200 2,5 100 
T16R3 300 300 2,5 100 
T16R4 400 400 2,5 100 
T16R5 500 500 2,5 100 
T16R6 600 600 2,5 100 
T16R7 700 700 2,5 100 
T16R8 800 800 2,5 100 
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3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 100 
3 100 

3 120 
3 120 
3 120 
3 120 
3 120 
3 120 
3 120 
3 120 
3 120 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

Tiristoare 
normale 

Tiristoare 
rapide 

Tiristoare 
normale 

Tiristoare 
rapide 

CAPSUlE 

" .f--4-+-rl"'I'':: 
~ 
;., 
"
"'Sr-++~!.:-: 

x 
ro 

E 
M 
o:::t. 1 

l :' : 

</J 3,55 min. 5 max. 

13 max. 

1> 22,86 max. 

m ax. 

I 
:' i fi 
I 

1> 1,092 max. 

amin. 
30,4 max. 



AIPllflCAla 
Cînd se urmăreşte prezenţa unui 

semnal Într-un montaj, elementul ur
măritor trebuie să aibă impedanţă 
mare de intrare ca să nu perturbe 
funcţionarea aparatului supus testă
rii si nici să altereze forma semnalu
lui' electric. 

tlcatorul alaturat, care prezintă o 
impedanţă de intrare de peste 2 M il 
şi un cîştig de peste 50 dB în condi
ţii de zgomot redus pentru toată 
gama de audiofrecvenţă. 

TRAnSUERTER 
28/144 mHz 

Acestui scop îi corespunde ampli-

2N3819 

2x1N91l. 

iT Ta Ptot 
UCE lc la* Te Pc* 

lip [V] [mA] [MHz] [0C] max 
[mW] 

080C 2 0,5 45 50 

OSIC 2 3 45 50 

lNU40 5 1 > 0,1* 20 20 

lNu70 5 1 > 0,1* 20 30 

2Cl11 5 10 350>200 25 300 

2C415 :; 1 100 25 340 

2C425 10 50 70>40 25 430 

2C444 5 1 350>200 25 

2CY30 6 > 0,25 25 300 

2CY31 > 0,25 25 300 

·2CY32 6 > 0,4 25 

2CY33 6 1 > 0,4 25 300 

2CY34 > 25 

2C:Y 38 6 10 L'i 2'; 41(1 
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10p 

~Ir 

Trecerea de la banda de 10 m în banda 
de 2 m şi invers se face cu un osci
lator pilotat cu cuarţ de 116 MHz. La 
receptor TI este convertor, iar la emisIe 
T s are acelaşi rol. 

Schema avînd o concepţie clasică, pre
zentăm lista componentelor. LI = pri
mar 2 spire, secundar 13 spire, pe tor de 
ferită, se acordă pe 28 MHz. L2 este o 
bobină ce se acordă pe 144 MHz; la fel 
L3 , L4 şi Ls. Li, se acordă pe 116 MHz; 
L7 şi Ls se acordă pe 29 MHz. L9 , LIO şi 
Lil se acordă pe 145 MHz; ele au dia
metrul de 5 mm şi se construiesc cu 
sîrmă CuEm 0,4. Bobina L, are sîrmă 
CuAg 1. L2 şi L3 au CÎte 2 spire 0 8 din 
CuAg 0,6. L14 , LlS şi LI6 au CÎte 4 spire 
o 5 din CuAg 0,4. 

RI = 5,6 kD; Re 82 kD; R, = 1,7 kD; 
R4 = 180 kD; Ro = Rin = 100 kD; R6 = R9 = 
= 220 kD; R7 = ~ = 22 kD; RII = 1 kD; 
R, 22 n: RI' = 22 D; R 4 = 220 DlIW; 
RI; = 10 k!l; Rlf' = 3,3 kD; RI7 = R lx = 100 D; 

RI9 470 D; R2n = R'I = 1 k!1; R:: = 220 kn; 
R:l = Re4 = 22 kD; Re' = 220 k!1; R2" = 100 
kD; Re7 = 82 kf1; R2x = 100 kD; R2'! = 47 W; 
R;o = 100 k!1; Rli = 330 D; R12 = 220 !VS W; 
Rn = R14 = 2 D; Rl, = 39 D; R'6 = 560 nil 
W; P I 100 D; CI = 27 pF; 
C2 10 nF; C = 60 pF; C = 10 nF; C == 
= 500 pF; Cu = CI" = C4X = C4'1 = CII" == 
= 10 nF; C, = 10 pF; Cl = 2,2 pF; Cx = 100 
pF; C9 = C IO = 40 pF; CII = 22 nF; CI: == 
= 1 nF; C i-I = 18 pF; CI' = 60 pF; C17 = 40 
pF; CIX = 22 nF; C47 = 60 pF; C,n = Col == 
'i' C" = Col = 22 nF; C'4 220 pF; C'! = 18 
pF; C20 = 60 pF; C21 = 12 pF; C 2 = 500 pF; 
C:4 = C" = 22 nF; C" = 4,7 pF; Cel; = 500 
pF; C" = 40 pF; Ce' = 100 pF; C,'! = 4,7 nF: 
Cln = 500 pF; C '1 = 22 pF; Ce 4,7 pF: 
C, = 22 pF; C14 = 100 pF; Cl' 22 nF; 
C36 = Cl? = 60 pF; C,a = 22 pF; C I7B = 27 pF: 
C IXB = 4pF; TI = SO 306; T: = SO 300: 
T3 = T4 = 2N2369; T, = T, = SO 306; T7 

= Tx = TP2301; OI = PL9; O 2 = D, 
= lN914; O. = 0 0 = IN4001. 

RADIO REF - 3/1978 

C2 T1 VK T2 T3 +12v 
~h-----~~~~~~-4----==~----__ ~~ __ -< 

C1 
28130~1 

P1 ii: C3 
R3 CS 

9 D1.~ 
V1 ..[.X)l.C18' 

+12v R1i, ,.... ... 

C19 

23/1980 

L2a " CSa C11; 

I~C6~C7 C~6 
L2 C9 ' 

R2 ClO 

Ci, L3, 

R17 

03 

R21 I 
--.1--
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tensiunea de V 
30 V cu stabilizator 

tranzistor şi diodă Zener sau un 
bilizator cu 3 tranzistoare şi o diodă 
Zener), cum dealtfel am publicat. 

Sîrma folosită pentru bobinaj este 
o 1 mm. 

reamintim că În comerţ se gă
sesc amplificatoare 10 W produse 
I.P.R.S. 
BURCEANU C. - Bacău 

În locul tubului EBF89 montaţi o 
pentodă (6K7; 6F9; EF41; EF43) şi 
două diode sau un tub echivalent 
6DA6. 

Vom publica un redresor pentru 
tensiunea de 3 V. Puteţi Înlocui po
tenţiometrele liniare cu unele loga
ritmice. 
NECŞA TIBERIU - jud. Bihor 

Nu deţinem schema solicitată. 
Schiţe de antene TV au fost publi
cate. 
LEFESCU FLORIN - Bucureşti 

"Valuri" pe imagine provin de la 

sau 
neecranate. 

4-5 au publicate 
teste re pentru tiristoare. 
MUJlESCU CĂTĂLIN - Braşov 

Receptorul Electron nu poate fi 
modificat să lucreze În UUS. 
eDucA VALENTIN - Bucureşti 

La orga de !umîni reduceţi semna
lul la intrare şi va funcţiona corect. 
Nu vă putem indica un atelier pen
tru confecţionarea celor solicitate. 
DĂNILA DANIEL - Tecuci 

Pentru amplificator şi preamplifi
cator vă trebuie o sursă de tensiune 
separată faţă de aparatul de radio 
care să debiteze curentul necesar. 

Nu ştim ce curent poate debita 
sursa dv. (nu cunoaştem ce tip 
este). 
CRISTIAN PETRIŞOR - Petroşani 
Dacă În localitatea dv. nu soseşte 

semnal de la emiţătorul respectiv, 
degeaba montaţi o antenă mare. 

Vom publica schiţele antenelor 

Redactor-şef: ing. IOAN ALBESCU 
Redactor-şef adj.:GHEORGHE BADEA 
Secretar responsabil.· de· redacţie: ing. IUE MBHAescu 
Redactor responsabil de număr: ALEXANDRU MARCULeSCU 
Prezentarea a.rtistică-grafică: ADRIAN MATEESCU 

"Administratia 
Editura Scinteia 

Vagi pentru benzile 4-5 TV. 
- C!uj-Napoca 

Semnalul antenă redresat 
poate alimenta un mic aparat de ra
dio (chiar cu EFO 108 sau cu tran
zistoare conectate ca diode). 

La amplificator aveţi un tranzistor 
de"fect. 

Deja revistă a fost pUblicat un 
ceas electronic. La testerul pentru 
tiristoare becul se poate Înlocui cu 
LED. Vom căuta să oublicăm si 
aceie date solicitate de dv. despre 
circuitele 

Ca să nu paraziţi pe reţea, 
montaţ! pe de alimentare un fii· 
tru o bară ferită se bobinează 

spire 0 
La un miez de 20 cm2 primar 

220 V bobinaţi 550 de spire 
0,4, iar În secundar pentru 

45 V (curentul continuu după filtraj) 
bobinaţi 89 de spire (Ia 3,5A sîrmă 0 
1,2 mm); pentru 18 V/600 mA bobi
naţi 28 spire CuEm 0,4. 
CIEV ADRIAN - Bucureşti II 

Cele solicitate au fost publicate in 
paginile revistei. 
CHIRITĂ VICTOR - Bucureşti 

La multiplele dv. întrebări din teh
nica HI-FI (cu multe grade de liber
tate) poate vă putem da răspuns 
dacă veniţi la redacţie (joia 'după-a
miază). 
GORNEA DANIEL - Feteşti 

Tiristoare puteţi procura de la ma
gazinul "Dioda" din Bucureşti. Mon
taje - scheme de lumini dinamice 
au fost publicate. 

MARCU FLORIN VIOREL - Bu
ctereşti 
Mulţumim pentru aprecieri. 

CONSULTATIE 
Sistemul de alimentare a aparate

lor de radio universale este făcut 
schema alăturată, care pre
principalele tuburi utilizate: 

UY1 N = redresor; UCH21 = oscila
tor + convertor sau amplificator 

intermediară + preamplifi-
eator audiofrecvenţă; UBl21 = 
dublă diodă (detector şi RAS) + am':' 
pllficator de putere AF. 

Toate aceste tuburi consumă la fi
lamente un curent de 100 mA, de 

aceasta fiind semnificatia lite-
U. Ca să fi alimentate din 

reţea cu tuburile se mon-
tează În serie, un rezistor 

RPCaICU!U! acestui rezi stor se face 
determinînd valoarea tensiunii ce va 
cădea bornele sale fiind parcurs 
de un curent de 100 mA, stiind că la 
bornele tuburi lor înseriat'e căderea 

UY1N U8t...21 UCH21 UCH2f 

de este 145 V (SO 
20 + 20i. 
Scăiind din tensiunea de alimen-

tare V) tensiunea pe tuburi 
(145 rezultă căderea de tensiune 
pe Rp egală cu 220 - 145 = 75 V. 
Valoarea rezistenţei Rp = 75/0,1 = 
750 O. 
Urmează să calculăm şi ce putere 

trebuie să suporte Rp: P = RI2 = 
759.0,1 2 = 7,5 W. 

in cazul cînd se urmăreste înlocu
irea tubului UY1 N cu o diodă semi
conductoare, această operaţie se 
poate face astfel: ştiind că tensiunea 
de alimentare a' acestui tub este 
50 V, În locul filamentulul se va 
monta un rezi stor cu valoarea 
50/0,1 = 500 O şi puterea 500 x 0,12 == 
=5 W. 

Dioda care substituie tubul poate 
fi F407 sau 1 N4007, inseriată cu un 
rezistor 'de 47n - 0,5 W. 

NICUlESCU HORIA - Bucureşti 

C-301 este un radiocasetofon care poate receRţiona 
aamele undelor ultrascurte si medii (FM, norma CGIR). 
'-' Tranzistoarele din lantul FM sînt de tipul BF 190 sau 
BF 214-215. În partea de casetofon se recomandă utili
zarea tranzistoarelor BC109. 

C~T!TORn D!N STRAI
NĂTATE se POT ABO· 
NA ADRESiNDU-SE LA 
U .. EXSM - DEPARTA
MENTUL EXPORT·I M
PORT PREsA, P.O.80X 
136-137. TIELEX U226, 
BUCUREŞTI \STR. 13 DE· 
ctMBFUE Nil 3. 

TINniB executat a. 
CfJIlIlWnatuJ poaiparlt «.C_ &fmeli» 


