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PREŢUL 75 lEI 

, . 
,An .. plilfICarE~· datora,tă reacţiei' pozitive in buclă, a preţurilor.' are efecte nedorite

. şi, i. ,asupra . noastră: a constructorUor "matori. 
I rat ,creş. te preţ ul hirtiei, dar şi, mal irat ional creş. te preţ ul. acţ lunii de tipărire 

a revistei şi oride cite ori cerem anumite explicatii ni se dau exemple preţurile re
vistelor similare ,din unele tărl europene şi ni se recomandă să facem convertibilita
tea şi să ne. convingem că totuşi TeHN'UM este o revistă care se vinde Ieftin. 

Am verificat şi noi preţurile citorva revIste şi Iată ce am găsit: Kunkamateur = 
4,50 OM, Elektor = 7,50 OM, Radiotechnika =69 Ft (4 OM), Radio Televizia Elektro
nika = 10 leva, ESM = 6,50 OM, Radio ::~ 5,50 ruble. 

Aplicînd ceea ce ne arată În fiecare seară televiziunea, adică pentru 1 OM, tre-:, 
buie să plătim peste 300 lei, vă lăsăm pe dumneavoastră să calculaţi şi să apreCiaţi. 

Oricum, noi vom căuta să menţinem un preţ cît mai convenabil pentru revista 
TEHNIUM şi vă cerem scuze pentru modificările de preţ aplicate În timp~: .' 

Menţionăm în acelaşi timp că cei care au făcut abonamente, vor primi revista~ la 
preţul vechi (redus) . 

Deci, pe parcursul creşterii preţului de vînzare cu bucata, abonaţii nu mai .pIă
tesc nimic În 'plus. Şi o sugestie: ABONAŢI-VA! 



Dr. ing. RADU IONESCU ŞERBAN 

(URMARE DIN NR. TRECUT) 

Includerea În valorile admitanţelor circuitului 
complet a celor calculate cu formulele (5-18) 
este realizată de instrucţil,mile cuprinse în liniile 
de program 2955 ... 2965 aparţinînd listei 5.13, in
trodusă deja cu prilejul subcapitolului 5.5.1. 

5.6.2. Exemplu (O) 
Drept exemplu de utilizare a modelului amplifi

catorului operaţional (O) am ales o aplicaţie din 
domeniul metodelor de generare a semnalelor 
modulate În amplitudine cu purtătoare suprimată 
si bandă laterală unică. Anume, .ne vom referi la 
obţinerea acestor semnale prin metoda defazării, 
iar pentru aceia care nu sînt familiarizaţi cu ea, În 
figura 5.27 este Înfăţişată printr-o schemă bloc 
simplificată. 

Semnalul vocal v(t), căruia mai Întîi îi este limi
tată banda la un interval de frecvenţă cuprins de 
obicei Între 300 ·Hz şi 2400 Hz, este trecut prin 
două defazoare notate DA Ş j DB, pentru ca mai 
apoi să fie aplicat celor două modulatoare dublu 
echilibrate. Trecerea componentelor lui v(t) pIin 
defazoare nu trebuie să aibă ca efect modificarea 
amplitudinii lor, ci numai introducerea unor defa
zaje relative cu valori cît mai apropiate de 90°. 

Faptul că oscilaţia purtătoare de frecvenţă fI', 
este adusă la cele două modulatoare tot În cva
dratură (defazaj relativ de 90°) permite ca prin În
sumarea sau scăderea produselor de modulaţie 
să se elimine din semnalul rezultat s(t) una dintre 
cele două benzi laterale. Atenuarea benzii laterale 
nedorite este cu atît mai mare cu cît sînt respec-
tate mai condiţiile de a amplitu-
dinilor si relative 

Un . de retea defazoare care 
poate fi blocurilor DA şi DB din 
schema bloc, este cel prezentat În figura 5.28-a. 
Tabelul asociat contine valorile teoretice 
pentru rezistenţe' Ş capacităţi, calculate impunînd 
ansamblului defazoare!or o bandă de la 200 Hz la 
3000 Hz (bandă, definită În planul caracteristicii 
fază-frecvenţă). In această bandă, abaterea defa
iajului de ia valoarea nominală de 90° este teore
tic mai mică decît ±1,84°. 

Deşi În principiu ne putem apropia În realizarea 
practică .oricît de mult de valorile teoretice ale 
elementelor RC utilizînd combinaţii serie-paralel, 
totusi constructorilor amatori care nu au acces la 
o aparatură de măsură suficient de precisă, le 
este mai la îndemînă Înlocuirea valorilor teoretice 
cu cele mai apropiate valori standard (oricum 
pentru asemenea aplicaţii se recomandă scara de 
precizie 1 %). Apare astfel nevoia cunoaşterii anti
cipate a, comportării globale a reţelei În acele 
condiţii. In acest scop, figura 5.28-b reia schema 
defazorului din figura 5.28-a completînd-o cu o 
sursă de semnal avînd rezistenţa internă neglija
bilă şi cu o rezistenţă de sarcină arbitrar alea~ă 
de 1 k.o. Valorile rezistenţelor R1 ... R4 şi capacita
ţilor Ci, C2 sînt pentru fiecare bloc defazor În 
parte trecute În tabelul alăturat figurii. De aseme
nea, pe figură sînt precizate şi valorile parametri
lor modelului ampiificatorului operaţional de tip 
741. Cît priveşte valoarea rezistenţelor R5 şi R6, 
aceasta poate fi oricare, respectîndu-se Însă con
diţia de egalitate RS = R6. 

Lista exemplu 5.8, conţine rezultatele analizei 
răspunsului circuitului defazor, mai Întîi DB, iar 
apoi DA, la o excitaţie sinusoidală pentru cîteva 
frecvenţe cuprinse În intervalul de la 200 Hz pînă 
la 3000 Hz. Rezultînd execuţia programului În 
aceeaş i gamă de frecvenţe însă cu un pas de nu
mai 200 Hz, s-au obţinut rezultatele care de fapt 
ne interesează J.Au (dB) şi !:lA" (grd) din tabelul 
5.3. Cele două diferenţe au semnificaţiile date de 
definiţiile (5.19). 

că valorilor ele-
mentelor de practice faţă cele teoretice 
nu a condus la diferenţe semnificative în ceea ce 
priveste amplitudinile semnalelor la ieş irile celor 
două' defazoare (maximum 0,5 dB), Însă diferenţa 
relativă de fază manifestă în raport cu valoarea 
ideală de 90° o abatere mult mai mare decît cea 
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la care ar fi condus valorile teoretice, şi anume În 
limitele -6,r /+5,3°. Astfel, cu valorile de ele
mente din figura 5.28-b, reţelele defazoare nu pot 
fi utilizate În construcţia unui emiţător pentru 
emisiuni cu banda laterală unică (ar conduce la o 
atenuare insuficientă a benzii laterale nedorite), 
însă sînt acceptabile În alte aplicaţii conexe, aşa 
cum ar fi de exemplu cazul unui compresor de 
dinamică. 

5.7.1 linii de transmisiune (V) 
Dintr-un program destinat analizei răspunsului 

reţelelor electrice În domeniul frecvenţei, care Îşi 
propune să satisfacă În cît mai mare măsură ne
voile radioamatorilor, nu poate lipsi modelul liniei 
de transmisiune uniformă ca element de circuit. 
De aceea, În acest subcapitol ne vom ocupa de 
completarea programului cu instrucţiunile nece
sare abordării atît a liniilor de transmisiune sime
trice cît si a celor asimetrice, a căror parametri 
geometrici şi electrici cara~teristică ?-
şi constanta de propagare y) acelaş I In Ort-

segment al liniei. \ 
figura 5.29-a este reprezentată o linie de 

transmisiune simetrică (închisă sau deschisă), 
realizată constructiv sub forma a două conduc
toare paralele. Vom accepta ideea că cele do'uă 
conductoare sînt suficient depărtate de obiectele 
înconjurătoare (practic distanţe mult mai mari de
cît distanţa dintre centrele secţiunilor lor), sau că 
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cele apropiate (Cum ar fi un eventual plan de 
masă) au aceeaş i influenţă asupra fiecăruia dintre 
conductoare (influenţă care se regăseşte În va
loarea impedanţei caracteristice). Pentru ca pe li
nie să circule numai curenţii de linie (linia să fie 
echilibrată), este necesar ca la capetele ei să fie 
Îndeplinite condiţiile (5.20). 

Cu aceste conditii, linia~ de transmisiune avînd 
o lungime 1, se poate as(miia cu un cvadripol cum 
este cel din figura 5.18-a, avînd admitanţele de 
scAurtcircuit date de formulele. .... ~5.21). 

In ceea ce priveşte liniile de transmisiune asi
metrice închise (exemplul tipic fiind uzual denu
'mitul "cablu coaxial"), sau deschise (cum ar fi li
niile microstrip), pe acelea le vom privi ca tripoli, 
capetele unuia din conductori fiind conectate la 
acelaş i potenţial. Această precizare, concretizată 
În figura 5.29-b pentru un cablu coaxial, este ne-
cesară pentru a elimina injectării În cir-
cuit a unui curent ce poate apare 
pe faţa exterioară a conductorului. Formulele 
(5.21) rămîn valabile şi acum, dar ele se referă de 
data aceasta la figura 5.17. 

Pentru a accepta circuite conţinînd linii de 
transmisiune, programul trebuie completat cu lis
tele de instr9cţiuni 5.16 şi 5.17. De la prima exe
cuţie se va observa faptul că prezenţa unei (unor) 
linii de transmisiune are (au) ca efect fixarea au
tomată a MHz-ului drept unitate de măsură a 
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Lista exem,lu 5.8 (fi~urn 5.28-b) 

ANALIZA CIRCUITELOR LINIARE 
IN REGIM SINUSOIDAL 

* MODELE: RLCUVDIETFOYS 

* NUJV1A.HUL DE NODU~={I: 7 

* ELE1VIENTE: RCO 

* UNrrAT 8A DE 
FRECVENr.rl (G/M/K/lI): K 

* ELEMENTEH: 6 

Nrl VAL.(kO~n) 
Rl 0.51 
R2 1 
R3 6 .. 2 
Ll4 3.3 
R5 10 
R6 10 

* ELEMEN'r E C: 2 

NH 
CI 
02 

VAL .. (nF) 
27 
100 

* ELENi&N'fE O: 1 

K K 
1 ,6 
7 ,5 
2 ,5 
1 ,2 
1 ,3 
3 ,4 

K K 
6 ,2 
2 ,7 

Nit V AL. (kOhr:l, nli"l, kHz) 1+ 1- E+ E-
01 2 SI 3 li 4 ,5 

Ri 2000 
He .015 
Ci ,,003 
Fb .01 
A 200000 

* fJOl'aINUAH..2: (C/p/A/a/,)): A 

* NODURI INTRARE: 1, 5 

* NODURI IESIRE: 4, 5 

*- Rg (1{Ohm): ,,0001 
.. 

* Rs (kOhm): 1 

* BALEIERE (D/N): D 
frecvenţei. 

Parametrii liniei, ceruţi de program, sînt În or
dine: impedanţa (rezistenţa) caracteristică Z ex
primată În ohmi; lungimea fizică I măsurată În 
metri; factorul de sQurtare a liniei K (Ia liniile 
omogene egal cu 1/V2:r); constanta de atenuare a 
liniei A exprimată În decibeli/metru; nodurile din 
circuit la care este conectată linia, notate aşa 
cum este arătat În figurile 5.29 cu A1' A2' E1 şi E2. 

5.7.2 Exemplu (V) 

* li'min (kHz): O .. 2 

* J.1"'max ( lcHz ): 3 

* Fp a s (kII z ): O $ 7 

* PARA.NlET au (YUPI 8'r): U 

F= 0,,2 kIIz 
Au=1, " 0721,E-Ol (-10 .. 25 el3) 
PE=- -5 l .. 48 

kIIz F= 0.9 
Au=1, .. 1466E-Ol 
PH--146 .. 76 

(-10.04 eL3) 

J:l'= 1,,6 kHz 
Au=3.1G12E-Ol (-10 dTI) 
PII= 178 .. 54 erc1 

F= 2 .. 3 kHz 
Au=~.1707E-Ol (-9.98 dE) 
PH=-156,,49 grd 

F= 1, kHz 
AU=5 o 1764E-C)'l (-9.96 dB) 
PH= 139.8 

* CONTIffUAH 8 "( C/p/ Alr{/3): C 

* TIP ELEIl'[EN'f (i1';O): l:? 

NIt VAL .. (kOh::1) 
R1 0 .. 51 
R2 1 
R3 6 .. 2 
H4 3.3 
R5 10 
R6 10 

* INDICE: 1 

NR VAL. (1-:0hrn) 
Rl 2.2 

* INDICE: 2 

ilR 
R2 

VAL. (kOhm) 
4 .. 3 

6)i 

m 

1. 
~ 

K K 
1 ,6 
7 ,5 
2 , 5 
1 ,2 
1 ,3 
3 ,t1 

K K 
1 ,6 

K K 
7 ,5 

e 

a 

* nWlCE: 3 

NR VAL. (kOhm) 
R3 27 

* INDICE: 4 

NR 
R4 

'* 
* 

VAL .. (kOhm) 
13 

INDICE: o 

TIp·ELENfENT (RCO) : 

K K 
2 ,5 

K K 
1 ,2 

'* CONTINUARE (C/p/A/R/S): R 

'* BALi!:I8RE (D/N): D 

'* Fmin (kHz) : 0 .. 2 

'* Fmax (kHz): 3 

'* Fpas (kHz): 0.7 

* PARAMETRU (YUPIET):, U 

li'= O .. 2 kHz 
AU=~o0080E-01 (-lO.43dB) 
PH='::'136 .. 87 erd 

F= 0.9 kHz 
Ati'=2,,9916E-Ol (-10 .. 48 dB) 
PH= 12e.43 grd 

F= 1 .. 6 kHz 
Au=3.1052E-Ol (-10 .. 16 dB) 
PH= 83 .. 35 grd 

F= 2 ... 3 kHz 
Au=3.1696E-Ol (-9 .. 98 dB) 
PH= 61,.95 grd 

F= 3 kHz 
Au=3 .. 2042E-Ol· (-9 .. 89 dB) 
PH= 48 .. 87 grd 

'* CONTINUARE (C/P/A/R/S): s 

-1 
z, (' Ij 

p 

I p 

jvp V. 
J 

Analizăm În cadrul acestui subcapitol o soluţie 
pentru o posibilă problemă practică de interco
nectare a intrării unui receptor cu o antenă. Să 
presupunem deci că ne aflăm în faţa următoare
lor date concrete: distanţa dintre locul de ampla
sare al receptorului şi antenă este de 10 m; atît 
receptorul cît şi antena au impedanţa de intrare 
rezistivă cu valoarea de aproximativ 750; nu dis
punem de o cantitate suficientă de cablu coaxial 
(cu impedanţa caracteristică de 75 O) pentru a 
realiza întreaga legătură, În schimb avem mult ca
blu bifilar (tip "panglică" cu impedanţa caracte
ristică de 300 O); frecvenţa semnalului recepţionat 
este În jur de 100 MHz. ~t 

Pornind de la aceste date, putem imagina o re
zolvare ca aceea din figura 5.30. 

Linia coaxială V4 avînd lungimea electrică A/2. 
îndeplineşte rolul de simetrizor transformator de 
impedanţă, În raport 4:1. 

Segmentele de linie bifilară V1 şi V3 realizează 
transformarea de rezistenţă 7Sn-300n, adaptînd 
astfel impedanţa Î!}ternă a antenei la cea caracte
ristică a liniei V2. In ceea ce priveşte determina
rea lungimilor liniilor V1 şi V3~ manualele de ra
diotehnică pun la Îndemîna celor interesaţi o se
rie de metode grato-analitice. Cei ce nu au la În
demînă asemenea surse de documentare pot uti
liza chiar programul, Într-o procedură de tipul 
"din aproape în aproape", aplicată circuitului din 
figura 5.31. Se Începe analiza răspunsului circui
tului la frecvenţa de 100 MHz cu lungimile 11 şi 13 
reduse ambele la minimum (de exemplu la cîte 1 
cm), observînd valoarea conductantei de intrare 
G i· 
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Perturbaţii 
radioelectrice 

SZABO CAROL V03RU 

1. APARATURA ELECTRiCA ŞI ELECTRONiCA, SURsA ŞI VICTIMA 
A PERTURBAŢIILOR RADIOELECTRICE 

Să aruncăm o privire in jur, in căminul nostru "liniştit". În sufragerie tele
vizorul color, videocasetofonul, radloreceptorul superheterodlnă, ampllfica
torul HI-FI de 2x40 W, orga de lumini, de multe ori toate funcţionează in 
acelaşi timp, evident la o lumină discretă, potrivită din regulatorul de ten
siune cu trlac. In bucătărie aprinzătorul de aragaz cu seinteie, direct din re
tea, mlxerul sau robotul de bucătărle,eventual cuptorul de gătit cu mi
crounde, ventilatorul montat pe geamul bucătăriei, care se cuplează auto
mat la aparqia aburilor, in baie uscătorul de păr şi boilerul electric care cu
plează şi decuplează după cum ii dictează termostatul, iar in camera copiilor 
unul din copii Îşi face lecţia la matematică folosind calculatorul, in timp ce, 
retras in dormlto.r, ce1ătaltcopil se amuză cu un Joc pe calculatorul perso
nal, neluindu.,i ochtJ depe un monitor TV. Pe hol frigiderul şi congelatorul 
Îşi semnaleaza prezenţa prin .cuplări şi decuplări dese, datorită actJunii ter
mostatului. S,one,'a de deasupra uşii de Intrare, lîngă tabloul de d.istdbuţle 
şi eventualele dispozitive de atarroare la apro.piere, la atingere, toate acestea 
pot fi surse sau victimeate perttJrbaţlilo.rracloelectrice sau in aceiaşi t·imp 
pot fi şi surse şi vtctime. 
Să Încercim să le ordonăm. 

II. CLASI'ACAREA 
P1:RTUfl.BAŢJliLOR 

PerturbaţWe se p.o! clasifica în trei 
categorii după provenienţa lor, şi 
anume: 

1. PerturbaţiHe provenite din eta
jel·e finale ale emiţătoarelof de ra
d.odifuziune, televiziune, radioama
tori, radiotelefoane, staţii de radio
comunicaţii, amplificatoare de an
tenă defecte care osdtează, apara
tura medica.Iă sau industrială care 
genecrează rad iofrecvenţ ă .. 

2. Perturbaţii produse În recepto
rul de radio, de TV, sau-de radioco
municaţii. 

3. Perturbaţii datorate emiţătoare
lor, dar ca.re iau naştere îne~emen
tete pasive externe. 

PerturbaţHle din prima categorie 
se pot Împărţi În: 

1.a. Spurii - frecvenţe discrete 
emise parazit, cum ar fi armonicHe 
fundamentalei, frecvenţele oscila
toarelor, multiplicatoarelor şi armo
nicHe acestora. 

1.b. Spletere - spectre continue 
datorate benzii laterale prea largi. 

1.c. Componente de mixare care 
apar din influenţa mutuală a cuplării 
prin antene a mai multor etaje finale 
de (Dacă lucrează un 
singur oricare ar fi dintre 
ele, nu aceste frecvenţe para-
zite). 

Perturbaţiile din a doua categorie 
pot fi clasificate În: 

2.a. interferenţe de la canalele 
alăturate (apar dacă se/ectivitatea 
receptorului nu este suficient de 
bună, sau dacă aceste canale au 
spletere). 

2.b. Frecvenţe imagine şi frec
intermediare care pot pă

circuitul de intrare În re-

Produse de intermodulaţie şi 
modulaţie încrucişată produsă În re
ceptor. 

Perturbaţiile din categoria a treia 
pot fi: 

3.a. Frecvenţe armonice. 
3.b. Produse de intermodulaţie şi. 

modulaţie încrucişată. 

m. CÎTEVA CONSIDERATII 
TEORETICE 

Considerăm că aici este necesară 
o scurtă divagaţie teoretică pentru 
precizarea noţiunii de spectru. al 
unui semnal, a fenomenelor de in
termodulaţie, modulaţie Încrucişată 
şi natura perturbaţiilor din categoria 
3. 

Spectrul este format din totalita
tea frecvenţelor conţinute Într-un 
semnal şi poate fi urmărit cu anali-

4 

zatorul de spectru, ca're face pO::)\
bilă repreze.ntarea tuturor: frecvenţe
lor care apar în semnal pe o axă ori
zontală numită axa· ffec~enţe1or, jm
preună cu rePl'ezema:re2f amplitudi
nii lor pe axa verticaJă. De exemp~u, 
spectrul unui semna.1 siniusoi:daJ este 
reprezentat de un singur segment 
vertical, lungtmea segmenttlfui co
f'e&pti;\1zî'nd ampUtudi.ni1 s4n:.usoidei. 
Dacă. sernn.slul nu este perfect sJ;nu
saida!. in atară. de tre.c:v:enţ.a. funda
men,ta'lă (frecvent· a sinusoid:ei) apar 
şI atte componente spectrale. C8;r-e 
alJ frecvenţele: dubtă, triplă. etc. fat.ă 
de frecvenţa fundamenta'lă. Acestea 
SÎnt f.recve.nţ elea.r:mon:ice .. 

In contrast cu semnalul S.Lflll;Soi
dai, semnalul d:rept~ngf1ttll:ar, deci 
semnalul di'gital, conţine ,o ~nftnTtate 
de componente spectrale, toate ar
monici ale frecvenţei fundamentale, 
CIJ amplitudine scăzătoarecu c·reş
terea ordinului armonicii. Astfe'l, un 
semnal dreptunghiular, teoretic, 
poate introduce perturbaţii În toată 
banda radio şi TV. Praotic însă am
plitudinea armonicilor scade rapid, 
încî:t influenţa armonicilOf de grad 
mare nu se mai simte. 

Oricît de distorsionat ar fi un sem
nal sinusoidal la ieşirea emijătorului, 
în absenţa inte.r:modulaţJei vom avea 
n\.Jmai multipli întregi ai fundamen
talei, deci frecvenţe armonice. Dacă 
de exemplu, emiţătorul emite pe 
frecvenţa de 1 MHz, datorită distor
siunilor, vom avea În spectrul de ie
şire şi 2; 3; 4 etc. MHz, dar nu vom 
avea 1,5; 1,8; 2,2 etc. MHz. 

Datorită neliniarităţii elementelor 
active apar În realitate, În afară de 
frecvenţele armonice, şi alte frec
venţe numite produse de intermo
dulaţie. 
Dacă etajul final este atacat 

simultan cu două (sau mai multe) 
frecvenţe, neliniaritatea etajului va 
produce armonici pentru fuecare din 
aceste frecvenţe, dar şi combinaţii 
ale acestora: suma şi diferenţa lor, 
ca produse de intermodulaţie de 
ordinul doi; . de două ori una din 
frecvenţe plus (minus) cealaltă 
frecvenţă, ca produs de intermodu
laţie de ordinul 3 şi În cazul general 
de nJ1 plus (minus) m *12 ca produs 
de intermodulaţie de ordinul m + n. 

Amplitudinile acestor componente 
de intermodulaţie, depind de 
car.acteristica de neliniaritate a 
etajului final şi de ordinul produselor 
de intermodulaţie. Cu cît creşte 
ordinul unui produs cu atît scade 
arryplitudinea lui. 

In cazul real este foarte greu de 
calculat amplitudinea fiecărui 
produs de intermodulaţie, deoarece 
nu cunoaştem funcţia matematică 

care descrie caracteristica neliniară 
a etajului. Pentru a avea idee despre 
amplitudinile componentelor 
spectrale datorate neliniarităţii 
etajului final, vom considera o 
caracteristică dinamică neliniară 
doar de ordinul 2 sub forma: 

creş te numărul frecyenţelor din 
semnalul de atac, cu atit ampllftudi
nea produselor de intermodolaţie 
scade. De aceea p.rodusele de inter
modulaţie sînt mai mici gacă un etaj 

.~ final lucrează cu semnăk-vocal,~(În 
fonie), decît dacă semnalul util: este 
format din două tonuri telegrafice. 

Poate să ,apară intermodulaţle În 
etajele finale şi datorită neadaptări-

(Notă! Neputînd tipări cu indici şi lor cu antena. Unda reflectată pro-
puteri s-au adoptat notaţiile utilizate duce o modulaţie de fază parazită 
În programare: care, avînd bogate componente 

* - Înmulţire; . spectrale, dă naştere la perturbaţii 
A _ ridicare la putere) (zgomot de intermodulaţie) atît În 
Dacă acestui etaj final îi aplicăm la bandă cît şi În afara ei. De aici ideea 

intrare trei semnale sinusoidale de că unele antene produc TV1 şi Bel 
forma: (care nu se adaptează), şi altele nu. 
u = U01 *sin 2PI*f1 *t + U02*sin Pînă acum la intermodulaţie am 
2PI *f2*t + U03*sin 2PI *f3*t la ie- vorbit numai de etaje finale de pu-' 
şirea amplificatorului vom gasI tere, dar fenomenul este identic În 
frecvenţele cu amplitudinile cores- oricare etaj unde nivelul semnalelor 
punzătoare cuprinse În tabelul 1. se apropie de puterea limită. Caz 

TABELUL 1 

COMPONENTA FRECVENŢA AMPLITUDINEA COMPONENTEI 

- Curent cont. o - k2*(UOr2 + UOZ2 + U03"2)/2 

Frecvenţa 

fundamentală 

- Armonici de 
ordinul doi 

- Comhinaţ'ii de 
d'rdinufdoi 

-Armonici de, 
ordinul trei 

ordinul 

f1 

f2 

f3 

111 ± f21 
lf2 ± f31 
If1 ± f31 

- [k1 + 3*k3*(UOr2 + 2*UOZ2 + 
+ 2*U03"2)/4j*U01 

-(k1 + 3*k3*(UOr2 + 2*UOZ2 + 
+ 2*U03"2)/4]*U02 

...... [k1 + 3*k3*(UOr2 + 2*UOZ2 + 
+ 2*U03"2)/4]*U01 

- k2*U01"2/2 . 
- k2*U02'2/2 
-k 2""U03" 2/2 

- k2*U01''U02 
- k2*U02*UD3 
- k2*U01 *U03 

- k3*U01"3/4 
- k3*U02'3/4 
- 'k3*U03"3/4 

- 3«k3*U01"2*U02/4 
- 3 *k3*UO 1" 2 *U03/4 

2*11 ± 12 
2*f1 ±f3 
242 ± fi 

2*12 ± f3 
2*f3 ± f1 
2*f3 ± f2 

- 3*k3*UOZ2*U01/4 
- 3*k3*UOZ2*U03/4 
- 3*k3*U03"2*U01l4 

3*k3*UO:r2*UOg/4 

IfH-f2-H31 
If1+f2-f31 
If1-f2-H31 

- 3*k3*U01 *U02*U03 
- 3*k3*U01 *U02*U03 
- 3*k3*U01 *U02*U03 

l-f1-f2-f31 
If1-f2-1.31 

l-f1-f2-t f31 
1--f1 f2-f3: 

- 3*k3*U01 *U02*U03 
- 3*k3*U01 *U02*U03 
- 3*k3*U01 *U02*U03 
-'- 3*k3*U01 *U02*U03 

Dacă avem N componente la in
trare, numărul. maxim de compo
nente la ieş ire va fi: 

Produsele de intermodulaţie de 
ordinul doi de obicei nu intră În 
banda.utilă, însă. cele de ordinul trei 
şi ordinul cinci pot afecta recepţia. 

Se ştie că neliniaritatea etajelor fi
nale active creşte cu creşterea nive
lului semnalelor aplicate, prin ur
mare ordinul produselor de intermo
dulaţie creşte, deci cu atît mai mult 
va creşte numărul produselor de in
termodulaţie. Totuşi practic la un 
etaj final zis "liniar" amplitudinea 
produselor de intermodulaţie de or
din mai mare de trei este suficient 
de mică ca să poată fi neglijată. Rar 
se întîlneşte cazul cînd trebuie să ţi
nem cont şi de produsele de inter
modulaţie de ordinul5~ 

Aici trebuie subliniat ca nu este 
acelaşi lucru din punct de vedere al 
intermodulaţiei, dacă încărcăm eta
jul final la putere nominală cu două 
sau trei frecvenţe discrete sau dacă 
această putere este obţinută .. din În
sumarea mai multor frecvenţe dis
crete. Cazul cel mai defavorabil este 
cînd puterea la ieşire este obţinută 
numai din două frecvenţe. Cu cît 

particular este de intrare În 
receptoare sau amplificatoare de 
antenă, unde. pentru a obţine perfor
manţele de zgomot mic, puterea li
mită a etajului este foarte scăzută. 
Orice semnal mai puternic care pă
trunde în acest etaj îl comută În re
gim de neliniaritate puternică, deci 
iau naştere armonici şi produse de 
intermodulaţie. 
Să vedem acum diferenţa dintre 

intermpdulaţie şi modulaţia Încruci
sată. In ămbele cazuri a.vem de-a 
tace cu acelaşi fenomen, diferă doar 
provenienţa semnalelor care deter· 
mină aparitia ....produselor de Jnter
modulaţie. In cazul intermodulaţiei 
propriu-zise, componentele care 
produc fenomenul provin din ace~ 
eaşi sursă. La modulatia încrucişată 
semnalele care proouc apariţia com
ponentelor de intermodulaţie provin 
din surse diferite, pe frecvenţe dife
rite de banda utilă. De obicei modu
laţia încrucişată apare la intrarea re
ceptoarelo~ de radio, TV sau în am
plificatoarele de antenă. 

Din fenomenele propuse spre lă
murire ne-au rămas doar perturbaţi
ile de la punctul 3. 

Aici trebuie să reamintim că Între 
două metale, un strat de oxid poate 
să se comporte ca un semiconduc
tor. Acest semiconductor poate să 
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redreseze semnalul "pur" captat de 
exemplu de o ancoră de antenă. 
Semnalul redresat deja nu mai este 
sinusoidal, deci prin neliniaritatea 
lui poate produce nu numai armo
nici ci şi produse de intermodulaţie 
sau modulaţie Încrucişată. A devenit 
deja clasic exemplul cînd o ancoră 
ruginită a generat armonici şi pro
duse de intermodulaţie, care au dat 
multă bătaie de cap chiar şi specia
liştilor În problemă. 

IV. REGLEMENTĂRI 
ŞI CLASIFICAREA 

PERTURBATORllOR 

După clasificarea perturbaţiilor şi 
lămurirea, cîtorva noţiuni teoretice, 
să enumerăm şi să clasificăm per
turbatorii. Cum am văzut În introdu
cere, jungla perturbatorilor este 
deasă. Mari eforturi s-au făcut pen
tru sistematiza rea şi catalogarea lor 
În vederea stabilirii limitelor de per
turbaţii maxim admise. 

Astfel pe plan mondial C.E.1. 
Comisia Internaţional~_de Electro
tehnică, cu sediul la Geneva, avînd 
membri din 41 ţări, se ocupă şi de 
problema perturbaţiilor radioelec
trice, printr-un comitet cu sediul la 
Londra C.I.S.P.R. - Comitetul In
ternaţional Special pentru Perturba
ţii Radioelectrice. Acest C.I.S.P.R. 
elaborează recomandări, metode de 
măsură, limite admisibile pentru 
pe,rturbaţii etc. 

In ţara noastră s-au elaborat o se
rie .de standarde care se ocupă de 
probleme de perturbaţ ii radioelec
trice si au la bază documente 
C.I.S.P~R. . 

În ST AS 6048/1-80 "Antiparazita
rea surselor de perturbaţii radioelec
trice. Prescripţii generale" şi În stan
dardele de condiţ ii speciale ST AS 
6048/2 ... 10 sînt reglementate condi
ţiile de măsurare şi limitele admise 
de perturbaţii pe categorii de pertur
batori. 

Astfel ST AS 6048/1-80 clasifică 
perturbatorii pe grupe, indică pres
cripţiile generale impuse surselor de 
perturbaţii, arată regulile de verifi
care a calităţii produselor din punct 
de vedere al perturbaţiilor radioelec
trice, dă metodele de verificare, 
condiţiile impuse receptoarelor de 
măsurare, reţelele artificiale folosite 
În determinarea tensiunii perturba
toare injectată În reţea şi prescripţi
i le referitoare la marcarea si uti I iza-
rea perturbatorilor. . 

Limitele impuse şi condiţiile con
crete de măsurare sînt date În: 

STAS 6048/2-83 pentru iluminatul 
cu lămpi fluorescente; 

STAS 6048/3-83 pentru instalaţii 
de telecomunicaţii prin fir; 

STAS 6048/4-71 pentru autovehi
cuie şi instalaţii cu motoare cu 
aprindere prin scîntei; 

STAS 6048/5-71 pentru transpor
tul electric; 

ST AS 6048/6-84 pentru aparate şi 
instalaţii generatoare de Înaltă frec
venţă de uz industrial, ştiinţific, me
dical, casnic sau similar; 

ST AS 6048/7-80 pentru aparate, 
maşini şi instalaţii electrice; 

STAS 6048/8-71 pentru linii ae
riene de transport de energie elec
trică de Înaltă tensiune şi echipa
mente de linii; 

ST AS 6048/9-80 pentru radiore
ceptoare şi receptoare de televi
ziune; 

ST AS- 6048/10-87 pentru aparate 
şi echipamente de prelucrare a in
formaţiilor. 

Din enumerarea acestor ST AS-uri 
rezultă oarecum şi o clasificare a 
perturbatorilor. 

Un alt document care reglemen
tează activitatea surse/'or de pertur
baţii este "Regulamentul de protec
ţie a radioreceptiei" elaborat şi apli
cat de M.T.Tc. In acest regulament 
sursele. de perturbaţii sînt clasificate 
În 10 categorii, unele din acestea 
avînd şi subcategorii. Aş cita din 
acest regulament numai prima cate
gorie şi _ anume in~talaţiile, de i~altă 
frecvenţa, care se Impart In trei ca
tegorii: 

a. Emiţătoare radio de orice fel, 
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indiferent de cauzele care produc 
perturbaţia (radiaţia pe fundamen
tală sau pe armonici, oscilaţii para
zite, benzi laterale parazite, frec
venţe de combinaţie, modulaţie În
crucisată etc.). 

b. instalaţii de recepţie sau ampli
ficare de radiodifuziune'ş i televi.:' 
ziune de orice fel, indiferent de 
cauzele care produc perturbaţia. 

c. Generatoare de Înaltă frecvenţă 
utilizate În scopuri industriale, medi
cale, ştiinţifice, casnice etc. 

Studiind regulamentul, putem afla 
condiţiile În care se a~igură protec-
,ţia emisiunilor de radio şi televi
ziune, condiţiile de fabricare şi im
port a surselor, condiţiile de insta
lare şi darea În exploatare a lor, pre
cum şi condiţiile de funcţionare. 

V. METODE DE REDUCERE -
A NIVELULUI PERTURBAŢiilOR 

Perturbaţiile radioelectrice pă
trund În echipamente pe două căi şi 
anume: pe calea undelor electro
magnetice şi prin injectarea lor În 
reţeaua de electroalimentare, propa
gÎndu-se de-a lungul liniilor de elec
troal imentare. 

Măsurile pe care le putem lua Îm
potriva perturbaţiilor radioelectrice 
depind de locul şi modul de produ
cere a lor. Este mai indicat să eli
mini perturbaţiile la locul lor de pro
ducere decît să protejezi echipa
mentele susceptibile la radiofrec
venţă. 
Dacă armonicile unui emiţător, ra

diate prin antenă, perturbă un re
ceptor, atunci de obicei un filtru co
respunzător la ieşirea emiţătorului 
rezolvă problema, sau dacă un re
ceptor TV este perturbat de tensiu
nea perturbatoare injectată În reţea, 
atunci un şoc de radiofrecvenţă pe 
cordonul de alimentare elimină per-
turbaţiile. . 

In general lucrurile nu sînt chiar 
aşa de simple, perturbaţiile radioe
lectrice nu pot fi introduse În şa
bloane exacte, nu se pot soluţiona 
cu "reţete" sigure. Fenomenele tre
buie studiate cu multă atenţie şi de 
obicei aplicarea simultană a mai 
multor metode dă rezultate. 
Să Încercăm să enumerăm cîteva. 

V.1. PERTURBAŢII PROVENITE 
DIN EMIŢĂTOARE 

Pentru reducerea nivelului radiaţi
ilor parazite provenite din emiţă
toare trebuie luate următoarele mă
suri: 

- Proiectarea judicioasă a etaje
lor, Încît elementele active să lu
creze În porţiunea liniară a caracte
ristiCii, evitarea apropierii de puterea 
limită a fiecărui etaj. 

- Radiaţia parazită se poate re
duce dacă etaje le multiplicatoare de 
frecvenţă lucrează la niveluri mici, 
dacă folosim mai puţine etaje de pu
tere În cascadă pentru obţinerea pu
terii de ieş ire necesare, dacă folosim 
componente care să necesite putere 
de excitaţ ie mică. 

- Reamintim, cuplajele dintre 
etaje prin capacităţi favorizează ar
monicile, faţă de cuplajele prin trans
formator sau prin linii cuplate, care 
atenuează armonicile. ' 

- Etajele finale În contratimp, 
dacă sînt bine echilibrate dau nivele 
comparabile de armonici cu etajele 
cu un singur element activ,_par la 
dezechilibru armonicile pare cresc 
considerabil. , 

- Reglarea corectă pe frecvenţă 
a etajelor Cl! circuite acordate este 
esenţială În reducerea conţinutului 
de armonici. 

- Se va urmări pe un grid - dip
metru, ca rezonanţa bobinei anodice 
cu capacităţile parazite să nu coin
cidă cu frecvenţa vreunei armonici 
sau cu frecvenţa qanalelor TV re
ceptionate În zonă. In caz contrar se 
va modifica numărul despire ale 
bobinei si se va reacorda circuitul. 

- După luarea măsurilor sus 
amintite se închide emiţătorul pe o 
sarcină artificială complet ecranată. 
Se măsoară cu undametrul dacă În 
jurul emlţătorului. apar. frecvenţe. ar: 
monice. In caz afIrmatiV va trebUI sa 

ecranăm mai bine emiţătorul şi 
(sau) să punem un filtru de reţea pe 
cablul de alimentare, pînă dispare 
orice cîmp parazit radiat. 

- După ce pe sarcina artificială 
emiţătorul este "curat" se va co
necta antena reală. Se vor urmări in
terferenţele pe televizor. În cazul În 
care perturbaţiile sînt slabe se va 
conecta şi transmatch-ul şi se va ur
mări dacă se mai observă perturba
ţii. Dacă numai transmatch-ul nu dă 
rezultate, Între emiţător şi trans
match se va conecta si un filtru 
trece jos corespunzător benzii de lu
cru (pentru unde scurte ft = 31 
MHz). Dacă după conectarea filtru
lui perturbaţiile scad dar nu sufi
cient, trebuie Îmbunătăţ it filtrul (cu 
mai multe celule, cu Q mai mare 
etc.). 

Dacă, chiar În cazul unei fiitrări 
severe, perturbaţiile rămîn neschim
bate, atunci nu frecvenţele armonice 
din emiţător cauzează perturbaţiile, 
ci Înecarea receptorului de către 
frecvenţa fundamentală, sau armoni
cile apar În afara emiţătorului prin 
redresarea fundamentalei. Aceste 
cazuri sînt tratate la punctele 2 şi 3. 

V.2. PERTURBAŢII PROVENITE 
DIN RECEPTOARE 

Cum am mai arătat,dacă, într-un 
receptor sau amplificator de antenă 
pătrund semnale puternice, aceste 
semnale pot să provoace funcţ iona
rea neliniară a elementelor active, 
deci un regim În care apare inter
modulaţia şi modulaţia Încrucişată. 
Dacă semnalul prea puternic care 

pătrunde este chiar semnalul util, 
atunci problema se rezolvă simplu, 
prin introducerea unui atenuator co
respunzător la intrarea receptorului. 
(Nu este cazul laamplificatoarele de 
antenă, la semnal puternic util nu 
avem nevoie de amplificatoare). 

Chiar dacă semnalul perturbator 
este slab, dar este În banda utilă re
cepţionată şi nu avem soluţie pentru 
eliminarea lui la receptor, perturba
ţia se poate elimina la sursă. Se 
'poate Însă reduce efectul perturba
ţiei dacă sursa nu este pe direcţia 
emiţătorului de recepţionat, prin fo
losirea unei antene cu directivitate 
pronunţată. 

Efectul perturbaţiilor este determi
nat de raportul dintre intensitatea 
s,emnalului util şi nivelul perturbaţii
lor (în care intră nu numai semna
lele parazite recepţionate ci şi zgo
motul propriu al echipamentului de 
recepţie). Pentru semnalul TV acest 
raport trebuie să depăşească 35-40 
dB pentru a avea o calitate bună a 
imaginii, ceea ce Înseamnă că sem
nalul util trebuie să fie de 50-100 
ori mai mare decît perturbaţia din 
banda recepţionată. 

Pentru reducerea nivelului pertur
baţiilor la un receptor putem Încerca 
următoarele măsuri: 

- Antena are o contribuţie hotă
rîtoare În asigurarea raportului sem
nal/ţferturbaţie necesar unei bune 
recepţii. Fără o antenă bună nu pu
tem avea nici o pretenţie de la re
ceptorul nostru de radio sau de TV. 
Pentru a creşte raportul semnal/per
turbaţle trebuie să folosim o antenă 
cu cîştig cît mai mare, cu un unghi 
de radiaţie cît mai Îngust, cu raport 
faţă-spate cît mai mare pentru a nu 
recepţiona. şi perturbaţiile care so
sescdin altă direcţie, 

- Legarea la pămînt a fost consi
derată o măsură eficace pentru eli
minarea perturbaţiilor. Această mă
sură insă dă rezultate numai la re
ceptoarele de radiodifuziune MA, 
dar În domeniul FIF, UIF reactanţele 
firelor de împămîntare sînt mari da
torită inductantelor distribuite si 
efectul legării la pămînt scade sa'u 
chiar dtspare de tot dacă lungimea 
conductorilor de Împămîntare se 
apropie de sfertul de lungime de 
undă a perturbaţiilor. Pe de altă 
parte legarea la pămînt a televizoa
relor este interzisă, acestea putînd 
avea faza reţelei la şasiu. 

- Ecranarea este o măsură efi
cace dacă perturbaţiile nu pătrund 
prin antenă, ci direct În circuitele 
receptorului. 

li_ 
Dacă perturbaţiile În reqeptor 

pătrund prin reţeaua de electroali
mentare, atunci chiar la intrarea În 
receptor, se va monta un filtru de 
radiofrecventă. 

- Încă' d i'n faza de 'Proiect .~ re
ceptorului trebuie alese traset de 
masă şi decuplări corespunzătoare, 
aşa Încît nivelul perturbaţiilor intro
duse să se poată menţifle _Ia o 1'a-
loare minimă. - -

- Pentru eliminarea interferenţe
lor de la canalele alăturate şi a frec
venţelor imagine, trebuie Îmbunătă
ţ ită selectivitatea receptorului (ci r
cuitul de intrare si filtrul de medie 
frecvenţă). ' 

- Pătrunderea frecvenţelor para
zite puternice În receptor, care pot 
provoca intermodulaţie şi modulaţie 
Încwcişată, se Împiedică prin folosi
rea unor filtre trece jos, trece sus 
sau trece bandă alese cu atent ie, 
pentru a, se putea obţine rezultatul 
scontat. In cazul În care În apropie
rea receptorului funcţionează un 
emitător de radiodifuziune sau tele
viziune, care prin Înecarea recepto
rului perturbă alte programe, se va 
conecta la intrare un filtru opreşte 
bandă:sau un filtru de rejecţie. 

Rezultatele obţinute prin aplicarea 
,filtrelor la intrare depind În bună 
măsură de calitatea filtrelor şi de 
numărul celulelor de filtrare. 

V.3. PERTURBAŢII PROVENITE DE 
lA ELEMENTELE PASIVE 

Stratul de oxid dintre două metale 
* poate să dobîndească proprietatea 

de conducţie unidirecţională a cu
rentului, deci de semiconductor. Am 
analizat şi fenomenele care se pot 
Întîmpla În acest caz. 

Trebuie să subliniem că pot apare 
perturbaţii considerabile numai 
dacă, de exemplu, ancora oxidată 
este În apropierea unei antene' de 
emisie sau dacă este în apropierea 
unei antene de recepţie pe lîngă 
care mai oscilează şi un amplificator 
de antenă. 

Aceste surse de perturbaţii de 
obicei sînt instabile, sînt puternic in
fluenţate de temperatură, umiditate, 
ploaie şi de vibraţii mecanice. 

Depistarea acestor surse se poate 
face prin lovirea cablurilor, suportu
rilor, ancorelor În Hmp ce se mă
soară cîmpul perturbator. Eliminarea 
perturbaţiilor de acest gen se poate 
realiza prin cufăţirea sau refacerea 
contactelor ia antenă, la cablul coa
xial de coborîre (atenţie la contactul 
dintre antena din ţeavă de aluminiu 
şi cablul din cupru), dacă este cazul 
se spală izolatorii cu spirt--

VI. CÎTEVA RECOMANDĂRI .. 

În cazul În care aveţi perturbaţii 
radioelectrice, mai Întîi verificaţi-vă 
propriul televizor sau radioreceptor, 
antenele de recepţie, instalaţia elec
trică, staţia de emisie dacă aveţi (in
troduceţi filtre de reţea) cu alte cu
vinte mai Întîi propria "bucătărie" să 
vă fie curată şi numai după aceea 
Încercaţi la vecini. 

Cînd apelaţi la vecini, ţineţi Cont 
că probabil ei ştiu foarte puţin sau 
mai nimic despre perturbaţii radio. 
Explicaţi În termeni simpli fenome
nul constatat şi cît se poate de poli
ticos, expuneţi recomandările dum
neavoastră. Trebuie creată o atmo
sferă de cooperare, disputele care 
au ca subiect perturbaţiile radioe
lectrice trebuie ţinute la' nivelul cel 
mşi scăzut posibil. 

In cazul În care nu reuşiţi să re
zolvaţi problemele paşnic şi consta
taţi că sînt îndeplinite condiţiile În 
care se asigură protecţie, conform 
Regulamentului de protecţie a ra
diorecepţiei, puteţi apela pentru aju
tor la Direcţiile de Radio şi Televi
ziune. 

VII. ÎNCHEIERE 

Aş vrea să arăt, că În practica de
pistării surselor de perturbaţii am 
constatat că În 80% din cazuri, per
turbaţiile proveneau din aplificatoa-

(CONTINUARE iN PAG. 7) 
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Transformatorul se execută pe un 
tor de ferită T9x6x3,5 F4 cu doua 
sîrme izolate cu PVC (2x12 spire cu 
diametrul 0,6 mm). Bobina L 1 se va 
bobina tot pe un tor de ferită 
T9x6x2 F4 avînd 2 spire din sîrma 
cu diametrul de 0,4 mm izolată cu 
PVC. Şocul de radiofrecvenţă are 24 
de spire cu diametrul de 0,12 mm 
din sîrmă de CuEm pe o bară de fe
rită cu diametrul de 3 mm. Tranzis
torul 2N3375 este prevăzut obligato
riu cu radiator de aluminiu (AI =F- 3 
mm), figura 12 şi 13. 
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Codificarea claselor de emisie, conform Regu
lamentului Radiocomunicaţiilor (capitolul 1, art. 4, 
secţiunea II): . A 

Emisiile radio sînt clasificate şi simbolizate In 

funcţie de caracteristicile lor fundamentale 
printr-un grup de trei simboluri, aşa cum este 
prevăzut de către ITU (Geneva 1982), prin regula
mentul de Radiocomunicaţii, astfel: 

PRIMUL SIMBOL - indică tipul modulaţiei 
purtătoarei pri nci paie: 

Emisia unei purtătoare nemodulate ......... N 
Emisii 'În care purtătoarea principală este 

modulată În amplitudine şi se emite cu: 
- dublă bandă laterală .................... A 
- bandă laterală unică cu purtătoare oom-

pletă . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H 
bandă laterală unică, purtătoare redusă 
sau cu nivel variabil .................... R 

- bandă laterală unică, purtătoare supri-
mată .................................... J 

-- benzi laterale independente ............. B 
- bandă laterală rezi duală ................ C 
Emisii în care purtătoarea principală este 

modulată unghiular: 
modulaţie de frecvenţă . ' ................ , F 

- modulaţie de fază .......... ',' . . . . . . . . .. G 
Emisii În care purtătoarea principală este 
modulată În amplitudrne şi unghiular, simul-
tansau Într-o ordine prestabiljtă ........... D 
Emisii În impulsuri: . 
- succesiune de impulsuri nemodulate ..... P 
- succesiune de impulsuri modulate În am-

plitudine ............................... K 
succesiune de impulsuri modulate În du-
rată/lungime ............................ L 

- succesiune de impulsuri modulate În po
zitie/fază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. M 

- succesiune de impulsuri În care pur
tătoarea este modulată unghiular pe' du-
rata impulsului ......................... Q 

- succesiune de impulsuri constînd dintr-o 
combinaţie a celor precedente ........... V 

Emisii În care purtătoarea principală este 
modulată în secvenţe prestabilite sau simul
tan în" combinaţii de două sau mai multe ti-
puri: amplitudine, unghiular, impulsuri ..... W 
Alte cazuri neprevăzute ..................... X 
AL DOILEA SIMBOL - indică natura sem-

nalelor care modulează purtătoarea princi
pală: 

Fără semnal modulator ..................... O 
Un singur canal conţinînd informaţia cuanti: 
zată sau numerică fără folosirea vreunei 
subpurtătoare ............................. . 
Un singur canal conţinînd informaţia cuanti
zată sau numerică cu folosirea unei subpur-
tătoare modulate ........................ ; .. 2 
Un singur canal conţinînd informaţia analo-
gică ....................................... 3 
Două sau mai multe canale conţinînd infor-
maţia cuantizată sau numerică .............. 7 
Două sau mai multe canale conţinînd infor-
maţii analogice ............................. 8 
Sistem compus cu unul sau mai multe ca
nale conţinînd informaţia cuantizată sau nu
merică împreună cu unui sau mai multe ca-
nale conţinînd informaţia analogică ......... 9 
Alte cazuri ................................. X 
AL TREILEA SIMBOL - indică tipul infor-

maţiei transmise: 
Nici o informaţie transmisă ................ N 
Telegrafie pentru recepţie auditivă.. ......... A 
Telegrafie pentru recepţie automată ........ B 
Facsimil .................................. C 
Transmisie de date, telemetrie, teleco-
mandă .................................... D 
Telefonie (inclusiv sunetul de radiodifu-
ziune) ..................................... E 
Televiziune (video) ......................... F 
Combinaţii ale celor prevăzute mai sus ..... W 
Cazuri nespecificate aici .................... X 

EXEMPLE DE CLASE DE EMISIE: 
1. MORSE, telegrafie În cod Morse pentru re

cepţie auditivă folosind următoarele clase de emi
sie: A 1A, A2A, F1A, F2A, J2A, G1A şi G2A. 

UN NOU REGULAME T 
AL RA I OMUNICAŢIlLOR pen u 

serviciul de amator din 
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2. TELEFONIE, folosind următoarele clase de 
emisie: A3E, H3E, J3E, R3E, F3E şi G3E. 

3. RTTY, telegrafie pentru recepţie automată 
folosind următoarele clase de emisie: A 1 B, A2B, 
Fi 8, F28, J28 şi următoarele coduri şi viteze de 
transmitere: 

- teleimprimator, sistem cu 5 biţi de informa
ţie şi start-stop bazat pe alfabetul internaţional 
nr. 2 (Baudot) cu o viteză de transmitere de 45, 
50, 100 sau 200 bauds; 

- teieimprimator, sistem cu 7 biţi de informa
ţie şi start-stop bazat pe alfabetul internaţional 
nr. 5 (ASCII) cu o viteză de transmitere de 110 
sau 300 bauds; 

- sistem HELL; caracterele sînt reprezentate 
prin matrici de 7x7 puncte; viteza de transmitere 
este de 233,5 bauds; . 

- pachet-radio AX25, sistem telegrafic ARQ 
derivat din protocolul X25 din recomandările 
CCITT; grupul de adrese conform protocolului 
AX25 conţine indicativele staţiei de origine, ale 
staţiilor intermediare dacă există (cel mult 8) şi al 
staţiei de destinaţie; 

- teleimprimator pentru recepţie automată te
legrafică În cod MORSE. 

4. FACSIMIL şi SSTV; emisiile sînt codificate 
prin simbolurile AiC, A2C, A3C, J2C, FiC, F2C, 
F3C, G1C, G2C, G3C, folosind următorele carac
teristici:_ 

a) facsimil, numărul de linii pe minut 60; 90, 
120 sau 240; 

b) SSTV frecvenţa linii 16 2/3 Hz, durataim-
pulsului sincro linii 5 ms; frecvenţa cadre ~/8 .H~ 
durata impulsului sincro cadre 30 ms; numar linII 
133. 

Modulaţia; În cazul În care semnalul video ~o
dulează purtătorul prin modulaţia de frecvenţa a 
unei subpurtătoare, sînt permise următoarele 
frecvenţe: 

Facsimil .,- nivel negru 1 500 Hz 
:..- nivel alb 2300 Hz 

, 
Banda de frecvenţe (MHz) Statutul alocării 

Serv, de Servo 
amator amator pe 

satelit 

1 2 3 

1,810-1,850 1 -
3,500-3,800 1 -
7;000-7,100 1 -

" O, 1 00-1 O, 1 50 2 -
1 4,000-14,350 1 1;3 
18.068-18, 168 1 1 
21,000-21,450 1 1 
24,890-24,990 1 1 
28,000-29,700 1 1 

1'44,000-146,000 1 1 
430.000-440,000 1 -

1 240-1 300 2 -
2300-2450 2 -
5650-5850 2 2; 4 

10000-10500 2 2; 5 
24 000-24 050 1 1 
24 050-24 250 2 -
47000-47200 1 1 
75500-76000 1 1 
76 000-81 000 2 2 

119980-120020 2 -
142 000-144 000 1 1 
144 000-149 000 2 2 
241 000-248 000 2 2 
248 000-250 000 1 1 

Ing. VASILE CIOBĂNITA-Y03APG 

SSTV impuls sincro 1 200 Hz 
- nivel negru 1500 Hz 
- nivel alb 2300 Hz 

În cazul În care semn-alul video modulează di
rect purtătoarea În frecvenţă, deviaţia de frec
venţă este cea dată de valorile extreme ale frec~ 
venţelor de mai sus. 

5. TELEVIZIUNE; emisiile sînt codificate prin 
simbolurile: A3F, C3F, F3F. Semnalul video tre
buie astfel constituit ÎnCÎt după demodulare să 
poată fi afişat pe un receptor de televiziune desti
nat recepţiei TV În concordanţă cu standardele B 
si Gale CCIR: 
, - frecyenţa linii 15625 Hz, număr de linii 625; 

- frecvenţa cadre 50 Hz deflecţie orizontală de 
la stînga la dreapta, deflecţie verticală de sus ÎIJ 
jos. 

Notă. Emisiile de la punctele 3, 4 şi 5 trebuie 
astfel efectuate Încît i ndicativul staţiei care o fo
loseşte să fie transrryis periodic - la intervale de 
cel mult 10 minute. In cazul emisie; de la punctul 
5, A aceasta se face în mijlocul canalului video. 

Inchei această primă parte a prezentării Regu
lamentului de Radiocomunicaţii pentru serviciul 
de amatori din România, menţionînd art. 47, care 
arată că "activitatea de radioamator de emisie-re
cepţie este permisă numai persoanelor care po
sedă o autorizaţie eliberată de Inspectoratul Ge
neral al Radiocomunicaţiilor". 
Obţinerea acesteia este condiţionată de susţi

nerea unor examene şi obţinerea unor certificate 
de radioamatori.Pentru informaţii despre aceste 
examene vă rugăm să contactaţi Federaţia Ro
mână de Radioamatorism (telefon 90/15.55.75), 
Inspectoratul General al Radiocomunicaţiilor (te
lefon 90/40.14.21) sau radiocluburile judeţene, ale 
căror adrese şi telefoane au fost deja publicate În 
revista "TEHNIUM". 

Într-un articol viitor vom reveni cu amănunte 
referitoare la susţinerea acestor exC!.mene, pre
cum şi la programa analitică aferentă. 

Clasele de Puterea de ieşire maximă (W) 
emisie Categoria staţiilor 

permise 
I II III IV 

" 4 5 6 7 8 

1 400 100 25 
1 400 100 25 -
1 400 100 25 -
1 400 100 - -
1 400' 100 - -
1 400 100 - -
1 400 100 - - 1· 
1 400 100 - -
1 400 100 25 -
1 200 100 25 25 
2 200 100 25 25 
2 100 50 10 10 
2 100 50 10 10 
2 10 5 5 5 
2 10 5 5 5 
2 10 5 5 5 
2 10 5 5 5 
2 10 5 5 5 
2 10 5 5 5 
2 10 5 5 5 
2 10 5 5 5 
2 10 5 5 5 
2 10 5 5 5 
2 10 5 5 5 
2 10 5 5 5 

rele de antenă care oscilau. 
Un amplificator de antenă care 

oscilează face imposibilă recepţio
narea canalului TV În banda căruia 
cade oscilaţia (de obicei pe canalul 
pe care este acordat amplificatorul) 
pe o rază de circa 50 m, produce 
perturbaţii puternice pe o rază de 
100-200 m şi pe direcţia principală 
de radiaţie a antenei se simte la dis
tanţe şi mai mari. 

tromagnetice, care vor fi captate di,n 
nou de antenă şi astfel apare reacţ la 
între intrare si iesire, deci oscilaţia). 
~ Nu sînt 'ecranate suficient între 

eie etajele_ amplificatorului, cuplîn
du-se direct. 

PERTURBAŢII ,RADIOELECTRONICE\ 

catorului datorită neadaptărilor cu 
cablul de coborîre sau cu impedanţa 
de intrare a etajului următor (suma
tor, filtru, alt amplificator, TV, etc.). 

(URMARE DIN PAG. 5) 
ţial buna funcţionare a lui. 

Amplificatoarele de antenă pot os
cila în cazurile în care: 

- Se cuplează parazit intrarea cu 
iesirea În interiorul amplificatorului 
sau În exterior. (De exemplu un ca
blu prost ecranat de la ieşirea am
plificatorului, Întins pe acoperişul 
clădirii, poate să radieze unde efec-

TEHNIUM 10/1992 

- Decuplările la masă nu sînt su
jicient de bune (condensatoar~le de 
decuplare au terminale prea lungi, 
au inductanţă parazită prea mare 
sau sînt de valoare prea mică). 

- Traseele de masă sînt prea 
lungi. 

- AconJul circuitelor oscifante 
este necorespunzător. 

- Parametrii electrici variază cu 
tensiunea de alimentare sau cu tem-
peratura mediului ambiant. .. 

- Apar reflex;i la ieşirea ampllfl-

- Tresa cab!ului coaxial de la in
trare sau de la ieşire nu este bine li
pită. 

- Firul central este Yntrerupt sau 
legăturile cu antena sînt oxidate. 

- Lipituri reci În amplificator, 
condensatori de decuplare des
prinşi, condensatori de trecere fisu
rati. 

În general nu este suficientă o 
schemă bună de amplificator de an
tenă, condiţiile de realiza,re, reglaj şi 
instalare determinînd În mod esen-

Sînt surprins că: 
- În revista "Tehnium" şi În alte 

publicaţii au apărut nenumărate 
scheme de amplificatoare de antenă 
FiF si UIF, cu descrieri de realizare 
mai 'mult sau mat puţin laborioase, 
dar niciodată nu s-a atras atent ia 
publicului cititor, că aceste amplifi
catoare pot să oscileze chiar În ca
zul unor realizări îngrijite şi devin 
surse puternice de perturbaţii; 

- întreprinderea Electronica In
dustrială fabrică şi pune În vÎnzar~ 
amplificatoare de antene care OSCI
lează (mai cu seamă dacă lucrează 
pe sumator cu filtre). 
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Un amplificator audio simplu 
Ing. AURELIAN MATEESCU 

Amplificatorul audio pe care-I 
propun constructorilor amatori este 
o variantă a etajului AF al unui ra
dioreceptor de Înaltă clasă În vogă 
cu ani În urmă (este vorba de R.R. 
Festivals - U.R.S.S.). Schema este 
deosebit de simplă şi prezintă o par
ticularitate În ceea ce priveşte r:no
dul de obţinere al tensiunilor defa
zate de atac a tuburilor finale. Prin 
conectarea lui R11 În circuitul grilei 
lui T2, tensiunea de comandă pen
tru grila lui T3 se culege de la masă. 

Amplificatorul dispune de un co
rector de ton eficace şi are perfor
manţe deosebit de bune: 

- puterea maximă de ieşire: 8 W; 
- răspunsul În frecvenţă: 

±O,1 dS pentru Pies;~e- = 5 W (40 
Hz-15 kHz) 
±1,5 dS pentru Piesire 5 W (20 
Hz-20 kHz). 
Recomandări constructive 
Se vor utiliza componente de 

bună calitate verificate înainte de 
montare. Se recomandă folosirea re
zistoarelor cu peliculă metaHcă cu 
puterea dtsipată de 0,5 W (cu ex
cepţia celor notate cu puteri mai 
mari). Condensatoarele vor fi de 
bună caUtate (stiroflex, multistrat) , 
cu tensiunea de lucru de 630 V cc. 

Montajul se va executa pe circuit 
imprimat, dacă se dispune de so
cluri corespunzătoare, sau conven
ţional cu cose. 

Se va acorda o atent i'8 sporit.ă tu
burflor T2 şi T3, care trebuie să pre
zinte caracteristici de emisie iden
tice. VerIficarea se face la un cato
metru. Se va prefera utilizarea tubu
rU.or EL84. 

T ransformatorul de teşire se poate 
executa de constructorul amator 
după indicaţiUe deJa publicate În re
vista "TEHNiUM " , În numerele din 
1989. Se pot uti·Jjza de asemenea, 
trans·fo rmato rul rad i.orece:ptoru lui 
"FESTIVALS" sau transtormatorul 
de ieşire al rad iorecepto.ruJu i "MO
DERN", pe care se vor e·fectua unele 
modificări. Gu puţină atenţie şi dex
teritate se vor bobina 30 de spire 

~ GuEm 00,2 mm, fără demontarea 
transformatorului, pentru bobina de 
reşcţie. 
Infăşurarea pentru difuzor este 

formată din două bobine În paralel 
pentru R, = 2 D. Pentru Rs = 4 n 

t,t - filament 
Gn- grila nr. 
A - anod 
E - ecran 
K - cctod 

7A 

8 

9 62 

6 IT 141r (EL 84) 

6lf9 

6~1lT 

1 
ATl 

. v G
T2 

6 H 1lT / . .6H2lf, 
6H4IT 

K 3 

G1 2 

K 3 

6lT18lT 
f 
5 

6111 

6H31T 

761 

acestea se vor lega În serie şi apoi 
vor fi Înseriate cu cele 30 de spire 
pentru reacţie. 

Ecranele celor două finale se vor 
legala +Ua prin rezistenţe de 
100-200 D/1 W. 

30lT 1 C 

Rezistenţ.a R* de 10 kn îmbunătă". 
ţeşte caracteristica de frecvenţă-pHri 
mărirea reacţiei negative. Se va 

-R3 ~ ________ ~ ____________ ~+Ua 

150V 

el 100nF 

8 

C3 
20iJF 

16V 

T1= 6H 2TT 

lM.Qlin. 

T 2 = T3 = 6 TT14 1T 
(El84 ) 

R13 
120.0. 
2W 

R14 
27KQ. 

270 V 

265V 

+ 280V 

TR. 
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ajusta v(;iloarea sa În mod experi
mental. 

Pentru un raport semnal-zgomot 
cît mai bun se vor lua măsuri cores
punzătoare: 

- conexiuni de grilă scurte; 
- ecranarea circuitelor de in-

trare, a corectorului de ton, a tubu
lui T1, a transformatoarelor de iesire 
etc.; . 

- conectarea la sasiu a traseului 
de masă Într-un singur punct, la so
clul lui T1, 

- conexiunile de filament se vor 
face cu fire torsadate, evitînd apro
pierea de circuitele de intrare. 

Potenţiometrele vor fi de bună ca
litate, În caz contrar la manevrare se 
vor auzi zgomote 

Alimentatorul va 
zeze: 

- tensiune anOdică +280 Vcc/200 
mA, cu un filtraj corespunzător; 

- alimentarea filamentelor cu 6.3 
Vca/3,5 A. 

Curenţii sînt 
două amplificatoare 
rea). 

Montalul a fost 
transformatorul 
matorul de la 
DERN" (România) 
nat În condiţii de 

sesizabile ia 

pentru 
(ste-

audiţiei este bună 
utilizînd incinte adecvate. Rezerva 
de putere este suficientă pentru o 
dinamică a audiţiei ce satisface 
orÎce meloman. 

Berezovski - I ndrumăto
rul constructorului radio, ediţia 
1975, U.R.S.S.; 

- Schema electrică a radiorecep
torului "FESTIVALS", U.R.S.S.; 

- Catalog de tuburi electronice, 
Editura Tehnică. . 

Este cunoscut faptul că înregistra
rea unui program muzical sonor pe 
discuri s-a realizat iniţial cu mijloace 
tehnice relativ simple, dar ulterior, 
În timp, odată cu creşterea cerinţe
lor calitative, aparatajul şi modul de 
înregistrare au fost continuu perfec
ţionate. De la discurile înregistrate 
cu turaţia de 78 rotimin., redate cu 
ajutorul unui gramofon, s'"'a trecut la 
discurile moderne înregistrate la tu
raţia de 33 sau 45 rotlmin., antre
nate de pick-up-ul pilotat strobosco
pic, redate de doza electromagne
tică prevăzută cu ac de diamant cu 
profil eliptic, stereo sau cuadro. 
De-a lungul acestei perioade de 
timp s-au folosit, În scopul înregis
trării (şi ulterior redării) discului, di
verse normative proprii fiecărei 
firme producătoaare. Datorită aces
tui fapt, pentru redarea corectă a 
unui program muzical sonor Înregis
trat pe un disc după un anumit nor
mativ, este necesar ca pick-.up-ul să 
fie echipat cu un preamplificator 
care să deţină. o caracteristică de 
transfer identică cu cea folosită la 
înregistrare. Preamplificatorul a că
rui schemă electrică este prezentată 
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TABELUL NR. 1 
CARACTERISTICilE TEHNICE ALE TUBURllOR ELECTRONICE AF 

---------------_. -----

Tip 

Filament 

V A 

2 3 4 5 

,... 
<.!} 
Q.) 
c: 
:::l 

'ii) 
c: 
~ 
V 

6 

6,3 0,43 100 13 -2 

N 
<.!} 

QJ 
c: 
:::l 

'Ci; 
c: 
~ 
V 

7 

6,3 0,43 170 10,5 -2 170 

6,3 0,81 170 2,5 -1,5 
6,3 0,81 170 41 -11,5 170 

6,3 0,72 200 3 570* 
6,3 0,72 200 18 140* 200 

-------------
6,,3C 6,3 0,9 250 72 -14 250 

6,,6C 6, 3 0, 45 250 45 -12,5 250 

6rr9C 6,3 0,65 300 30 -3 150 

6,3 0,75 250 48 -6 250 

--~~-------.---

N 
<.!} 

C 
QJ 
:; 
U 

mA 

S 

4 

14 

(Il 

c' 
Q,)'tIl 

ca ]?E 
C N Q,) 

8:. ~~ 

Putere mal(. 
disipată Echi-

anod gri~ 2 valenţe 
ObS'enliilţii 

mAN k!! w w 
9 10 11 12 13 f4 

5 4 1,5 triodă amplificator 
6, 2 400 2,5 0,7 pentodă audio . 
----------------------
2,5 1 triadă amplificator 
7 15 8 2,5 pentodă audio şi final 

cadre TV 

4 
6,5 . 11 

16 
130 

1 
4 1,7 

2, 75 

triadă amplificator 
pentodă audio şi video 

8 6 

7,5 4,1 

6,5 11,7 

5 11,3 

25 21 impedanţa sarcinii 
Rs 2,5ldl 
tetrodă cu fascicul 
dirijat 

-------
52 "13,2 2,2 

80 9 1,5 

50 12 2 

Rs = 51<n 
tetrodă cu fascicul 
dirijat 

Rs = 10 kn 
pentodă ._---

EL84 Rs = 5,2 kfl 
pentodă 

6rr18" 6,3 0,16 1_7o __ 5_0 ___ -_7_,_5 __ 17_0 ___ 8 ___ 1_1 ___ 2_3_ 12 2,5 pentodii 

6"1,, 

30,,1C 

6H1" 

6H2" 

6H4;-;-

6H~h 

6,3 0,5 250 45 -12,5 250 7 4,9 50 12 2,5 

30 0,3 110 70 110 16 10 1,75 

6,3 0,6 250 8 -4,5 4,5 11 2 

6,3 0,345 250 2,3 -1,5 2,2 50 

6,3· 0,3 250 3 1,85 21,6 1,5 

6,3 0,35 150 7,7 -2 5,9 7,55 1,5 
-----

În figura, are această posibilitate, fi
ind realizat după conceptul schemei 
electrice flexibile, la care, schimbînd 
doar cîteva valori ale unor compo
nente, se pot obţine cele mai uzuale 
caracteristici de transfer folosite de 

reampr icator 
. firmele producătoare de discuri. 

etajul de intrare (etajul de am-
plificare); 

tetrodă cu fascicul 
dirijat 

tetrodă cu fascicul 
dirijat 

dublă triadă, AF 

6CC41 dublă triadă, AF 

dublă triodă, AF 

dublă triodă, AF, RF 

Ive 
ing. EMil MARIAN 

[1; 

Performanţele preamplificatorului: 
impedanţa de intrare Zi = 100 k 

impedanţa de ieşire Ze = 1 
tensiunea de intrare Ui 

mV-20 mV; 
...:.. caracteristica de transfer: con

form tabelului 1; 
- raportul semnal-zgomot: FIN 2 

70 dB; 

- etajul de adaptare; 
- blocul corectiilor; 
- etajul de ieşire. 
Semnalul audio util preluat de la 

doza pick-up-ului se aplică la intra
rea montajului, prin interm'ediul 
condensatorului C1. Etajul de ,in
trare conţ ine două tranzistoare Ti şi 
T2 amplasate Într-un montaj amplifi
cator de tensiune de tip dublet. 

Configuraţj~ şi componentele elec
trice proprii etajului de intrare au ... 
fost astfel alese ÎnCÎt acesta să Îm
bine dezideratul unei amplificări 
mari (A = 40 dB) cu distorsiuni 
foarte-- mici, Cel un raport sem
nal-zgomot foarte bun. Semnalul 
audio amplificat, preluat de ia etajul 

- banda ,de frecvenţă ~f ::: 14 Hz-7-. 
18 kHz; 

- corecţie suplimentară frecvenţe 
'inalte Aî = 9 dB/12 kHz; 

- corecţie suplimentară frecvenţe 
joase Aj = 9 dB/40 kHz; 

- distorsiuni armonice totale 
THD :::; 0,2%; 

- distorsiuni de intermodulaţie 
TID :::; 0,06%. 

Analizînd schema electrică se ob
servă că ea prezintă o serie de etaje 
funcţionale distincte şi anume: 

1; 
'JkO, 

TIPUL CURBEI DE CORECŢIE 

HAO (18 rotlmln, vechi) 
AES (18 rot/mlri, nou) 
CCIR (33 rotlmln, micro, modern) 
RIAA (33 rot/mln, micro, mod.n) 
COLUMBIA (78 rot/mln, vechi) 
COLUMBIA (33 rotlmln, micro) 
NARTB (33 rotlmln, micro) 
RCA micro I 
ORTOPHONIC 33 rotlml" 
ReA micro II, 45 rotlm!n 
CORAL Stereo 33 rotlml" 
DECCA London F.F.R.R. 
DeCeA London F.F.S. 
lP (micro, vechi) 

o 
(1 

(1 

() 

(1 

1) 
1) 

\4701dl 
82 kll 

O 
51 kn 
51 kH 

O 

1 nf 
510pF 
220pF 

1 nF 
1 !"IF 
1 nf 
1 nf 

750pf 
510 pf 
150pF 
220 pf 

1 nF 
330pF 

o 
O 

1 M!l 
O 
O 

820kU 
1) 

1 MH 
O 

560kn 
O 
O 

680kn 

3nF 
3,9 Ilf . 
2,2 nf 
2,2 nf 
5,1 oF 
3nF 
:3 nF 

3.3nf 
:3 nF 

150 pF 
3,9 oF 
3,91"1f 
120 pF 
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măsu ră 
4315 este un instru
destinat să măsoare 

tensiuni continue si alterna
tive, rezistenţe În curent' continuu, 
capacităţi şi niveluri de semnal au
dio 

Aparatul În două va-

tensiune continuă 
- 5 - 25 - 100 -

cu rent alternativ 
- 5 - 25 - 100 -

- tensiune alternativă 
5 - 10 - 25 -

1 000; 

te;influenţa acţiunii 
netice exterioare; 
care În cazul CÎnd 
ploatare diferă· de cele normale, 

face ca aparatu I să sufere mo-



Selectarea domeniilor de măsură 
se face cu un comutator rotativ for
mat din doi galeţ i cu cîte 24 con
tacte pe galet şi cu cîte un contact 
mobil fiecare. Tipul contactelor este 
cu scu rtcircu itare şi se face separat 
pentru fiecare din cele 24 poziţii, ac
ţionarea realizÎndu-se printr-un ax 
comun. 

Instrumentul indicator şi carcasa 
multimetrului sînt prevăzute cu gar
nitură de etanşare pentru a împie
dica acţiunea corozivă a gazelor no
cive şi a prafului din aer asupra păr
ţilor interioare. 

Modul de lucru şi reguli de ex
~ploatare. 

În vederea obţinerii unor rezultate 
cît mai corecte În măsurare şi mai 
ales pentru a preveni deteriorarea 
multimetrului datorită exploatării 
necorespunzătoare, trebuie respec
tate următoarele reguli: 

1. Î nainte de a Începe efectuarea 
măsurărilor se va ţine cont de pozi
ţia (orizontală) a aparatului, de pozi
ţia exactă a indicatorului la 
zero al scării 
ajustează cu 
zero), de 
comutatoarelor selector de domenii 
şi mod de lucru care să fie În poziţ ia 

valorilor măsu rate. 
2. cazul că se poate 

valoarea mărimii ce urmează să 
măsurată, comutatorul se va pune 
iniţial domeniul cel 

se treptat la domenii 
urmînd ca citirea indicaţiei să 

se cel mai corect a doua 
treime a scalei aparatului. 

3. Conectarea ui la 
schema măsurată se În mod 

cu indicaţiile marcate 
sila bornele 

măsurarea efectuată la rr""/"\I,pnl·"" 

precizia măsurării nu
mai pentru curenţi sinusoidali, avind 

de distorsiuni mai mic de 
2%. Citirea valorilor măsurate 
face scala \1, J...\. 

masurarea rezistenţelor În 
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tare, 
face conform 

Tensiunea 
lui măsurat nu t'lon"",,·oc,ta 

rent alternativ cu 
Scurtcircuitarea bornelor 
la străpungerea 

Desi multimetrul nu citeste nivelu! 
putere direct, dacă· eJe 

linie este uniformă, el poate cu-
noscut tensiune, deoarece ten-
siunea puterea sînt În raport pro-
porţional. 

(CONTINUARE Îf\:l VIITOR) 
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Multiple aparate electrocasnice, printre care şi re
ceptoarele de marcă şi-au făcut apariţia in tara noas
tră În ultimii ani. Desigur starea lor tehnică impune 
uneori şi retuş uri tehnice dificil de realizat cind nu 
există schema electrică de principiu. 

Evident, multiplele solicitări de scheme ne sosesc 
de la atelierele de reparatii din toate zonele ţării şi 

L ':le::, J SOt 

1 

R575120 

! 
TP6 

0-016 

T 501 2SC 380 T 502 - T506 

V0501-V0503 ISV o IKV-12251 

050'- 0509 15158 115- 20761 

2SC945 12SC IBI51 

2 

® 

publicînd În acest număr o parte din schema recep
torului DU Al CR-17S0, sperăm să rezolvăm pentru 
unii, dificilele probleme tehnice. Alte părţi din 
schemă in nr. 11/1992. 

Cei care doresc copii ale cablajului sînt să 
ne scrie la redacţie. 

JB04-5 

J804·4 

3 4 5 
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Ing. ŞERBAN NAICU 

(URMARE DIN NR. TRECUT) 

( 
selectoru FIF de tip 

CK-M-15C; 
- placa a potenţiometrilor 

rectilinii reglajul volumului 
(1-R12), contrastului (1-R13) şi 
minozităţii 

situat pe 
panoul frontal; 

- PIăcuţa cu rez:istoarele 
tRi ~1 R10, pentru tensiunile de co
mandă ale U j F poten-

aCOf
UIF; 

--:.. B2-
alimenta

rea cu tensiune de 220 Vl50 Hz; 
- s lec orul F de tip 

P81 legat de blocul de co
mandă prin conectorul eVI!, pinii 

-7. 
Blocul de comandă 

o unitate fu ncţ ională rile'vl n"t" 

zintă. Ia intrare trei mufe 

precede 

ţea la cupla I..U 20, de la pinii 4-3 la 
pinii 2-1, iar prin perechea ei de pe 
blocul de alimentare, această ten
siune de la pinii 2-1 ajunge În pri
marul transformatorului de alimen
tare Tr. 1, televizorul pornind. 

Selectorul FIF, de tip CK-M-15C 
are următoarele legături cu blocul 
de comandă: 

- mufa de intrare UJ 1, legată cu 
perechea ei, pe unde se aplică sem
nalul de la antenă, FIF 1:1 sau FiF 
1 :10; 

- intrare FI (UIF), pe unde se 
aplică semnalul de frecvenţă inter
mediară furnizat de selectorul 
folosind mixerul din FIF ca 
cator FI. În acest caz, ,.r-+..,,,'~,..,,.., 
se poate afla pe orice 
nai), iar amplificatorul 
torul local FIF nu 

. (avînd alimentarea 
- intrare tensiune de 

comanda bazei primulUi 
- tensiune de alimentare 
două căi pentru 

mixerul FIF. 
rAr'An,tinnA:::I7ti canale 

alimentate ambele 
recepţia În UIF 

bandă al (200 ori) 
purtatoare 

Etaju I ~~'''., n ... n!ifir·"t' .... ,. 

zat cu 
cu emitorul 
nalul de la ieşirea 
diul condensatorului 

un coeficient de ~~,nlifi~~,.r. 
dB (cca 3-4 ori). n circuitul 

colector al tranzistorului se afla 
de bandă format din două 

acordat pe 
realizat cu 2.1 

pe 

că la 
la intrare comanda RAA 

selectoare este 
determinat de valoarea 

constante de pinul 5 al CI. 
f.\ceastă tensiune constantă, supra

IJeste tensiunea de comanda 
este la al CI, 

respectiV 6, de 

TEHNIUM 10/1992 



aparatele de tipsuperheterodină. 
Semnalul provenit de la antenă se 

aplică prin filtrul trece-jos 1.1 - C1, 
L 1, C2, L2, C3, C4, L4, CS, LS, 
C6, care are rolul a atenua im-
pUlsurile parazite banda 0-44 
MHz de cel 100 de ori (40 
la .1 
Acest tranzistor este '<:>rt,nl"TIf'<:>f(')!" 

semnalului de FIF. 
tranzistor din 
din selectorul UiF 
a putea fi comandat 
(prin intermediul lui 1.1 
semnalul de RAA 
circuitul de 
fiind intercalarea unui 
inversor pentru U R.'LI ca cazu I 
fizării unor tranzistoare de tip 

Tranzistorul T3 este OS(~lIator 
local, oscilînd pe diverse 
În funcţie de de bobine 
care acesta le circuitul de co-
lector, din rotactor. Osci-
latorul se alimentează cu ten-
siunea constantă asigurată de dioda 
zener 01. 

Etajul care efectuează amestecul 
este realizat cu tranzisto·· 
În montaj emitor comun. 

acestui etaj o, constituie cir
din colectorul său format din 

1,1-C22, L6, R12, C21 care se 
conectează cu de FI-cale 
comună, realizînd de 75 n 
pentru intrarea 

tensiunea de +12 V aplicată 
termediul rezistorului 2R9. SH>I·",I ... ",<:> 

Întîrzierii se face cu ajutorul semire
;Jlabilului 2,1R17. 

Cu 
regla 
de la 

Condensatoru I 
2 
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mat din 1.1-C27, 
care realizează r.>1'i·"nt",.",<> 
două selectoare. 

Selectorul UIF 
P81,113-020 
siunilor În 
21 -41 avînd rolul de selecţie şi 
<:>rn,.,I,'t'f',,,rCl a semnalelor UIF de 

i transformarea lor În 
intermediară. 

2-R11, L 1, C6 reali-
<=>rl<:>nt<:>r'<::><:> iesirii modulului 

AVF. Din cauza 
lui 2C9 se pierde componenta de 
c.c., iar pentru refacerea ei şi fixarea 
nivelului de se utilizează cir-
cuitul R1 R18, R19. 
Semnalul extras emitorul 
tranzistorului (de pe rezistorul 

cupla 8, 
de 

de FI format din 1.2-C22, L 16, L 1.7. 
Semnalul de FI (UIF) rezultat, se 
aplică secundarului filfwlui FI 
(aflat în selectorul FIF) din 
1.1-C27, L5, C26, ajungînd pe 
baza tranzistorului -care în ca-
zul UIF 

1 



In 

(U 

( 

C 

n 
(' 
n 

Modificarea stării de conducţie a 
tranzistorului FET este transmisă 
unui amplificator de curent continuu 
format din tranzistoarele BC107 şi 
AC181 K. Relelu este de 300 0./30 
mA, iar contactele lui pot să asigure 
trecerea unui curent de Î A. La con
tactele a şi b normal deschise ale 
releului Re1 se poate cupla fie un 
bec de 12 V montat deasupra uş ii 
care va sta tot timpul aprins cît se 
va "descuia" uşa, fie va acţiona o 
alarmă ce va atenţiona persoanele 
din casă. 

Consumul aparatului este de S 
mA în repaus, deci poate fi 
alimentat de la două baterii de 4,5 V 
Înseriate. Legătura cu clanţa se face 
cu un fir lung de 20--30 cm, lipit pe 
o cosă cuplată cu un şurub la 
broasca Yala. 

Montajul se va introduce într-o 
carcasă metalică din "tablă de con .. 
serve"SO x 30 x 25 mm .. 

16 

că1re 

-b 

Tl 
--.0 

.,...... ....... ""R2 
""'4I<I~1im.......&l300Jl 

II 

FIR IZOLAT 

p 

SIG. 
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alegerea numerelor for
două cifre la LOTO sau 

,nr,,,,,,,,,-vPRES se poate utiliza dis-
electronic (fig. 1) prevăzut 

n afişaj digital. 
/a un oscilator, format din trei 

rţi NAND ale unui circuit 
08400, semnalul dreptunghiular 

este transmis la două numărătoare 
(C08490E) care la rîndul lor co
mandă în sistem binar două draivere 
C08447E. 
Afişarea cifrelor se face cu ajuto

rul a două LED-uri (MDE21 01, 
VQE14D sau T123) cu anod comun. 

Semnalul dreptunghiular este apli
cat celor două numărătoare 
'CDB790, atîta cît 
11 nu este 

I ,-, 
I , ,-; 

'..J 

" .. /-1 
LI 

LOTO 
I 

,.1 

taie prin contactul său normal des
chis alimentarea LED-uri lor' neafi
şÎnd nici un număr. La acţionarea 
întrerupătorului I (format din două 
'secţiuni 11 şi 12) este oprită intrarea 
semnalului dreptunghiular în numă
rătoare si sînt alimentate LED-urile 
afişînd cele două cifre care repre
zintă de fapt numărarea semnale/or 
dreptunghiulare într-un interval de 
timp oarecare. 

La dezanclaşarea întrerupătorului 
" ciclul se repetă. 

Alimentarea circuitului (fig. 2) se 
realizează de la o sursă de +5 V/0,6 . 
A utilizînd un transformator de so
nerie. Montajul se va if1troduce 
într-o carcasă de masă plastică (fig. 
3), avînd afişate cele două LED-uri 
şi întrerupătoarele I şi 10' 

I 
I 

I 

200.n. 

fgobcd~ 

151413 12 11 109 15 14 13 12 11 10 9 
CDB447 S 8 CDB 447 

7 2 616 7 1 2 6 l6 

Ase O 
1 12 98 n 

... -..g.flP--....... 14 COB 490 

1 10 

ij] 

Instalaţia de extragere a apei 
dintr-un puţ, conţine o pompă acţio
nată de un electromotor, un vas 
tampon şi instalaţia aferentă de con
ducte. Pornirea şi oprirea electro
motorului pompei se face prin co
mandă manuală sau automată În 
funcţie de nivelul apei din vasul 
tampon. 

Schema propusă, utilizează două 
traductoare sub forma unor tije de 
20-30 mm lungime, diametrul de 
3-6 mm, preferabil din argint sau 
cupru argintat, montate În vasul 
tampon, unul pentru nivelul inferior, 
celălalt pentru nivelul· superior. 

Tranzistorul T1 (tabelul sinoptic) 
este În stare de conducţie cît timp 
nu este apă În vasul tampon, ceea 
ce face ca releul R1 să fie acţionat 
(nivelul a). Releul O (ale cărui con
tacte vor trebui să suporte curentul 
ce trece prin electromotor) va fi ac
ţionat primind tensiune prin contac
tul normal deschis r", al re/eului R1. 

Nivelul apei depăşind traductorul 
T1 (nivelul b), tranzistorul T1 este În 

Nivelul apei Starea 
În vas 

T1 R1 T3 

O,l}JF 

...... 220V 

stare blocată, dar releul Ri se auto
menţine prin contactul său r1, ceea 
ce face ca electromotorul pompe; să 
functioneze În continuare. 

La' contactul traductorului T2 cu 
nivelul apei (nivel c), tranzistorul T3 
este blocat, releul R2 acţionat şi 
prin contactul normal Închis r2 se 
întrerupe, acţionarea releului D şi 
deci alimentarea electromotorului 
pompei de apă vor fi întrerupte 
(contactul d' normal deschis taie ali-
menta rea releului R1). . 

Presupunînd că nivelul apei din 
vas începe să scadă, electromotorul 
nu 'primeşte curent electric decît în 
momentul În care se atinge nivelul 
a. 

I nstalaţ ia este prevăzută şi cu po
sibilitatea de comandă manuală prin 
scoaterea de sub tensiune a instala
ţiei automate (întrerupător 1). 
Potenţ iometrele de 100 kf1 

(semiregiabile) reglează sensibilita
tea montajului funcţie de factorul /3 
al tranzistoarelor. 

Motorul 

R2 O pompei 

vas gol 
conducţie acţionat conducţie repaus acţionat pornit nivelul a 

1/2 plin cu auto 
apă blocat mentinut conductle 
nivelul b prin r1 

----.. -------------------------
vasul plin 
nivelul c blocat 
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automen'inut 
prin r 1 

blocat 

repaus acţionat pornit 

acţionat neacţlonat oprit 

1PM05 

8V 
r.J 

4.SV 

~~~----------~~~.+5V 

SFC 2309 
lHJ09K 

+ 
>+--.... -aA 

+ 
IOOO}JF/16V 

Sirena bitonală este formată din două 
circuite astabile care se comandă unul 

"pe altul sau un astabil prevăzut cu un 
circuit de relaxare. 

Circuitul fi fost relaxat cu tranzistoa
rele MP39 şi MP35 dar care pot fi Înlo
cuite cu tranzistoarele BC178 şi BC109, 
obţinÎndu-se acelaşi rezultat. Prin expe
rimentări se pot obţine tonuri diferite În 
funcţie de amplasarea sirenei (pe o ma
şinuţă de poliţie, un vapor sau o şa
lupă). 

Modul de amplasare al pieselor se 
vede În figura 5. 

4.rLIO.SW 
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I I AM/PH 

CE 
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MMC353A este un circuit integrat realizat -Î(l tehni~a CMOS 
capabil să genereze toate semnalele necesare pentru uh ceas cu 
alarmă avînd un afişaj de 3 1/2 digiţi. Circuitul bazei de timp utili· 
zează un cristal de cuarţ cu frecvenţa de 32768 Hz sau 4 MHz. Pi
nul de selecţie SEL se conectează la O (Vss) în C8.11:U'- În car-e se fo
loseşte un cuarţ de 32768 Hz sau la 1 (VDD) pentru un.: c'uarţ de 
4 MHz. 

+SV 

AD2 20 
'_.:3 82 

C2 
E2 
F2 
G2 
A1 

81 

el 
MMC 01 

353A El 

Fl 
G1 

18 

8 

RADIO 7 
SON ~6_--, 

AL RM 
Student MIHAI MARIUS 

POPESCU 

M~I\C 
334-

Caracteristici ale circuitului integrat MMC353A: 
- foloseşte o singură sursă de alimentare cuprinsă între 

2,5-5 V/150 mA; 
- comandă direct afişoare cu LED-uri sau LCD; 
- afişează 12 ore cu indicator AM/PM; 
- indicator de secundă; 
- afişează data, secundele: timpul de alarmă; 
- menţine semnalul de alarmă 7 minute; 
- foloseşte doar două butoane de programare (HRS, MIN). 
In·trarea MOD, intrările de programare HRS, MIN, intrarea de 

alarmă SN, intrarea de oprire a semnalului de alarmă AlOFF sînt 
conectate intern la 1. Pentru a activa aceste intrări trebuie conec
tate temporar la O. 

Cînd se folosesc afişoare cu LED-uri cu catod comun, intra
rea PH se conectează la O, iar în cazul afişoarelor cu LED cu anod 
comun, intrarea PH se conectează la 1. Conectînd la intrarea BLK 
se realizează stingerea afişajului, ceasul continuînd să funcţio
neze. 

Ieşirea SON devine activă cÎnţj se realizează coincidenţa din
tre timpul real şi timpul de alarmă: Ieşirea SON este menţinută ac
tivă timp de 7 minute dacă nu; se· acţionează butonul AlOFF. 

prin conectare.a la O a intrării.SN se afişează timpul de alarmă. 
In mod normal. ceasul afişează ora şi minutele. Apăsînd buto

nul MOD vor fi afişate luna şi ziua. După eliberarea butonului, în 
circa 2 secunde, ceasul revine la afişajul anterior. 

Programarea orelor şi a minutelor se face cu ajutorul butoane
lor HRS, respectiv MIN. 

Cind butonul MOD este apăsat se pot programa luna ş; ziua 
utilizînd butoanele HRS p~ntru lună şi MIN pentru zile. 

Apăsînd de două ori butonul MOD vor fi afişate secunde/e. 
Numărătorul secundelor poate fi resetat (deCi .adus la valoarea 
00). folosind butonul MIN. Apăsînd Încă o dată butonul MOD re
vine la afişarea orei şi minutelor. Apăsînd butonul SN va fi afişat 
timpul de alarmă. Menţinind apăsat butonul SN se va programa 
timpul de alarmă cu ajutorul butoanelor HRS şi MIN. După elibe
rarea butonului SN, în circa 2 secunde vor fi reafişate ora şi minu
tele. 

O se 1 N f/-S'---1-0-0 ...... K 
o SCO U T 1--4~==:::l--e-----e----I 

Programarea numărătoarelor de timp, dată, alarmă se reali
zează ţinînd apăsate unul din butoanele HRS sau MiN, caz în care 
numărătoarele avansează cu o rată de 4 Hz. 

Schema de faţă a fost realizată cu un cuarţ de 32768 Hz. S-au 
folosit două afişoare cu LED-uri cu anod comun. Pentru sistemul 
de alarmă s-a folosit circuitul integrat MMC334. 

SEL 3 

ALOFF 2-'-()--t 

VSS 1 

Se vor respecta toate indicaţiile privind realizarea montajelor 
cu circuite integrate CMOS. 

Şi in final o observaţie de ordin practic: toate push-butoanele 
pot fi inlocuite cu simple comutatoare senzoriale (plăcute meta
lice conectate prin fire conductoare la pinii circuitului integrat 
MMC353A). 

Bibliografie: DA TA BOOK Microele,ctroniţa 1991 
Colecţia revistei "Tehnium" .. 

ONVERTOR;~~V~~D~1 ~~D~2~~~~~_ 

E TENSIUNE 1 
C/DC 

Sing. BORS SilVIU Y02-1680/HD 

Alimentarea diodelor varicap din aparatura 
portabilă pune În faţa amatorului problema obţi
nerii unei tensiuni mai mari decît tesiunea de ali-

Y02-1680. 

~TI:R: 
$ 
18. 

1'1/1[.4049. 

D5 

mentare dată de un acumulator auto (12.v). 
Montajul prezentat În figu}a 1 rezolvă foarte 

elegant această problemă. In schemă se utili
zează un singur circuit integrat tip MMC 4049 cE; 
conţine 6 Buffere de putere, obţinîndu-se doua 
semnale dreptunghiulare defazate cu 1800

, cu o 
frecventă de cca 3 kHz si nivel de 10 V. Acestea 
sînt Însumate pe C5 şi 'apoi tensiunea obţinută 
(20 V) este stabilizată la 18 V. . . 

Montajul nu pune probleme deosebite de reali
zare. În figura 2 este prezentată o variantă de ca
blaj. 

D3 

_--4I~-.q) -#-18 V 

liSTA DE PIESE 
li = MMC4049 (CD4049) 
Oi, 2, 3, 4, 5 = 1N4148 
06 = ZPD18, OZ18, Pli8Z 
Ci = C4 = 100 ,uF/16 V 
C2 = 10 nF 
C3 = 22 ,uF/16 V 
C5 = 100 ,uF/25V 
C6 = 10 ,uF/25 V 
Ri = 1 kD 
R3 = 1 kO. 

Bibliografie: 
MINISAT - Satelitte Receiver 
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Posibilitatea de verificare simplă 
şi rapidă ~ t~anzistoarelor este o fa
cilitate utilă În practica,curentă. 

Montajuf propus În acest articol 
permite verificarea şi identificarea 
tipului de tranzistor (PNP sau NPN) 
cu ajutorul. a două LED-uri. 

Montajul pentru verificarea tran
zistoarelor are schema electrică 
prezentată În figura 1 şi este realizat 
cu ajutorul a două circuite integrate 
de tip {3E555N. 

Circuitul integrat U1 este În mon
taj astabil, ieşirea sa comandînd un 
monostabil realizat cu circuitul in
tegrat U2. Ieşirile 3 ale circuitelor" 
U1 si U2 sînt În antifază si comandă 
LED'-urile D81 si D82. . 

Tranzistorul 'de Încercat se co
nectează ia ieşirile E1, E2 şi E3, co
manda de bază fiind furnizată de la 
punctul median al divizorului de 
potenţial R5 şi R6, dintre ieşirile 3 
ale circuitelor integrate U1 şi U2. 

Frecventa circuitului astabil este 
dată de relaţia: f 1,44 x (R1 -+ 
2R2)C1,iar duratele impulsurilor 
,,1" şi ,,0" logic componente sînt 
date de relaţiile ti 0,693 
(RH R2)C1 şi respectiv t2 
0,693R2C1. Pentru valorile indicate 
În figura 1, frecvenţa este de aproxi
mativ 1,3 kHz, iar duratele 
rilor ,,1" şi ,,0" sînt de <>n,-r,v,rn"tn, 

0,5 ms şi respectiv 0,2 ms. 
Durata temporizării realizată de 

circuitul monostabil este dată de 
relaţia t 1,1 R3C3. Pentru valorile 
indicate În figura 1 durata impulsu
lui ,,1" logic este de aproximativ 0,5 
ms. 
Dacă nu este conectat tranzisto

rul de verificat, ambele LED-uri lu
minează, deoarece sînt comandate 

Ing. ŞERBAN NAICU 

Formă preferată 

GND 

pe rînd În conducţie cu frecvenţa de 
1,3 kHz. Rezistorul R4 limitează cu
rentul prin LED-uri. 
Dacă se conectează un tranzistor 

NPN bun În montaj, el conduce 
cînd ieşirea U2/pinul 3 este În "O" 
logic şi ieşirea U1/pinul 3 În "1,,, de
terminînd ca nici un LED să nu lu
mineze; ieşirea U2/pinul 3 În starea 
"O" polarizează invers LED-ul D82 
şi căderea de tensiune pe pe LED-ul 
D81 fiind de 1,3 V (dată de tensiu
nea colector-emitor care, pentru un 
tranzistor În conducţie, este de 
aproximativ V. căderile de 
tensiune pe În conducţie 
D1 şi D2) este insuficientă pentru in
trarea sa În conducţie. Pe durata 
impulsului următor, ieşirea U2/pi-
nul 3 devine şi ieşirea U1/pinul 3 
devine ,,0" un tranzistor bun va fi 

Joncţiune rOOl"esoare 

AHă formă 
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Joncţiune influentind. o regiune semiconduc
toare printr-un cimp electric, de exemplu intr-un 
tranzistor cu efect de cimp 

Regiune P Influenţind o regiune !';fi 

Regiune !';fi Influentind, (1 regiune P 

EI. 

k 

01 03 OS1 
MOEn03V lNI.IJ.8 1N411..8 

blocat; În aceste conditii D81' este 
stins deoarece este pOlarizat invers 

. şi 082 luminează. Efectul opus 
apare dacă un tranzistor PNP bun 
se introduce În montaj. 
Aşadar, un LED luminează dacă 

tranzistorul de Încercat este bun' 
pentru tranzistor NPN luminează 
082, iar pentru tranzistor PNP lu
minează D81. 
Dacă tranzistorul de verificat este 

defect apar următoarele situaţii:. 
Ambele LED-uri luminează 

un tranzistor care are una 
joncţiuni întreruptă; 

2) Ambele LED-uri sînt stinse 
pentru un tranzistor care prezintă 
scurtcircuit Între emitor si colector. 

Diodele D1, 2, 3, 4 previn indica
, rea falsă dacă un tranzistor de veri

ficat are o joncţiune scurtcircuitată. 

+ 

0402 

rn 
+ 

Montajul prezentat permite şi ve
rificarea diodelor sau a LED-uri/or. 
O diodă bună conectată între iesi
rile E1 şi E4 stinge un LED, iar un 
LED bun conectat Între aceleasi ie-
siri se luminează. . 
. În figura 2 este prezentată (Ia 
scara 2:1) amplasarea componen
telor pe circuitul imprimat pe care 
s-a realizat montajul de verificare a 
tranzistoarelor, iar h figura 3 este 
prezentat (Ia scara 2:1) desenul cir
cuitului imprimat. 

Montajul prezentat se poate ali
menta de la o baterie de 4,5 V avînd 

consum de circa 20 mA. 
concluzie, montaju! analizat În 

prezentul articol, permite verifica-" 
rea rapidă a dispozitivelor semic6n"'::" 
ductoare şi identificarea tipului de 
tranzistor; dacă marcajul s-a şters ... 

I 
URMARE DIN HR. TRECUT 

L Poartă izoială 

Emitor pe o regiune care are un tip de conduc
tlvltate diferit 

linia obligă cu emitorul 
Emitor P pe o 

Mai multe emltoare de tlp.,P pe o I'egltme N 

Emitor de tip N pe o regiune P 

Mal multe emitoare de Up N pe ,o regiune P 

tip ce con-

care are un 

(CONTINUARE iN HR. VIITOR) 
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Fotoaparatul "LC-A" (abreviere 
de la cuvintele LOMO Compact Au
tomat) reprezintă un compromis in
teresant în ceea ce priveşte perfor
mahţele, gabaritul şi preţul. Se 
poate prevedea pentru viitor o 
răspîndire a sa comparabilă cu cea 
a popularei Smena. 

In materialul de faţă ne propu
nem o prezentare a caracteristicilor 
tehnice şi a unor particularităţi con
structive, însoţită de cîteva sfaturi 
pentru utilizare şi reglaj. 

Aparatul aparţine clasei "com
pact", lucrează pe formatul 24x36 
mni, este dotat cu un obiectiv de 32 
mm/1 :2, 8 şi beneficiază de un sis
tem electronic de expunere com
plet automat (cu program). Are di
mensiunile 10?x68x44 mm si masa 
de circa 250 g. ' 

Transportul peliculei .este asigu
rat manual, prin acţionarea unei ro
zete de plastic. Este prevăzută posi
bilitatea de a cupla (mecanic şi 
electric) un motor special de antre
nare automată după fiecare ex
punere. Acest accesoriu trebuie 
procurat separat. 

Obiectivul "Minitar 1" are o des
chidere unghiulară mare (680

). 

Lentilele au straturi antireflex, iar 
construcţia este de tip "etanş". Prin 
deplasarea întregului obiectiv faţă 
de planul filmului se asigură pune
rea la punct pentru distanţe cu
prinse între ce şi 0,8 m. La această 
ultimă distanţă, cîmpul fotografiat 
are dimensiunile60x90 cm. Profun
zimea cîmpului este mare, firească 
pentru focala de 32 mm, ceea ce 
face ca impreciziile în aprecierea 
"din ochi" a distanţei obiect-aparat 
să fie atenuate. Efectul de perspec
tivă este accentuat, ceea ce c\onsti
tuie o surpriză pentru neiniţiaţi. 
Două sfaturi pentru fotografii "cu
minţi" care nu agreează efectele 
neobişnuite: 1) se va menţine apa
ratul în plan vertical - ceea ce evită 
convergenţa accentuată a paralele
lor verticale - şi 2) se vor evita 
primplanurile apropiate, unde su
biectul fotografiat capătă dimen
siuni neobişnuit. de mari În compa
raţie cu planurile mai îndepărtate. 

Vizorul aparatului este de. tip te
lescopic, plasat exact deasupra 
obiectivului pentru eliminarea ero
rilor laterale de paralaxă. Luminozi
tatea vizorului este remarcabilă si 
Înlesneşte lucrul În condiţii dificile 
de iluminare ambiantă. Un ac în 
partea de jos a vizorului indică dis
tanţa pe care este reglat obiectivul, 
constituind un avertisment util pen
tru a nu neglija acest unic reglaj 
manual al aparatului. Tot În vizor, În 
partea superioară, există două 
LED-uri rosii care indică starea 
bună a bateriilor (stînga) şi - even
tual - timpul lung de expunere 
(peste 1/30 s) care poate conduce 
la o fotografie mişcată dacă nu se 
iau măsuri speciale -, trepied sau 
blitz, 

Din punct de vedere optic, vizorul 
are o distorsiune accentuată în 
formă de "butoi" (de tipul celor date 
de vizoarele de uşă), dar ea nu se 
regăseşte pe imaginea fotografică 
şi este efectul adoptării unei 
scheme optice simple, 

Obturatorul-diafragmă (fig. 1) 
este electromagnetic, comandat 
electronic, EI este format din două 
lamele metalice profilate, situate În 
spatele obiectivului. Deschiderea 
lamelelor se face prin acţionare me
canică de către butonul de declan
sare, iar închiderea lor după uri 
timp mai lung sau mai scurt (funcţie 
de iluminare) este comandată de 
către un electromagnet. La iluminări 
puternice ale subiectului, lamelele 
nu au timp să efectueze cursa com
pletă de deschidere pînă la primirea 
comenzii de închidere, astfel că la
melele joacă şi au rolul de dia
fragmă care nu Iasă să treacă decît 
razele apropiate de axul optic. Elec-

20 

':i ':',<\ 
~;,'1.:::J '>J"" ~.; 

tronica de comandă a expunerii se 
bazează pe un circuit integrat spe
cializat (tip KC 189 XA3 - alfabet 
slav), iar măsurarea iluminării se 
face cu o fotorezistentă cu Cd S. 
Aparatul asigură exp'unerea cu 
"program", adică variaţia simultană 
a timpului şi diafragmei În funcţie 
de iluminare. Limita de sus este 
19000 cd/m 2 (diafragma 1:16 şi 
timpul 1:500 s la 100 ASA), iar limita 
de' jos 0,6 cd/m 2 (1:2,8 şi 2 s la 
aceeaşi sensibilitate a peliculei), 

- :-;:~'",~( ~~-:' "'''' (\\;;; 
<''1.",,/ 
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Remarcăm faptul că aparatul ex
pune şi peste 2 s (spre 1 minut), dar 
constructorul nu garantează corec
titudinea în afara domeniului men
ţionat. Declanşatorul tret3uie apă
sat "lung", pe toată durata expune
rii, deoarece altfel obturatorul se În
chide prin întreruperea alimentării 
electrice. 

Sensibilitatea filmului folosit se 
introduce pe aparat prin interme
diul unei rozete prevăzută cu cinci 
poziţii: 16/32/65/130/250 GOST 

(standardul sovietic vechi) ~sau 
varianta de export a aparatului 
.25/50/100/200/400 ASA. Nu se pot 
introduce valori intermediare. 

Alimentarea se face cu ,'3 ,baterii,'" 
de 1,5 V tip CU 0,18-Y2 (originale) 
sau AG 13 ori alt tip echivalent 
Consumul este de circa 30 mA si se 
menţine atît timp cît declanşatorul 
este' apăsat. 

O posibilifate interesantă ne-
prevăzută în prospect - este reali
zarea timpului foarte lung de expu
nere (8 sau, mai corect, T) fără con
sum din baterie, dar cu sacrificarea 
un.ui cadru'de film: 

- se obturează fotorezistenţa şi 
obiectivul cu un obiect opac; 

- se apasă declanşatorul şi se 
ţine apăsat; 

- imediat se transportă circa 1/2 
de cadru de film; 

- se ridică degetul de pe declan
şator, obturatorul fiind blocat în po
ziţia "des(j:his"; 

- se~rrage filmul în continuare, 
pînă la eblocarea rozetei de tran
sport; acum se poate face expune
rea îndelungată, prin descoperirea 
obiectivului. 

Pentru închiderea obturatorului 
si revenirea la modul automat de 
expunere este suficientă o scurtă 
.,apăsare pe declanşator. 

Pentru lucrul cu blitz-ul, con
structorul a prevăzut posibilitatea 
de reglaj manual al diafragmei, tim
pul de expunere În acest caz fiind 

\ de 1/60 s, nereglabil. Acest regim 
de lucru - manual - poate fi utili
zat şi pentru diverse situaţii deose
bite la lumină puternică, atunci cînd 
se"doresc efecte speciale. 

In sfîrşit, vom menţiona posibili
tăţile de reglaj cu care este pre
văzută partea electronică a apara
tului, prin patru potenţiometre situ
ate sub capacul frontal care prote
jează obiectivul şi vizorul (fig. 2). 
Accesul la potenţiometre este posi
bil după îndepărtarea cap?cului, fi
xat cu 4 suruburi laterale. Inainte de 
intervenţie se vor nota cu grijă pozi
ţiile iniţiale ale cursoarelor, pentru 
a putea reveni la ele. Actionarea 
cursoarelor se face cu o pensetă ro
bustă cu vîrfuri ascuţite; un vîrf se 
sprijină În locaşul din centru, iar 

. celălalt se introduce În gaura cu 
care este prevăzut cu rsorul. 
Dac~ numerotăm potenţiome-

trele de la 1 la 4, Începînd cu cel din
spre contorul de imagini, rolul lor 
este următorul: 

Potentiometrul 1 stabileste tim
pul de expunere pentru blitz (regim 
manual) la 1/60 s. Rotit în sensul 
acelor de ceasornic, cursorul pro
voacă scurtarea timpului; o exage
rare conduce la deschiderea in
completă a obturatorului (vizibilă 
mai ales pe poziţia 2,8 a diafrag
mei). 

Potenţiometrul 2 face un reglaj 
general al timpilor de expunere 
"lungi", inclusiv a celui de blitz. Ro":'''' 
tirea în sensul acelor de ceasornic 
conduce la scurtarea timpului, iar 
prin exagerare la deschiderea in
completă a l'amelelor .. 

Potenţio.metrui 3 determină pra
gul la care se aprinde LED-ul averti
zor pentru lumină slabă (ideal la 
1/30 s timp de expunere). 

Potenţiometrul 4 reglează timpii 
de expunere (şi diafragmele aso
ciate) la iluminări puternice. Roti
rea În sensul acelor de ceasornic 
conduce la scurtarea expunerii, 
pînă la a nu deschide deloc obtura
torul. 
Dacă este necesar un reglaj al tu

turor potenţiometrelor, trebuie în
ceput cu P2 şi. term i nat cu P3, Între 
ele efectuÎndu-se reglajul lui P1 şi 
P4 indiferent de ordine. Verificarea 
corectitudinii reglajelor efectuate, 
în lipsa unei aparaturi specializate, 
se va face prin comparaţie cu un 
aparat în stare perfectă sau cu un 
exponometru de calitate, 
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o îmbunătăţire substantiala se 
poate aduce receptoarelor de trafic 
(CW) realizate cu tuburi electronice 
(U F = 6,3 V) prin realizarea filtrului 
audio cu schema electrică prezen
tată în figura 1. Schema conţine 
două circuite integrate liniare de tip 
f3A 741 sau f3A 748 În varianta mini
dip (capsula MP48 - cu 8 termi
nale). Numai În cazul utilizării cir
cuitului f3A 748 între terminalele 1 şi 
8 se montează cîte o capacitate de 
compensare de 30 pF (C 11 şi C 12 
- care lipsesc cînd se utilizează 
f3A 741). 

FILTRU AUDIb 

Cu valorile pieselor din figura 1, 
frecvenţa centrală a filtrului este de 
cca 900 Hz (optim pentru urechea 
umană), iar atenuarea este de -6 
dB la ± 50 Hz şi atinge chiar -50 dB 
la ± 250 Hz. 

Alimentarea montajului se reali
zează direct din circuitul de fila
ment prin redresarea tensiunii de 
6,3 V. 

Introducerea filtrului în receptor 
este simplu de realizat. Astfel se 
găseşte un loc convenabil În cutia 
receptorului, cît mai aproape de po
tenţiometrul de ,~volum", spaţiu po
trivit (cca 100x54x15 mm) pentru 
montarea plăcii cu circuitul filtrului 
(figura 2). Se montează pe panoul 
frontal al receptorului, cît mai 
aproape de pot:enţiometrul de "vo
lum", comutatorul basculant cu 
dou.ă cj.rcuite~ndependente (K 1 şi 
K2) şi LED-ul indicator. 

Comutatorul K 1 în poziţie închis 
scurtcircuileazăfiltrul (deci, îl 
scoate din circuit); K2in poziţie În
chis asigură. afirnentarea montaj!;J
lui dinteJ!lstunea de filament. In 
această situaţie, K 1 . este corn utat 
pe intrareafHamenlului. 
Sedezlipeşte fim I de pe borna 

centrală (divizor) a ;potentiometru
tu; de ,;volum" şi Hpeşte 'pe ,contac
tul tai flui 11(1. Se ;flpeş:teun nrintre 
contactul basculant al lui JK1 şi 

Dr.ing. L1NGVAY IOSIF 

borna rămasă liberă a potenţiome
trului. Se leagă printr-un fir cît mai 
scurt posibil intrarea filtru lui de 
contactul 2 al lui K1, iar ieşirea fil
tfului, de borna 1 a lui K1. Toate 
aceste fire prin care trec curenţi de 
audiofrecvenţă vor fi ecranate. în 
continuare se lipeşte un fir între fi
lamentul unui tub (sursa de 6,3 V) şi 
contactul 2 a lui K2. Contactul bas
culant a lui K2 se lipeşte ta borna N 
de pe placă. Se leagă terminalele 
LED-ului indicator la bornele potri
vite de pe cablaj. 

MontaJul nu necesită reglaje deo-
'sebite. Se va acţiona asupra semi
regl abitu I P1. pinăcînd, evident cu 
filtrul cuplat (LED-ul luminează), .se 
obţine efectul maxim dorit. 

HeaHzarea . şi utif.izarea fHtrulu~ 
vor aduce satisfac.ţii deosebite iubi
tarUor de trafic ,0>< ,in CW, cu ajuto
ru11ui ,fi,ind posibilă "pescuirea" -
recepţia ·confortabnă a unor staţii 
OX-CW "infundate« in QRM. 

D1- D2=1N 400.1 
CI1-CI2-I3A741 (~A 748) 

In ·cadrutactlvită~fi ,de iexpe.ri~.entare di.nlabo- . 
(atorul <electronistu·h.J'iamator,apare uneori ne
cesit<ateadetrat:lspurn.ere la !\;;,H;)ei SCReme ,realizate 
cucirc.t:I.ite integrate 'digilate TTL 1ntr..,una cu dr
cuite integrate ,CMOS •. ,sau Invers. Prima situaţie 
poate li Justificată printr-o 'f!JTicşorare substan
ţialăaconsumuJui de energie şi implicit .. o redu
cerea disipaţiei termice, sau de faptul căcîrcui
tele integrate TTL se produc din ce In ce mai rar, 
.fiind. deci mai greu de procurat. Cea de a doua si
tuaţiepoatefi justificată de existenţa În stoc a 
unor 'circuite integrate TTL ş.i imposibilitatea 
achiziţionării pentru moment a unor circuite in
tegrate CMOS. 

AN.AlOGU· FUI\lCTIONAlE 

In cazul unor asemenea transpuner; este ne
cesară. mai întîi stabUirea analogiei funcţionale, 
care se face prin consultarea tabel ului alăturat. 
Apoi se renumerotează terminalele circuitelor 
integrate din schemă şi se face recQrifigurarea 
cablajului imprimat, dacă acesta este Încă În fază 
de proiectare. In final, dacă În schemă sînt in
cluse şi componente pasive, se operează modifi
carea valorilor acestora, adaptîndu-Ie la impe
danţelespecifice" ale circuitelor integrateTTL, 
respectiv CMOS. In principiu, cînd se face trece
rea de la TTL la CMOS, se multiplică valoarea re
zîstoarelor cu un factor cuprins între 500-1 000, 
şI se demultiplică valoarea condensatoarelor cu 
acelasi factor. Gînd se face trecerea de la CMOS 
la rrt, se procedează invers, adică se demulti
plică valorile rezistoarelor şi se multiplică valo
rile condensatoarelor cu un factor cuprins Între 
500-1 000. Acest factor va fi În aşa fel ales, încît, 
pentru schemele cu C.1. TTL să corespundă va
lori ale rezistoarelor cuprinse aproximativ între 
100 n si 3 k[l. 

Atenţie! Tensiunea de alimentare a circuitelor 
integrate TTL este de 5 V, iar a circuitelor inte
grate CMOS este cuprinsă În limitele 5-15 V; se 
impune deci reducerea tensiunii la 5 V, cînd se 
face tre~erea de la CMOS la TTL 

Pentru exemplificarea celor arătate mai sus, 
prezentăm În figura alăturată modul de transpu
nere al unui generator simplu de impulsuri drep
tunghiulare .(astabil), realizat cu circuite inte
grate TTL (schema din stinga), În varianta cu cir
cuite integrate CMOS (schema din dreapta). Se 
constată uşor că schema a rămas identică, dar 
s-au modificat valorile componentelor RC, ale 
tens'iunii de alimentare si s-au renumerotat ter
minalele circuitului integrat. Deoarece, factorul 
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TTL/C'MOS 

560-'1 
7400 

560..0. 

14-""Ol--O+5V' 

7 ... O QV 

de ml)ltiplicare/demultiplicare este acelaşi am 
pentru rezistoare CÎt şi pentru condensatoare, 
frecvenţa impulsurîlor generate de cele două as
tabile este aproximativ egală. 

În final, atragem atenţia că, deşi de cele mai 
multe ori această metodă de transpunere este 
corectă sint unele cazuri, În scheme mai com
plexe cînd este necesară intercalarea unor tran
zistoare de interfaţare corectă cu alte elemente 
din schemă. 

NOTA 
Tabelul alăturat nu epuizează nici pe departe 

toate analogiile funcţionale TTLlCMOS; aici au 
fost cuprinse numai circuite integrate cu funcţii 
simple (porţi, inversoare, triggere, bistabile), 
care sint perechi corespondente produse În ţară 
şi care se întîlnesc mai des În const~ucţiile pentru 
amatori. 

AURELlANLĂZĂROI U 

CĂTĂLIN lĂZĂROIU 

4011 
560Kn. 56 o K.o. 

14 _UIlf.o---O + S ... 1SV 

7 .. o O V 

CIRCUIT INTEGRAT CIRCUIT INTEGRAT 
TTL CMOS 
SERIA 7400 ·SERIA 4000 
(CDB 400) (MMC 4000) 

7400 ........................ 4011 
7402 ........................ 4001 
7404 ........................ 4049, 4069 
7408 ........................ 4081 
7410 ........................ 4023 
7411 ........................ 4073 
7413 ........................ 4093 
7416 ........................ 4049,4069 
7417 ........................ 4010 
7420 ........................ 4012 
7430 ........................ 4068 
7440 ........................ 4012 

.7473 ........................ 4027 
7474 ........................ 4013 
7475 ........................ 4042 
7476 ........................ 4027 
7486 ........................ 4030, 4070 
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Levis KC-26 
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+ 220.LI . 

I6,3V 
220AJ 6,3 

~ ______ ~_+4~_V~~ __ ~ 

100 

9k 

Apreciatele minicasetofoane tip Walkman În care se înscrie şi 
LEVIS KC-26 se pare că au ca frecvent defect deteriorarea siste
mului de reglare a vitezei motorului. 

Original această funcţie este asigurată de circuitul integrat 
BA6235, dar dacă acesta se defectează, este greu de procurat un 
alt exemplar. În acest caz se construieşte un regulator cu ele
mente discrete ca În figura alăturată În care sînt utilizate tranzis
toarele BC303 şi BC182. 

Operaţiile de înlocuire sînt indicate şi pe cablajul imprimat. 
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În comparaţie cu restul motoru
lui, bujia pare foarte mică şi neîn
semnată, d.ar cu toate acestea ea 
poate provoca un veritabil foc de 
artificii În camera de ardere, aprin
zÎnd amestecul aer-combustibil de 
aici. Şi asta o, face de cîteva mii de 
ori pe mÎnut. In zona ei temperatura 
urcă pînă la cca 4000°C, iar presiu
nea ajunge la 100 bari. Şi În tot 
acest timp are loc un violent schimb 
termic şi complicate procese chi
mice agresive. Iată, deci, care este 
"traiul" obişnuit al unei bujii, clima
tul ei normal de lucru. Acestor teri
bile solicitări trebuie să le cores
pundă nişte niveluri de calitate pen
tru ca bujia să poată funcţiona im
pecabil. Dar funcţionarea ei co-

DIN DESTĂINUIRILE UNEI B"UJII 
rectă s-a dovedit că poate ·fi subm Î
nată În foarte mare măsură de re
glajul carburaţiei, de starea ele
mentelor instalaţie; de aprindere, 
de reglajul acesteia, precum şi qe 
calitatea combustibilului folosit. In 
afară de acestea, la înlocuirea unei 
bujii, În mod necondiţionat trebuie 
ca noua piesă să aibă valoarea ca-
10rică (termică) pe care o prescrie 
fabricantul. 

Examinarea uneÎ bujii care a 
funcţionat cîteva ore permite un 
diagnostic exact al pefecţil!.nilor cu 
care a funcţionat motorul. In figura 
1 se prezintă aspectul pe care îl are 
o bujie care a funcţionat perfect 
în timp ce succesiunea de imagini 
2 ... 9 prezintă modificările aspectu
lui bujiei cînd starea şi regl?iele mo
torului nu au fost corecte. In aceste 
cazuri sînt prezentate cauzele, ma
nifestările, precum şi măsurile ne
cesare Înlăturării defecţiunii. 

Este bine ca Înainte de efectua
rea testului, masina să fie rulată 
cîţiva kilometri ia sarcini" mijlocii 
pentru ca bujiile să se cureţe de fu
ninginea care se formează .mai ales 
cînd motorul functionează neîn
călzit la ralanti mai multă vreme. 

Exemplul! 

Aspect: ciocul izolatorului are o 
culoare de la galben-gri pînăla gri
roscat. Arderea electrozilor este 
ne1nsemnată. Bujia nu are semne 
de suprasolicitare termică, ceea ce 
arată că valoarea ei calorică a fost 
corect aleasă. Reglajul carburaţiei 
şi al aprinderii sînt ireproşabile, iar 
starea termică a motorului fără cusur. 

Exemplul Il 

Aspect: ciocul izolatorului şi pe
metalic sînt acoperiţi 

cu un de funingine neagră şi 
cu aspect catifelat. 

În reglajul alimentării 
sau injecţie); amestec 

prea bogat, filtru de aer Îmbîcsit, 
sistemul de pornire la rece defect; 

-- exploatare excesivă pe trasee 
scurte; 

- valoarea calorică a bujiei prea 
mare (bujie prea rece}. 

Manifestări: prin defecţiunile con
ductorior de Înaltă tensiune se pro
duce functionarea cu neunifor
mităţi a bujiei şi dificultăţi la porni
rea la rece. 

Măsuri: reglarea corectă a carbu
raţiei, verificarea filtrului de aer, ve
rificarea conductorilor de înaltă 
tensiune. 

Exemplul III 

Aspect: ciocul izolatorului, elec
trozii şi corpul bujiei prezintă un 
film subţire de ulei de culoare în
chisă. 

Cauze: prea mult ulei În camera 
de ardere datorat nivelului prea 
înalt al lubrifiantului' În baie, seg
menţi, cilindri sau ghidul de supapă 
uzati. 

M'anifestări: întreruperi În func
ţionarea bujiei şi chiar scurt-circui
tarea ei însoţite de greutăţi la porni
rea la rece. 

Măsuri: repararea motorului, bu-
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jii noi, prepararea corespunzătoare 
a amestecului ulei-benzină la mo
toarele în doi timpi. 

Exemplul IV 
'Aspect: ciocul izolatorului pre
zintă ici-colo o glazură de culoare 
galben-roşcată care poate merge 
pînă la verzui. 

Cauze: aditivii din benzină si ulei 
formează· depozite de cenuşă .. 

Manifestări: la sarcini mari, depo
zitele conduc curentul şi provoacă 
Întreruperi În funcţionarea bujiei. 

Măsuri: prepararea corespun-
zătoare a amestecului benzină-ulei, 
schimbarea bujiilor (curăţirea lor 
nu este recomandabilă). 

Exemplul V 

Aspect: depozite masive-formate 
pe ciocul izolatorului şi elementul 
de masă - de aditivi din benzine si 
uleiuri; depozite calaminoase. . 

Cauze: componentele de aliere 
căzute În ulei se pot insinua În ca
mera de ardere şi se depun pe bujie: 

Manifestări: aprinderi timpurii 
(preaprinderi, autoaprinderi) care 
provoacă scăderea puterii şi defec
tarea motorului. 

Măsuri: verificarea reglajelor mo
torului, schimbarea bujiilor, even
tual schimbarea sortului de ulei. 

Exemplul VI 

Aspect: electrodul central este 
topit iar vîrful izolatorului prezintă 
umflături cu aspect spongios, 
moale. 

Cauze: supraîncălzirea termică a 
bujiei prin aprinderi timpurii dato
rate, de exemplu, unui prea mare' 
avans la aprindere, reziduuri lor de 
ardere de pe pereţii camerei, de ar
dere, supapelor defecte, defectelor 
distribuitorului aprinderii, calităţii 
necorespunzătoare â' benzinei (ci
fră octanică prea miCă) sau, even
tual, cifrei calorice prea mici a bu
jiei. 

Manifestări: întreruperi în aprin
dere, pierdere de putere. 

Măsuri: verificarea motorului, a
prinderii şi dozajului; înlocuirea bu
jiei cu una avînd cifră cal ori că co
respunzătoare. 

Exemplul VII 

Aspect: formaţiuni eflorescente 
pe electrozi din cauza topirii lor. 
Uneori depozite carbonoase. 

Cauze: suprasolicitarea termică 
prin preaprinderi datorate, de 
exemplu,. unui avans la aprindere 
excesiv de mare, prezenţei calami
nei În camera de ardere, u norsu
pape defecte, defectării capacului, 
ruptor-distribuitorului, combustibil 
de calitate inferioară. 

Manifestări: Înainte de defecta
rea motorului, puterea scade simţi
tor. 

Măsuri: verificarea motorului, a
prinderii şi reglaju!ui carburaţiei. 
Schimbarea bujiilor. 

Exemplul VIII 

Aspect: electrozi cu grad avansat 
de uzură. 

Cauze: aditivii agresivi din 
uJeiuri şi benzi ne; 
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- înrăutăţirea transfera.;" 
lui de căldură din camera de ardere 
datorită depozitelor calaminoase 
din interior sau calcaroase la exte-
rior; 

- detonaţie. 
Manifestări: - întreruperi În a

prindere, mai ales la aCceferări (da
torită reducerii energiei de aprin
dere disponibile); 

- porniri dificile. 
Măsuri: - înlocuirea benzinei; 

- folosirea unei benzine 
corespunzătoare; 

curăţirea instalaţier 
de răcire. 

-Exemplul IX 
Aspect: vîrful izolatorului este fi

surat sau chiar spart. 
Cauze: - distrugerea izolatoru

lui printr-o manipulare neglijentă a 
bujiei; 

- proaucerea de zgîrie
turi la curăţarea bujiei, care apoi 
s-au transformat În fisuri şi spărturi. 

Manifestări: - Întreruperi În func
ţionarea bujiei; 

Măsuri: se schimbă bujia. 
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