


Dr. ing. ŞERBAN RADU IONESCU 

(URMARE DIN NR. TRECUT) 
Circuitul prezinta interes nu numai ca divizor 

de putere, ci şi ca circuit deî'nsumare a semnale
lor provenite de la două generatoare indepen
dente. De data aceasta, la poarta cu terminalele 1 
şi 4 se conecteaza sarcina unica, iar Gele două 
generatoare se conectează. la porţile cu termina
lele 5 şi 4, respectiv 6 şi 4. In figura 5.11-b se face 
apel din nou la simetria structurii şi unul dintre 
generatoare este înlocuit cu rezistorul R2. 

Pentru analiză circuitul este acelaşi cu cel din 
figura 5.11-a, numai că porţile de intrare şi ieşire 
sînt interschimbate. lista exemplu 5.3 ne arată 
că atenuarea suferită de semnalul fiecărui gene
rator are aceeaşi valoare ca În cazul anterior, 
cînd era Însa vorba de un divizor de putere. 

Explicaţia constă În faptul că de data aceasta, 
cel puţin teoretic, jumătate din puterea furnizată 
de fiecare generator este absorblta de rezistorul 
R1 (plasat între nodurile 5 şi 6). In ciuda acestei 
irosiri de putere, circuitul prezintă avantajul unei 
bune separări a celor doua generatoare între ele. 
Acest lucru poate fi dovedit analizînd transferul 
de putere între poarta cu terminalele 5 şi 4 şi, res
pectiv, cea cu terminalefe 6 şi 4, cu ajutorul cir
cuitului din figura 5.11-c. 

Ultima parte a listei exemplu 5.3 pune În evi
denţă o izolare de cel puţin 20 dB Între cele două 
generatoare, În toată gama de frecvenţa aleasa 
(cu un maxim de peste 30 dB În centrul gamei). 

Lista exemplu 5.3 (continuare) 
* BALEIERE (D/N): N 

* FRECVENTA (MHz): 3 

* PAHAIviE'rRU (f/U/P/I/E/'f/B1
): P 

Ap=-3.66 dB S= 1.2172E+OO 

* PAHA.lVl~rrHU (t/U/P/I/E/T/F): I 

Gi= 3,,3070E+01 
Ri= 2.4402E-02 
Rli1:::3. "14d1E-01 
PH= 145.89 grd 

Bi=-1.6174E+Ol 
Xi= 1.1934E-02 
(-8.52 dB) 

* PARAlVLSirau (f/u/p/I/g/T/It'): E 

Ge= 1. ,:rI79.l~+Ol 
He= 4. :,21 () g-02 
Rli'=2. 000 3 J~-Ol 
PH= 100 .. ()~~ ;);rd 

13e=-6.1515E+OO 
Xe~ Ic7d12g-02 
(-lJ.94 dB) 

* PA:~{AM~~T.lr.; ([/u/})/r,/:,;/'Il/lll): 

f'lR 
d.I 
H2 

o., 
* Ii"LUIC .;: () 

2 

K 
5 ,G 
6 ,4 

b ,4 

Ap=-3.45 dU 3= I.Od72E+OO 

Gi= 7.4223B+OO 
Ji= '7. 6727~-02 
itF=5.0lbIE-Ol 

Bi=-6.4534E+OO 
Xi= 6.6711E-02 
(-5.99 dB) 

F'II = 40.4 grd 

* PARAMETRU (Y/U/P/I/E/T/F): E 

Ge= 1.9780E+OI 
Re= 4.3251E-02 
RF=2.0028E-OI 

Be=-8.1287E+OO 
Xe= 1.7775E-02 
(-13.97dB) 

PH= 100 grd 

* PAHAIVIETRU (Y/U/p/I/E/T/E'): 

lE CONrfINUARE' ( c/p/ A/R/S ): C 

* TIP ELEMENT (RU): R 

NR 
Rl 
H2 

VAL. (kOhm) 
0.1 
0.5 

lE INDICE: 2 

H2 .05 

* iNDICE: O 

* TIP ELEMENT· ( RU) : 

K 
5 
6 , 

6 , 

lE CONTINUARE (C/P/A/R/S): A 
.. 

lE NODURI INTRARE: 5, 4 

lE NODURI IESIRE: li 4 

lE Hg (kOhrn): .05 

* Rs (kOhrn): .05 

* BALSIERE (DIN): D 

* b)nin ( 1VIHz ): 1 

* Fmax (MHz): 9 

* E'pas ( MHz): 2 

* PARAlVIErrRU (YUPIET): P 

};I'= 1 MHz 
Ap=-4.04 dB S= 1.2054E+OO 

F= 3 MHz 
Ap=-3.57 dB S= 1.3008E+OO 

F= 5 MHz 
Ap=-3.74 dB s= 1.3439E+OO 

F= 7 MHz 
Ap~~3.97 dB s= 1.3828E+OO 

Lista axemplu 5.3.(fig. 5.11) 

ANALIZA CIRCUITELOH LINIARE 
IN HEGIM SINUSOIDĂL 

* MODELT~: RLCUVDIETjj'OYS 

lE NIDVlARUL DE NODURI: 6 

* ELEIVlENT.E: RU 

* UNITATEA DE 
PHECVENTA (G/M/K/H): M 

lE Fo (mHz): 1 

NU 
fiI 
R2 

vAt.ikOhm) 
0.1' . 
.05 

K 
5 , 
6 , 

NH. 

U:l 

U2 

LI (tUH/Qo) 

3.12/25 

1.12/20 

K 
Al, Bl 
0..93 
5 ,2 
0 .. 93 
1 ,2 

U12 U13 
A2,E2. A3, 
1 o 
2 ,6 
1 1 
2,3 3, 

lE CONfINU~R8 (C/p/A/d/J): A 

* '[·{ODUJ.I 1 1'?.L1 ,(A7'U;: 1, 4 

* r(:~ (kOhm): .05 

* j S (kOhm): .. 05 

* ~min (1'U1z): 1 

* Fmax (T'i~IIz): 9 

* B'pas (LlIz): 2 

.[i'= 1 IViHz 
Ap=-4 .. 04 ti 3 
Gi:: 1.7605E+OI 
ai= 2.U992E-02 
LUi'=4 .. 2079j~-Ol 
2H= 106.73 grd 

PIB 

3= 1.20548+00 
Bi=-1.7243E+Ol 
Ii= 2.8394E-02 
(-7 .. 52 dB) 

'}e= 2.1l44.t!:+Ol 130:=-2. 2022B+Ol 
He= 2 .. 26061~-02 
H F = 4 .. '( 2 5 3 ,S - 01" 
.P ~ f = l? 1 .. 1 3 grd 

',(e= 2. 3627E~02 
( - 6. 51 - d.i'3) 

F= 3 MHz 
Ap=-3.57 dB S= 1.3008E+OO 
Gi= 1.6422E+01 Bi=-7.3675E+OO 
Ri= 5.0692E-02 Xi= 2.2743E-02 
RF=2.2042E-Ol (-13.14 dB) 
PH= 75.53 grd 
Ge= 1.9781E+Ol Be=-8.1399E+OO 
Re= 4.3233E-02 le= 1.7790E-02 
RF=2.0054E-Ol (-13.96 dB) 
PH= 100.02 grd 

F::;; 5 MHz 
Ap=-3.74 dB S= 1.3439E+OO 
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Gl= 
Hi::::: 

.1 

.t.Sl=-b.V{U~J:!j+v6 

Xi::::: 2.2258E-02 
(-13",43 dE)' 

PH= 62 .. 34 grd 
Ge= 1.9057E+01 
He= 4.. 3 E .... O 2 
RF=l 4939E-01 
PIi::::: 89 G 28 grd 

Be:::::-5.8233E+OO 
Xe= 1.4666E-'02 
(-16.51 dB) 

p::::: 7 MHz 
3$97 dBS= 1.3828E+OO 
1~4331E+Ol Bi:::::-5.8186E+OO 

Ri= 5.9904E-02 Xi= 2.4322E-02 
Rli1=2.3330E-Ol (-12 .. 64 dB) 
PII::::: 55 ~ 36 p'rd 
Ge= 1.o400E~Ol Be=-5.0G42E+OO 
ae= 5. ~e= 1.3Y52~-02 
d 1.il=l II • ( II< 23 ' d 13 ) 
I>H= 

It':::: 'y l~!i.! 

4 Il) ~?l el!) 

1 3 35 5ti+Ol 
;ii= 6" 2:)64l!;-02 
Hl"=2. 

J::::: 1 .. 420:;'11;;+00 
,Bi=·-j II 809JE+OO 
Ki= 2 II< 7 392E-O~~ 
(-11 .. 68 dB) 

3e:::::-4.8092~+OO 
h:e= 1.4185E-O;? 
( ,,13 dt3) 

* GOl"~'lIINUAL(E (c/r/'A/H/s): C 

NH 
H.l 
H2 

VAL. (kOhm) 
O 1 

1[ Il{JIGB: 2 

R2 

* INDICE" O 

* TIP ELErv1ENT (nu). 

* ( cip I AI RI s ) : . R 

K K 
5 ,6 
6 ,4 

6 ,4 

Lista 5.3 (ultima parte 

F= 9 lVlliz 
.21 dB S= 1.4209E+OO 

* CONTINUARE (C/P/A/Rls): C 

* TIP 

NR 
R1 

(RU): R 

VAL. (kOhm) 
0",1 

* INDICE .. 2 

* INDICE: O 

* Ir IP ELEMENT (RU ): 

* CONT 1 NUAJ:1E (cip I A/R/S): A 

* NODURI INTRARE. 5, 4 

* NODUHI IESIRE: 6, 4 

( ~05 

* Ha (kOhm): 

TEHNIUM 4/1992 

K K 
5 ,6 
6 ,4 

1 ,4 

* BALL~IERE (D/N) : D 

* .li'min (MHz): 1 

* li'max (MHz) : 9 

'* Fpas (IvlHz) : 2 

* PAHlU/iB'.r H.U (YUPIET) : P 

F= 1 MHz 
Ap=-22 .. 09 dB s= 4.8676E+01 

~'= 3 MHz 
Ap=-34.6 dB s= 1.3268E+03 

p= 5 MHz 
Ap=-30 .. 57 dH s= 5.4483E+02 

li'= 7 MHz 
A.p=-25 .. 25 dU s= 1.6136E+02 

li'= 9 MHz 
Ap=-22.23 dB 3= 8.0402g+01 

* CON'l1INUAJU~ (O/p/ A/R/S): S 

5.3.1. Sursă de curent comandată În tensiune (1) 
şi sursă de tensiune comandată in tensiune (E) 

Ne vom ocupa În continuare de două modele 
care aparţin unor componente fictive, utile În 
principal la analiza reţelelor electrice conţinînd 
elemente active. Este vorba despre sursa (genera
torul) de curent comandată În tensiune, reprezen
tată În figura 5.12 şi sursa (generatorul) de 
tensiune corryandată În tensiune, reprezentată În 
figura 5.13. Intr-unul dintre subcapitolele urmă
toare, acei cititori nefamiliarizaţi cu aceste com
ponente (repet, fictive!) vor avea posibilitatea să le 
vadă incluse În modelele de semnal mic pentru 
tranzistorul bipolar sau cu efect de cîmp şi 
amplificatorul operaţional. 

Sursa de curent este caracterizată de panta S, 
măsurată În miliamperi/volt, iar sursa de tensiune 
de către factorul adimensional A (asimilabil unei 
amplificări sau atenuări) şi rezistenţa internă At, 
măsurată În kiloohmi. Semnalul de comandă 
pentru fiecare generator În parte îl constituie 
tensiunea Între anumite două noduri ale circuitu
lui, notate cu indicii p şi m, În cele două figuri 
(deci tensiunea U/.m). 

Cînd sursele sînt incluse În structura unui 
circuit avînd n noduri, aşa cum sugerează figura 
5.14, curenţii parţiali L şi fi asociaţi fiecărei surse 
sînt dependenţi de potenţialele nodurilor i, j, P şi 
m. Dependenţa este redată de relaţiile (5.6) În 
cazul sursei de curent şi, respectiv, de relaţiile 
(5.7) În cazul celei de tensiune. 

(5.6 ) 
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de asemenea, 
miniu. 

Rezultatele 
de 

timă .... rUTlhlnl:!fll:!· 

torului T30N8 am 
25-33 kn cu 
calez pe R2 = 56 
inferior. Ulterior am 
mult mai sensibile, 

Pentru că am 

PM4 

cu mici radiatoare din tablă 
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utile, pe care 
le··am verificat În' 

experimental, cu bune 

unde R1, R2, C1 DZ au rolul 
cunoscut articolul 

ca şi colecţia revistei pe 

ce apare aici În plus este 
dioda de 01, care per-
mite C2 să se 
Încarce numai 
mialternanţelor 

de În acest caz). Evi-
releui este "echipat" cu 

obisnuita diodă montată În 
, bobine; lui 

aici rolul de a proteja 
l"f"lnt1<=>n'l:><'Itf'll"l C2 împotriva ten

de autoinducţie ge
nerată la întreruperea curentului 

bobină. 
Procedeul este posibil şi dă re-

zultate dar nu se reco-
mandă decît nevoie, cînd pro-
curarea unei punţi redresoare 

I 

amatori care se văd să simuleze 
clasică reamintită În fi

tr~n7,,~t('\I" T cu siliciu, npn, de 

I 
adecvate este 

mic. 
că energia 'nrn<'l,,,,,,,,.in!:lt<i 

densatorul C2 
către o singură 
deci se pune dintr-o dată 
blema de a mări semnificativ ca

acestui condensator 
de varianta cu Mai 

""".'11"'-' de aici si de 
intensitatea curentului ab

din reţea, implicit şi 
condensatorului serie , 

nefavorabile În 
disipaţia termică 
limitare R1, ca şi 
OZ. 

din figura 1 a fost 
şi experimentat cu re-

bune relee cu ten-
de anciansare 
9 V si cu' un 

curent absorbit de maximum 30 
mA. Pentru e,xtinderea domeniu-

se vor tatona adecvat valorile 
Ci si retusînd eventual si 

pe R1 ' , , 
Cea doua precizare se re-

feră la posibilitatea de a utiliza 
tensiunea continuă astfel 

nu numai comanda 
a releului, ci şi la 

narea acestuia prin Int,orn'1Arlll 

unor comutatoare electronice 
nepretenţioase. Un de 
exemplu este sugerat figura 2, 
unde s-a folosit un releu cu an
clansare fermă la cca 9-10 V 
la un curent de maximum 30 
Partea de alimentare este cea 
n"''''71:.nt,,,,t<i În articolul menţionat, 

comutatorul electronic 
trigger-Schmitt, 
În vederea ("n",,,,nr,,,,., 

semnal luminos 
mului tranzistor 

este el cunoscut 
revistei. Asa cum este 

reprezentat, montajui poate servi 
la aprinderea" automată a 
bec L de reţea, prin 
contactelor k (normal deschise) 
ale releului, atunci CÎnd ilumina
rea ferestrei fototranzistorului FT 
scade brusc sub un anumit nivel.. 
Cu mici modificări, însă, el poate 
fi uşor transformat În instalaţie 
de avertizare, supraveghetor de H 

flacără, "barieră" luminoasă, 
cantor de obiecte În mişcare etc. 

B 00--+-----1-111{ 
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deraţie este deja În funcţiui~e u 
Mail Box (cutie poştală) şi un BB 
Bulletin Board Sys~emJ' Se lu 

În numeroase articole găzduite în 
paginile revistei de-a lungul anilor, 
s-au putut întîlni semnături sub 
forma unor grupe de litere şi cifre, 
Începînd cu combinaţia YO. Acestea 
reprezintă indicativele de apel, după 
care sînt identificaţi radioamatorii 
români. 

În prezent, În ţara noastră există 
peste 4 000 de radioamatori er:niţă
tori autorizaţi şi cîteva mii de ra
dioamatori de recepţie. Activitatea 
acestora este coordonată de Fede
raţia Română de Radioamatorism, 
organ tehnic de specialitate avînd 
personalitate juridică şi care face 
parte din Ministerul Tineretului si 

DE YO 

'in concursuri, se. face schimb 
cărţi de confirmare (QSL-urJ); 
obţin diplome, se învată Iim 
străine, geografie şi astronomie, se 
experimentează antene, se fac mă
surători şi construcţii de aparate, 
dar mai ales se fac legături se 

Sportului. . 
Activitatea radioamatorilor poate 

fi privită atît ca un hobby, ce oferă 
satisfacţii deosebite celor ce-I prac
tică, dar mai ales ca JH] sport tehni
co-aplicativ, cu profunde şi serioase 
implicaţii sociale. " 

Concret, una din preocupările ra
dioamatorilor constă În experimen
tarea şi construcţia aparaturii desti
nate traficului radio În unde scurte 
şi ultrascurte. Sub aceste cîteva cu
vinte se ascund,. În fapt, mult mai 
multe lucruri întrucît radioamatoris-

mul înseamnă cercetare, dorinţă de 
nou, de autodepăşire şi este, pentru 
mulţi dintre cei care-I practică, un 
adevărat mod de viaţă, o poartă spre 
profesionalism şi iniţiative private. 

Sînt utilizate diverse moduri de lu
cru: telegrafie morse, telefonie (mo
dulaţie de frecvenţă, de fază sau 
emisiuni cu bandă laterală unică), 
iar mai recent transmisiunile nume
rice (telex, AMTOR, Radio Packet, 
PSK etc.). Se lucrează În unde 
scu rte si u Itrascu rte si chiar În m Î
crounde. Se fac experimentări şi În' 
frecvenţe foarte joase (VLF). Legă
turile se realizează direct, dar şi prin 
reflexii pe Lună, pe meteoriţi sau 
prin retranslatoare (atît analogice -
lucrînd În timp real, cît şi numerice 

Mo/dovan Emil, str. Petru Maior nI'. 67, se. III, ap. 2, 1700 
Reşiţa, jud. Caraş-Severin, solicitii urmiitoarele reviste" TEH
NIUM((: 7, 8, 10, 11/1971; 3, 4/1972; 8, 9/1973; 6/1974; 
11/1975; 1, 3, 4, 5, 9/1976; 2/1977 şi oferă la schimb: 3/1973; 
7/1974; 4, 5/1975; 5, 12/1977; 2, 5, 10, 12/1978. 

- cu stocare SI transmisiune in 
salve a informaţiei). Se utilizeaza 
curent şi sateliţii artificiali, realizaţi 
de radioamatori, sateliţi avînd atît 
orbi te circulare Ooase), cît şi orbite 
eliptice, ce prezintă perioade mari 
de acces. 
Lucrăm curent (organizînd chiar 

concursuri) cu televiziunea cu ba
leiaj lent (SSTV) şi s-au făcut exp~
rimentări cu televiziunea normala, 
cu baleiaj rapid (FSTV). Informatica, 
microprocesoarele, prelucrarea nu
merică a semnalelor, sinteza directă 
a frecvenţelor au pătruns deja ]n 
viaţa zilnică a radioamatorilor. In 
Bucureşti funcţionează deja o reţea 
completă de calcu latoare conectate 
prin staţii radio şi digipeatere. La fe-

924111441 
987/10377 

, 913/11034 
,001130744 
915/16580 
984/04147 
947117650 

leagă prietenii cu oameni În 
cele mai îndepărtate puncte de pe 
glob. 

Alţi radioamatori sînt pasionaţi de 
expediţii, de radiogoniometrie sau 
de telegrafia de viteză. La Campio
natele Mondiale organizate În 1991 -
de Uniunea Internatională de Ra
dioamatorism (IARU)' - din care ra
dioamatorii români fac parte Încă 
din 1937 au fost obtinute medalii 
de argint, la concursurile de 
unde scurte, la telegrafia de vi-
teză. Prin si mult echi-
pele noastre au s'urclasat n,,,ir.<:llm,,,_ 

tari din ţări cu mCJlt mai bune posi
bilităţi materiale şi dotări tehnice. 

Deci, pregătirea 
meniul electronicii 
caţiilor, al 
limbilor străine si 
patriei, precum şi un hobby 
sant pentru toţi sînt atribute ce ca-

"" racterizează În mod obisnuit activi-
tatea noastră. . 

Edităm o revistă ("Radioamator 
YO"), colaborăm la realizarea unei 
emisiuni la Radio "România Cultu
ral", iar joia şi vinerea, după orele 
18,00, pe frecvenţa de 3 650 kHz, 
transmitem buietine de informaţii şi 
ştiri cu caracter tehnic. O altă preo
cupare serioasă constă în organiza
rea unor reţele de urgenţă, care sînt 
pregătite pentru a fi gata În orice 
moment să intervină, În caz de cala
mităţi şi situaţii deosebite, pentru a 
contribui la salvarea de vieţi ome
neşti şi bunuri materiale, la apărarea 
ţării. ) 

Se poate cred Înţelege că radioa
matorismul este o activitate com
plexă, cu posibilităţi diverse de afir
mare şi care, după cum spuneam, 
poate oferi şi mari satisfacţiI. 
Aceasta cu at'it mai mult cu cît, da
torită nivelului de dezvoltare gene
rală a industriei românesti, cît si ve
niturilor noastre modeste, majorita
tea aparaturii. trebuie construită 
forţe proprii. In acest sens, cred 
trebuie aduse mulţumiri deosebite 
ravistei "Tehnium", care constant .a 
publicat numeroase scheme intere
sante şi moderne. De fapt, chiar re
dactorul-şef, specialist În radioco
municaţii, este şi un pasionat ra
d,ioamator, cu rezultate ,,apreciabile 
În domeniul undelor ultrascurte. 

Pentru a afla şi alte lucruri despre 
noi, sau pentru a deveni chiar dv., 
stimaţi cititori, membri ai acestei fa
milii, vă rugăm să ne contactaţi la 
federaţie (F.R.R., P.O.Box 22-50; 
71 100, Bucureşti; telefon 155575) 
sau la radiocluburile judeţene, ale 
căror indicative şi adrese le prezen
tăm În continuare. Deocamdată, eu 
vă spun doar: Vy and cuagn! 
- ceea ce' tradus ra-
dioamatQrilor înseamnă: Multe salu
tări şi sper pe curînd! 

Ing. VASilE 

Georgescu Mircea, cartier Traian, str. Hacman nI'. 
96, se. B; ap. 6, 1()0(j Rm. Vilcea, jud. IIv., .. nln,n~ 

rele reviste JJ TEHNIUM": 7/1972; 5/1973; 
7, 8/1981; 3, 8, 9/1982; 1, 8, 9, 10, 12/1983; 
5, 8, 9, 10, 11/1985; 1, 4, 5, 6, 9, 10, 3, 4, 
11, 12/1988; 1, 5, 6, 7, 8/1990. 

Solicită: 1, 2/1971; 7, 11/1974; 3/1975; 9, 
12/1979 şi 5/1989. 
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11. Măsurarea unei linii de trans

misiune in sfert de lungime de undă 
La construirea si acordarea ante

nelor, de multe ori avem nevoie de o 
secţiune de linie .de transmisiune 
(exemplu: cablu coaxial) În sfert de 
lungime de undă. Lungimea fizică a 
unui segment de linie ,\/4 În spaţiu 
liber poate fi uşor determinată prin 
calcul. Lungimea electrică este Însă 
întotdeauna diferită de lungimea fi
zică, ca urmare a factorului de velo
citate "V" al liniei. Pentru obţinerea 
unui segment de linie în Al4 se pro
cedează În felul următor: se taie o 
bucată de linie puţin mai mare decît 

În laboratorul 
radioamatorului 

o o o 

a) 

CORNELIU FĂURESCU, Y04AUL. maestru al sportului 

o 
[g 

o o o 

b) 

~4 Oc::======--
I 

cablu coaxial 

~2 Qe:===:::::===-. 
I 

cablu coaxial 

cuplat la circuitul anodic al etajului, 
acordarea circuitului de grilă al 
acestuia la rezonanţă va produce un 
minim pronunţat al indicaţiei' instru
mentului dacă etajul nu este corect 
neutrodinat. Această metodă pre
zintă avantajul că permite reglajul 
"Ia rece" al neutrodinării, nefiind ne
cesar ca aparatul să fie alimentat cu 
înaltă tensiune, asigurînd În acest 
fel securitatea operatorului. 

19. Oscilalii1e parazite constituie 
o problemă frecvent Întîlnită atît la 
amplificatoarele cu tuburi, cît şi cu 
tranzistoare. Grid-dip-metrul poate 
fi folosit la identificarea si determi
nAreA frecventei acestor 'oscilatii. 

r 

a) cuplaj direc t 

:t , 
20. Localizarea obiectelor m~ta

lice ascunse. Folosind ca accesoriu 
un receptor în care se ascultă sem
nalul generat de către grid-dip-gle
tru, putem localiza cu uşurinţă lin
stalaţii sau obiecte metalice as
cunse. Cu cît se apropie. mai mult 
bobina grid-dip-metrulyi de un 
obiect metalic, cu atît circuitul osru
lant al acestuia se va dezacor'da, 
modificînd astfel tonul seml'lalului 
recepţionat. Folosind această me
todă, se poate localiza, de exemplu, 
traseul instalaţiei electrice din pe':' 
rete pentru a evita baterea unui cui 
chiar În această instalaţie. O altă 
metodă de localizare a instalaţiilor 
metalice din perete constă În a in
duce un semnal de radiofrecvenţă În 
acestea şi de a urmări, semnalul cu 
ajutorul unui receptor. In acest ultim 
caz se recomandă folosirea celui 
mai mic semnal care permite locali
zarea, pentru a evita eventualele in- . 
terferenţe cauzate receptoarelor ve
cine. 

Desigur, cu aceste explicaţii nu 
am epuizat toate posi bilităţi le 
grid-dip-metrului, dar considerăm 
totuşi că cele prezentate se vor con
stitui într-un îndreptar util pentru 
cei care posedă deja un astfel de in
strument şi într-un Îndemn pentru 
cei care nu s-au hotărît încă să-si 
construiască unul. . 

--------------~'-'~------------_ .. ~ 
lungimea rezultată din calcul, apoi 
se scurtcircuitează la un capăt, lă
sînd capătul opus liber. Se măsoară 
frecvenţa de rezonanţă a liniei. Dacă 
rezonanţa are loc la o frecvenţă mai 
joasă, se acordează g.d.m.-ul pe 
frecvenţa dorită, apoi se scurtcircui
tează linia puţin cîte puţin pînă cînd 
rezonal']ţa are loc la această frec
venţă. In acest fel se poate obţine 
orice multiplu impar de Al4. (fig. 8). 

12. Măsurarea unei linii de trans
misiune În Al2, 

Pentru măsurarea unei linii În ,\/2 
se procedează ca În exemplul pre
cedent, exceptînd faptul că de 
această dată capătul opus al liniei 
se scurtcircuitează. Dacă linia este 
de bună calitate, dip-ul la rezonanţă 
va fi destul de pronunţat În ambele 
cazuri (fig. 9). 

13. Măsurarea impedanţei caracte
ristice "Z" a. unui cablu coaxial se 
poate face în felul următor: 

Se ia o secţiune de cablu coaxial 
În Al8 (unde ,\ este lungimea de 
undă la care are loc măsurătoarea) 
şi se determină inductanţa, respectiv 
capacitatea acestei secţiuni, folosin
du-ne de o capacitate şi o induc
tanţă etalon. Pentru determinarea 
capacităţii, la un capăt al cablului se 
conectează Înductanţa etalon, celă
lalt capăt rămînînd În gol, iar pentru 
determinarea inductanţei se conec
tează la un capăt o capacitate eta
lon, celălalt capăt fiind scurtcircui
tat. În acest ultim caz, conductorul 
care face scurtcircuitul poate fi folo
sit ca buclă de cuplaj pentru bobina 
g.d.m.-ului. Datele astfel' obţinute 
se introduc În formula impedanţei: 

20 = VCL 
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14. DeJerminarea factorului de 
velocitate "V" al unei linii de trans
misiune. 

Pentru determinarea factorului 
de velocitate al unei linii se ia un 
segment de linie şi se măsoară frec
venţa la care are loc rezonanţa 
(capătul opus fiind deschis). Se 
măsoară apoi lungimea fizică a seg
mentului, iar valorile obţinute se in
troduc În formula: 

FxL v=--
75 

unde F este frecvenţa de rezonanţă 
În MHz, iar L este lungimea expri
mată În metri. 
, ... 15. Măsurător de cimp. 

Conectînd o antenă scurtă (1 m) 
la capătul cald al bobinei g.d.m.-u
lui obţinem un măsurător de cîmp 
de radiofrecvenţă sensibil, foarte util 
la reglarea antenelor. 

16. Măsurarea frecventei de rezo
nanţă a antenelor se poate efectua 
prin apropierea grid-dip-metrului de 
mijlocul firului antenei şi prin căuta
rea minimului indicaţiei instrumen
tului. La antenele de tip dipol se 
scurtcircuitează cele dGuă braţe cu 
o spiră care se cuplează inductiv cu 
bobina~.d.m.-ului (fig. 10). 

17. Masurarea frecvenţei de rezo
nanţă a bobineJor de şoc de radio
frecvenţă se poate face scurtcircui
tind bobina respectivă şi verificînd 
apoi frecvenţa de rezonanţă serie cu 
ajutorul g.d.m.-ului. 

18. Indicator de neutrodinare. 
Grid-dip-metrul se poate folosi cu 
succes ca indicator de neutrodinare 
al unui etaj amplificator de radio
frecvenţă. Cînd instrumentul este 

b) c4Jlaj capaeitiv 

d) cuplaj inductiv prin link 

.., 
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1"/0, laf raponui sem
egal cu -64 dB. 

raportul semnal/ 
preamplificator 

sub al celor prezentate 
ce îl caracterizează 

remarcabilă la 
parazite pe cablul de 

;n+,..,~r'",r.o""t,,.·o lipsa 
Dar, 

de rejecţie 
teore-

mot al celor trer preamPllt,cloare, 
tacem următoarele precizări, eose

de utile pentru evaluarea c rectă 
a valorilor obţinute: 

- este indicată valoarea nepon
derată a raportului semnal/zgomot; 

- raportarea s-a făt.ut faţă 1?de o 
tensiune la intrare de 2 mV; '~ 

- amplificarea. montajelor pre
zentate este relativ mare, de cca 400 
de ori, influenţînd. negati\[ raportul 
semnal/zgomoi. . 

Ar putea surprinde rlif,c,.ont", 

nificativă Între raportul 
mot al DrE3arnDilifil~aton 
3 şi al 
figurile 2 şi 
transformatorul 
cător, realizînd o 
17 dB. În aceste 
menţine amplificarea 
52 dB, circuitul avea o 
amplificare de numai 
3S dB. cu 7 dB decît În 



Pentru lucrul În joasă frecvenţă, de multe ori se 
d01i1eCleslte utilă folosirea unui frecvenţmetru. De
sigur, dintre cititorii revistei posedă un ase
menea aparat, fie industrial, fie confecţionat după 
una din schemele apărute chiar În aceste pagini. 
Bineînţeles, rezultatele obţinute În măsurători sînt 
- În majoritatea cazurilor - direct proporţionale 
cu complexitatea montajului şi acurateţea execu
ţiei, În cazul celor "HOME MADE". 

Afişarea se face, în majoritatea cazurilor, cu 6, 
7 sau 8 cifre. Consumul de energie este, de obi
cei, peste 300 mA În curent continuu, ajungînd la 
valori impresionante la variantele TTL cu 8 cifre 
şi diverse divizoare la intrare (de exemplu 9SH90, 
11C90 etc.). 

Montajul propus spre realizare Întruneşte cîteva 
caracteristici notabile: 

- consum redus de energie; 
- volum fizic redus; 
- folosirea circuitelor CMOS de fabricaţie in-

digenă; 

+~v 

ductor, notat 74C925. Compatibilitatea este to
tală. 

internă -
prezentată În 

funcţionale -- o 
Se observă imediat ase

....... <:.,,.,<:>,r,,,,"" CU structura 
condensată Însă pe o 
cu intrări pentru toate ~Qrnn:::.lol"" 

clasic, 
siliciu 

LE) şi cu' ieşiri multiplexate pentru patru 
Acest ultim amănunt, precum şi executarea C.1. 
cu structuri' CMOS, asigură un consum redus de, 
energie. Tensiunea de funcţionare este de 3-6 V. 

Ieşirile spre segmente se trec prin rezistenţe de 
limitare, .iar comanda cifrelor cu catod comun se 
face prin intermediul unor tranzistoare cu rol de 
etaje tampon. 

REALIZARE PRACTiCA, 
Baza de timp este construită cu ajutorul unui 

alt circuit CMOS, respectiv 4060. Acesta conţine 
un os~i'ator, precum şi un şir de 14 divizoare bi
nare. In cazul acestui montaj am folosit un cuarţ 
de 32 768 Hz (215Hz). la pinul 3 al C.1.4060 se va 

Urmează o primă divizare cu 5 necesară pentru 
corelarea bazei de timp (1s) cu perioada de mă-· 
surare efectivă a semnalului, precum şi furnizarea 
semnalelor RST şi LE. După acest divizor, ia ie
şire se va face o nouă divizare cu 10. Cele două 
semnale :5 şi :50 ajung printr-un comutator, elec
tronic - cu patru porţi NAND - la inf.rarea de 
numărare CU" via D1. 

În funcţie de poziţia întrerupătorului I ce co
mandă În c.c. comutatorul, vom obţine două 
game de măsurare a ]recvenţelor: O la 99,99 kHz 
şi O ia 999,9 kHz. 
După cum am arătat, elementul original al 

montajului este C.i. MMC2292S. Conform datelor 
(1), acesta poate măsura şi afişa pînă la 1 MHz 
frecvenţa de intrare. Rezultă deci destul de clar 

e-----------~------------------------.-------_1~----------_, .. 

posibilitate'8 înlocuirii prin circuite TTL sau 
HCT cazul care se doreşte extinderea gamei 
de frecvenţe măsurabile; . 

- afişarea pe numai 4 cifre a informaţiei utile. 
După cum se observă În schema electrică (fig. 1), 

se disting şase blocuri principale. 
- divizoareie de intrare; 
- baza de timp cu cuarţ; 
- modului de numărare/afişare; 
- circuitele ce furnizează semnalele LE (latch) 

şi RST (reset); 
- alimentarea cu energie; 
- formatoarele semnalului de intrare. 
Elementul original al acestui montaj îl Întîlnim 

În modulul de numărare/afişare şi este reprezen
tat de C.i.-MMC2292S, prOdus la "Microelectro
nica". Această capsulă DIL 16 este, de fapt, o re
producere a unui celebru cip National Sem icon-

10 

obţine - după o divizare cu 214 - un 
2 Hz, cu precizia şi stabilitatea 
obţine semnalul util de 1 Hz 
corectă a modulului de numărare se face 
divizare cu 2 prin intermediul a 1/2 490 -
TTL divizor cu 2 şi 5. 

Semnalul furnizat la iesirea lui 
mandă poarta construită cU D1 şi a carei I~ 
şire atacă blocul de numărare/afişare. 

Paralel se declanşează un monostabil cu-
prins În C.!.4098 (4528), al impuls de ieşire 
este furnizat blocului de numărare la intrarea LE, 
comandînd, totodată, un al doilea monostabil a 
căr:ui ieşire furnizează impulsul necesar la intra
rea RST. 

Cronograma asociată funcţionării corecte a 
frecvenţmetrului descris pînă În acest moment se 
poate observa În figura 2. 

superioară acestei valori 
convenabilă pentru a 

de funcţionare optimă (+S V) con
cazul folosirii unor divizoare TTL 

de exemplu) sau chiar ECL (10131 sau 
Nu recomandăm folosirea pe post de 

prime a capsulelor CMOS normale, de
oarece acestea au la o alimentare de +S V o func

corectă de pînă la cca3 MHz. SOluţia op
al" reprezenta-o familia CMOS rapid (HC, 

HCT) ce Îmbină frecvenţa ridicată de lucru gen 
TTL-LS, 40-60 MHz - cu consumul mic al 
CMOS-urilor (1,S mW) şi tensiunea redusă de lu
cr!:l (+S V). 

in concluzie, circuitele folosite depind doar de 
zestrea fiecărui constructor. 

În schema electrică de bază orezentată am fi-
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dar fără a depăşi 
Banda de trecere este 
cîteva zeci de hertz! şi 

MHz. 
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Radioreceptorul EL TRA CS-202, > produs UNITRA, permite recepţia semnalelor .MA din gamele UL, 
UM, US, respectiv a semnalelor MF În gama undelor ultrascurte. ~ ~ 

De remarcat faptul că În unde ultrascurte există posibilitatea preselectării unor posturi fixe. . 
Alimentarea aparatului se face cu o tensiune de" 18 V, iar pentru alimentarea diodelor varicap tensiu-

nea este de 40 V. ~. 
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eie 1·,~1,,,,,c;<'7'" 

destul de impor- ~ 
ca acestea să conducă ~ 

Totuşi util iza- ~ 
rea îndelungată unui aparat foto ~ 
poate duce la dereglarea sau uzarea ~ 
mecanicii obturatorului, apărînd va- ~ 
riaţii importante ale timpilor reali de ~ 
expunere în raport cu marcajele ~ 
inscripţionate de fabricant. i. i~ .. 

Montajul prezentat În cele ce ur-. 
mează permite să se controleze 
aceşti timpi cu o precizie suficientă I 
(prin măsurare) şi de a acţiona~ 
corespunzător asupra reglajelor me-I 
canice ale aparatului foto. I 

Captorul de măsură este un foto-I 
tranzistor care, instalat provizoriu În! 
locul peliculei, va recepţiona radiaţia~ 
luminoasă numai În timpul de des-I: 
chidere a obturatorului. Măsurarea. 
se va 'executa cu obiectivul scos. 

Montajul reprezintă, În fapt, un, 
circuit integrator compus din ope-~ 
raţionalul, tip 8083, TL083CN (se' 
utilizează un singur amplificator 
operaţional din cele două disponi-. 
bile) şi grupul R2, R4, C2. La 
iluminarea fototranzistorului FT des
chiderea 
termediul 
mutatorului K, una din 

La .. Închiderea obturatorului. foto
tranzistorul FT şi tranzistorul T se 
blochează, diferenţa de potenţial 
Va-Vb devine practic nulă, iar inte
gratorul trece într-un regim de "me
morie analogică", meţinîndu-şi ieşi
rea ia nivelul ultimei valori de 
tensiune. 

Practic, 
se 

SCllm:;frC:UIt (întoarcerea ~ţU·A~jrAri.~tj(~ii 

. -' curentul prin terminalul de polarizare: 
- rezistenţa internă: Ro = 15 mn; 
- tens.iunea de zgomot la ieşire În banda 10 Hz-100 kHz, 20 j..tF : eN == 

::::: 70'f./.V; 
- rejecţia pulsaţiilor de intrare pentru Vi ::::: 4Vvv • f = 100 Hz : SVR= 46-60.dB; 
'- putere totală Ptot = 14 W radiator infinit, Te = 25°C; 

Ptot ::::: 7 W radiator infinit, Te::::: 85°C; 
Ptot ::::: 1 W fără radiator. 

În figura 3· este. prezentată o schemă de aplicaţie a acestui' stabifizator pentru 
o tensiune de ieşire superioară valorii dl? 5 V. Variaţiile curentului de polarizare 

old 
cu temperatura şi cu tensiunea de intrare sînt -- = -7 j..tA/oC şi 

8T oVi 
.:::: 30 j..tA/V. 

Rel(iţia de .calcul pentru această variantă este: 

14 

fiecărei măsurători, condensatorul 
C2 va .fi descărcat, prin rezistorul 
R8, cu ajutorul butonului B. Ri 

suma dintre 

sau, 
dellavl"lrablL se vor Înseria cu 

unui potenţiometru se 
de 5 kO cîte o rezi 

aproximativ 10 kD. 
Etalonarea se va executa, de 

ferinţă, la deviaţia maximă, pe 
care din scalele de 
ajutorul unui aparat de totoOl'afiat 
bună calitate şi nou. Se 
expuneri multiple pe fiecare 
şi se vor corecta de fiecare 
înainteş unei expuneri val 
potenţiometrelor P3a+P3d pînă 
instrumentul va indica un timp 
expunere egal cu cel înscris 
aparat. 

Treptete de măsurit'sînt: 1} 0-4 
2) 0-1/ 2 s; 3} 0-1/ 15 s;.4) 0-1/125 

Nu sînt necesare componente 
sive de precizie, o' toleranţă 
5-=-10% fiind mulţumitoare pentru un 

montaj. 
componente: 

C! - 8083, TL083CN etc.; T :
BC107-109, BC171-173; 

FT - ROL32; 01 = 02 = 1N4148; 
03 = DZ6V2; Ri = fi; 

= 10 kfi; R3a = 
::: 68 kfi; 

Vo 

+f(3V 
4,8m4 
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i I 
(URMARE DIN NR. TRECUT) 

Oscilatorul modulat În frecvenţă 
este alcătuit din tranzistorul T2 
circuitul de temporizare C12. 

de colector al 
încarcă condensatorul pînă la 
valoarea O,66·V+ (3,7 V), CÎnd are loc 
bascularea spre masă a ieşirii circui
tului integrat pE555. 'Tot În acest 
moment are loc descărcarea rapidă. 
a condensatorului amintit pînă la un 
potenţial de O,33·V+ (1,8 V). Scăde
rea acestui potenţial sub valoarea 
de 1,8 V conduce la revenirea În sta
rea iniţială a bistabilului intern al 
temporizatorului, după care fenome
nul se repetă. Giclicitatea procesului 
este accelerată sau încetinită În 
funcţie de valoarea curentului de În
cărcare a condensatorului C12, res
pectiv de viteza de creştere a poten
ţialului intrărilor PS şi PJ Între 1,8 V 
şi 3,7 V. Prin modificarea valorii po
tenţiometrului P2 se poate obţine o 
deplasare a frecvenţei de oscilaţie 
între 80 kHz şi 200 kHz. Dacă peste 
potenţialul static stabilit din P2 se 
suprapune, în baza tranzistorului T2, 
o tensiune alternativă corespunză
toare unui semnal vocal, atunci frec
venţa instantanee a osci/atorului se 
va modifica În funcţie de amplitudi
nea tensiunii modulatOare. Gradul 
de modu/aţie în frecvenţă se poate 
modifica, după dorinţă, din poten
ţiometrul P1. 

Sensibilitatea maximă a deviaţiei 
de frecvenţă este de cel puţin 10 
kHz/mV (cursorul potenţiometrului 
P2 spre ieşirea operaţiona/ului). 

Într-o astfel de comunicaţie (ca, 
de altfel, -şi în cele radio ce utili
zează modulaţia de frecvenţă sau de 
fază), pentru ca receptorul să recon
stituie corect informaţia transmisă, 
este necesar ca acesta să "simtă" 
numai momentele de schimbare de 
polaritate a semnalului purtător şi 
nu polarităţile propriu-zise. Astfel, la 
emisie se poate micşora la minimum 
durata de conducţie a diodelor de 
IR, obţinîndu-se un consum redus 
din sursa de alimentare. In acest 
scop şi avînd in vedere că Într-o 
perioadă a oscilaţiei ieşirea circuitu
lui integrat ,BE555 stă mai mult În 
starea logică ,,1" decît în "O" (coefi
cient de umplere mare), s-a ales 

etajul de ieşire un tranzistor 
a cărui tensiune de co
conducţie trebuie să fie 

în raport cu potenţialul 
său. 

cum se poate observa, ma-
1,..""t""~C\,,, condensatoarelor electroli

tensiunilor de 
alimentare "dublate" de con-
densatoare plachetă de !J.F. Fron-
turi/e abrupte şi valorile vîrf rela-
tiv mari prin circuitul PE555 şi 
final im·pun această decuplare 
riguroasă. 

Durata cît circuitul temporizator 
rămîne în starea logică "O" este con
stantă şi de valoare 0,4 !J.S, indiferent 
de mărimea frecvenţei instantanee 
(factor de umplere 

Trecînd acum la partea 
ţie, autorul german 
schemă ce este r.:>rlrA:7Arlt::l,t::i În fi
gura 3. În fapt, este vorba de un de
modulator MF precedat de un etaj 
separator cu tranzistor cu efect de 
cîmp Între detectorul de IR şi demo
dulator. Ieşirea demodulatorului 
atacă un amplificator de audiofrec
venţă simplu cu un tranzistor bipo
Iar necesar ascultării Într-o cască cu 
impedanţa mare (4 kD). Întreg an
samblul este destinat să funcţioneze 
pe o frecvenţă centrală de recepţie 
de 95 kHz. 

Senzorii receptori de IR sînt diode 
cu siliciu de tip BPW34. Aceştia pot 
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ca generatoare de curent 
Inr,I"",,~'''''O inversă curent conti-

o sarcină oarecare. Dacă 
de valoare atunci 

la bornele se va obţine o 
de recepţie ridicată; Tinînd cont şi 
de faptul că demodulatorul MF ar 
trebui at"acat În tensiune, dar are o 
impedanţă de intrare relativ scăzută 
În raport cu necesităţile montajului 
(50 kD/4 pF la 455 kHz), se impune 
folosirea unui separator cu un tran
zistor cu efect de cîmp tip BF245 În 
conexiune drenă comună. 

Circuitul L 1C1 acordat pe 95 kHz 
măreşte raportul semnal/zgomot, 
eliminînd perturbaţiile adiacente 
benzii de frecvenţe recepţionata. 

Radiaţia purtătoare va avea o de
viaţie de frecvenţă Llf = ±6 kHz pentru 
semnale modulatoare de bandă În
gustă (30 Hz - 7 kHz) sau Llf = ± 25 
kHz pentru semnale modulatoare de 
bandă largă (30 Hz - 12 kHz). La 
recepţie, rezolvarea compromisului 
bandă largă a circuitului acordat-im
pedanţă mare de sarcină pentru dio
deie F1 şi F2 se face prin utilizarea 
unui circuit rezonant derivaţie 
L1C1*, a cărui bobină trebuie să 
aibă o valoare mare a inductanţei 
(în cazul prezentat, Li = 50 mH), iar 
capacitatea din paralel să fie mică 
(Ci * = 50 pF). Prin Ci * s-a notat ca
pacitatea echivalentă de acord În 
care este inclusă capacitateş de in
trare În repetorul pe sursă. In acest 
fel, factorul de calitate al circuitului 
dat de relaţia: Q = wR2C1 * va putea 
lua valori Între 2 şi 9, rezultînd o re
zistenţă R2 acceptabilă ca mărime, 
cuprinsă Între 100 kO şi 270 kO. 
Aşa cum este prezentată schema, 

ea se foloseşte la recepţia unui sem
mii purtător>a cărui deviaţie de frec
venţă este Llf = ± 6 kHz. In cazul re
cepţionării unui semnal cu Llf=± 25 
kHz, atunci R2 = 100 kO, C10 = C11 
= 560 pF, C12 = 0, iar L2 = 12 mH. 

Circuitul integrat S041 P este un 
demodulator MF, cu o funcţionare 
asemănătoare cu cea a circuitului 
integrat românesc TAA661. 

În afara aplicaţiei pe care am co
mentat-o, s-au imaginat, cum era şi 

sisteme de emisie stereofo-
mca IR. Se utiiIIZE!aZ,a, hinA,înt.:>I",,<:: 

două emiţătoare şi 
cîte o '::'ITI it~ltl"\I'"_I'"':>f".:>nt() r 

pentru 
nale aie inf,n,..n",j~iQi 

se
şi ca amplifica

conexiune sursă comună, 
f"l"\lmn,.:>nc'inri sensibilitatea mai re

a demodulatol'ului MF de tip 
TAA661. 

O altă a sistemelor de 
IR transmite-

rea de date numerice. tabelul din 
figura sînt prezentate cîteva moda
lităţi transmitere codificată a in
formaţiei numerice. 

Fără a intra În detalii de construc
ţie se prezintă În continuare partea 
de oscilator-modulator În frecvenţă 
a unui emitător de impulsuri În IA. 

EI poate fi pentr.u mai multe 
tipuri de codificare a purtătoarei (fi
gura 

vertor 
compus din 
constant AO + 

un con
şi este 

de curent 

sau mai lent condensatol'ul din 
de temporizare al astabilului 

de tip 555. Viteza de încărcare a 
condensatorului CT, respectiv frec
venţa oscilaţiei, este invers propor
ţională cu potenţialul punctului A 
.faţă de masă. 

Dacă în locul rezistorului Rv se 
utilizează un circuit ca În figura 7 
sau "8, se va obţine un sistem multi
canal de tipul 1 din tabel. Codifica
rea frecvenţelor se face prin inter
mediul intrărilor 1-4, respectiv 
1'-::r Introducerea comenzii de 

Â __ _ 

Rv . 
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