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• S-a născut la 29 august 1943, la 
Stăne~i-Argeş; 

• In 1966 a absolvit Facultatea de 
Electronică'~$i Telecomunicaţii din ca'": 
drul LP. Bucureşti; 

• Autor a peste 20 de inovaţii teh
nice În domeniul T. V. şi a 4 invenţii 
,brevetate; 

• Autor şi coautor la 10 luc,:ări din 
domeniul electronicii: 

• In prezent este director tehnic al 
'Societăţii Electronica Service S.A.; 

• Colaborator şi consultant ştiin
ţific al revistei Tehnium din anul 1980. 

ing. MIHAI aA$olu 

P rincipalele rel~ţii referitoa"e la zgomotul . 
unui cvadripol, la care tot zgomotul este asimilat 
cu zgomotul termic (fig. 1.): 

E ~T = 4 KTRB unde,: EZT este tensiunea elec
tromotoare de zgomot termic; 

K este constanta lui Boltzmann: 1,38 x 10.23 

WSf'K; B este banda de frecvenţe a semnalului 
tranzitat (Hz); T este temperatura ,ambiantă (0 K) 
iar Reste rezistenţa sursei (ohmi). 

Puterea de zgomot termic, În condiţii de adap
tare, are valoarea Pzo' =KTB. În realitate Pz = 
_ ~ (ps;pz) in 
- FPzo unde F - (P P . . este factorul 

• SI Z) le~Hre 

de zgomot al cvadripolului iar Ps = raportul 
pz 

semnal-zgomot al semnalului la intrarea, respec
tiv ieşirea cvadripolului. 

Au fost reamintite câteva dintre relaţiile care 
stau la baza aprecierii zgomotului unui cvadri
pol, 

Pentru aprecierea influenţei zgomotului asu
pra semnalului unui lanţ de televiziune prin ca
blu, mai trebuie reamintite două elemente: 
a - În cazul conectării În cascadă a n cvadripoli 
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caracterizaţi fiecare dintre ei, de o amplificare Ai 
şi un factor de zgomot Fi (i = 1 ... n), factorul de 
zg'omot echival.ent al lanW'ui de cvadripoli va 
avea valoarea: 

b - Aprecierea calităţii imaginii se face, În 
principal, prin parametrul numit raport semnal-

zgomot: Ps al semnalului traficat. Reprezenta-
P 

tive pentru~ aprecierea organoleptică a calităţii 
imaginii TV, din .punctul nostru de vedere, sunt 
patru valori ale acestui raport: 

- 20 dB limita de inteligibilitate a imaginII 
(imagine inteligibilă pe fond zgomotos); 

- 40 dB imagine fără zgomot; 
- 46 dB imagine foarte bună. 'Valoarea este 

impusă. prin standarde sau (şi) norme În diferi
tele ţări cu o reţea TV prin cablu dezvoltată; 

- 52dB - condiţie impusă În cazul transmi
siilor TV cu înaltă definiţie (HDTV). 

Lantul de transmisie TV prin cablu. 

Structura unui lanţ .de transmisie TV prin cablu 
este dată in fig. 2. EI este format dintr-o' succe'" 
siune de amplificatoare şi tronsoane de .cablu de 

: transmis.ie. Fiecare amplificator este caracterizat 
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de mai mulţi parametri, dintre care pen\ru 
această aplicaţie interesează În special amplifi
carea (Ai), factorul de zgomot (Fi) şi nivelul ma
xim al semnalului la ieşire pentru care n41 apar fe7 
nomene de intermodulaţie şi mO'dulaţie·- înc~lF. 
cişată. Fiecare tronson de cablu este caracteri
zat de atenuarea, ai, datorată fie numai atenuării 
propriu-zise a semnalului În cablu, fie atenuării 
,cablului, cât şi a atenuărilor introduse de siste-
mele de distribuţie (dacă este cazul). 

În continuare, ,pentru a se putea, face o apr~
ciere a lanţului de transmisie TV, autorul pro
pune nomograma din fig. 3. care are la bază re
laţiile de calcul teoretice, Însă la elaborarea 

careia s-au luat În considerare câteva ipoteze 
simplificatoare: 

- un, tronson de lanţ format dintr-un amplifi
cator şi un tronson de linie de transmisie are am
plificarea totală 1 (O dB), amplificatorul com
pensând atenuarea liniei; 

- toate arrtplificatoarele folosite În lanţ au 
performanţe asemănătoare; 

- nu sunt luate În considerare diferitele surse 
de zgomot, altele decât cele datorate zgomotuluÎ 
propriu al amplificatoarelor; 

- semnalul sursă iniţial nu conţine zgomot 
(raportul semnal-zgomot real, circa 110 d8). 

Nomograma permite stabilirea unei corelaţii 
între valoarea semnalului ia intrarea lanţului TV 
(aceeaşi cu valoarea minimă a semnalului trafi-' 
cat În lanţ) şi numărul maxim posibil de tron
soane (respectiv amplificatoare) ale lanţului. 

Corelaţia este condiţionată de doi parametri 
importanţi: 

- raportul semnal-zgomot minim acceptat În 
lanţul TV; 

- factorul de zgomot al amplificatoarelor uti
lizate În lanţ. 

Valorile numerice ale parametrilor luaţi În cal
cul sunt valabile pentru traficarea de semnale TV 
conform normei OIRT (sau CCIR O, K) şi sunt 
acoperito.are pentru semnalele conferm norme-
IeI' CCIR 8, G. ~ 

(CONTINUARE ÎN PAG. 7>. 

V V / 

ld> ~ ~~ V o: / 
'<'V «1-V IV" / 
/ V '~ 

/ IV /' 
\ 

V / /' Fa to djez ~or d' 

V / pm Ilflccl r 

/ 
1/ V 

L" 

I 

n 
11r. ro ns arie 

1 (tE b 60 '~ b~b O 2h 1h P. 13 2 1 2 4 5 6 IR D 2 lH " 6 !a 0"- 2 3 1. 5 6 81b3 ' 2 3 1. 5 618 

1"6 • 

.' 

2 TEHNIUM 6/1993 



(URMARE DIN NR. TRECUT) 

După amplificare, componenta 
al.ternativă utilă (semnalul audio În
'soţ it de semnalul multiplex În cazul 
recepţionării unei emisiuni stereofo
nice) este disponibilă la pinul 9. Tot 
la pinul 9 se găseşte şi o tensiune 
continuă ce variază Între anumite li
mite, În funcţie de deviaţia frecven
ţei centrale. Această tensiune poate 
fi utilizată atât la comanda dispoziti
vului CAF din blocul de acord, cât şi 
pentru comanda unui instrument ce 
indică acordul corect de post. 

I 

Semnalul util de la pinul 9, care În 
cazul recepţionării unei emisiuni 
stereo conţine şi semnalut multiplex, 
este adus prin reţeaua de corecţie
R8, C25 la intrarea decodorului ste
reo, astfel încât la ieşirile acestuia 
se obţine componenta audio cores
punzătoare celor două canale: 
dreapta şi stânga. 
SECŢIUNEA MA. Semnalul din 

circuitul de antenă, selectat cu aju
torul circuitului oscilant C7, L 1, este 
adus la intrarea amplificatorului 
RF-MA prin intermediul bob.înei de 
Guplaj L2.Frecvenţa intermediară 
obţinută după mixaj este disponibilă 
la pinul 13. 

Cuplajul cu amplificatorul FI-MA 
este realizat prin intermediul filtrului 
01. După detectare şi amplificare, 
semnalul audio este disponibil la pi
nul 9. Capacitatea C18 asigură fil
trarea componentei FI reziduală, 
apărută la ieşirea audio. Semnalul 
este aplicat la intrarea decodorului 
stereo, dar acesta în lipsa semnalu
lui multiplex, se comportă ca un 
ş,mplificator cu câştig aproximativ 1. 
In acest fel la ieşirile decodorului se 
obţine un semnal audio mono. 

Comutarea MF/MA se realizează· 
intern prin polarizarea pinului 13, la 
acţionarea comutatorului K1, care 
prin contactele releului Y1 modifică 
şi valoarea con,densatorului de fUtraj 
de la pinul 9. In figura 1 comutato
rul este conectat În poziţia MF. 

Alimentarea montajului se reali
zează de la un stabilizator capabjl 

l~ --2t~~~~ 
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să furnizeze +13V/150mA şi 
-9V /2mA faţă de masă, tensiuni bine 
filtrate şi decuplate. Montajul se rea
lizează pe o placă de sticlotextolit 
dublu placat. Desenul cablajului şi 
dispunerea pieselor sunt arătate În 
figurile 3 şi respectiv 2. Desenele 
sunt la scara 1:1. Cuprul rămas dis
ponibil pe faţa cu piese, după trasa
rea cablajului, va fi utilizat ca ecran. 
Conectarea acestuia la masă se face 
Într-un singur punct şi anume la 
cosa zero voit. Terminalele pieselor 
- inclusiv cele legate la masă - se 
vor izola de folia de cupru Ce con
stituie ecranul prin Îndepărtarea cu
prului din jurul terminalelor. 
După plantarea pieselor şi verifi

carea corectitudinii montajului (este 
de preferat ca circuitele integrate să 
fie montate în socluri), se alimen
tează montajul, urmărindu-se. con
sumul care nu trebuie să depă
şească 100 mA. Se. cuplează un 
frecvenţmetru la cos a 9 şi din semi
reglabilul R11 se va căuta obţinerea 
frecvenţei de 19 kHz În acest punct. 
NOTĂ: trebuie menţionat că o sepa
rare maximă a canalelor se obţine 
pentru o frecvenţă puţin Jnferioară 
celei de 19 kHz. ' 

Comutatorul K1 se pune În poziţia 
MF şi cu ajutorul unui generator de 
radiofrecvenţă ,modulat în frecvenţă 
se reglează LO pentru a obţine la pi
nul 9 al circuitului integrat TDA 
1220 maxim de semnal cu minim de 
distorsiuni (Ia un reglaj corect ten
siunea continuă la pinul 9 trebuie să 
fie de 3,2 V). Recepţionând o emi
siune stereo (sau cu ajutorul unui 
generator 'oe semnal multiplex), se 
va regla. A8 pentru obţinerea unei 
separări maxime Între canale pentru 
distorsiuni minime. 

Se comută comutatorul K1 În po
ziţia MA, şi cu ajutorul unui genera
tor de semnal de radiofrecvenţă mo
dulat În amplitudine, se va realiza 
alinierea circuitelor oscilatorului lo
cal şi de antenă prin acţionarea asu
pra element~lor C14, C13, L9 şi C4, 
L 1 {punctele de aliniere au fost cal
culate pentru frecvenţele de 588,27 

:r.: 

L3 

~MA 

TMF 

kHz, '1082,45 kHz şi 1576,64 
Prin. acţionarea asupra bobinelor 
L7/L8 şi L4/L5, se va căuta obţine
rea unui semnal maxim pentru mi
nim de distorsiuni. Bobina L3 este 
acordată pe dublul frecvenţei inter
mediare (în cazul de faţă FI=465 
kHz). 

Cei interesaţi' pot lărgi banda de 
recepţie şi În domeniul undelor 
scurte prin schimbarea bobinelor L 1 
şi L9, raportul de transformare 
L 1/L2 şi L8/L9 rămânând aproxima
tiv acelaşi. 

Instrumentul I se foloseşte ca in
dicator de acord, având un reper la 
mijlocul scalei. Din R10, pentru 
acord corect pe post, se va aduce 
acul indicator al instrumentului în 
dreptul acestui reper. 

Tabelul 1 cuprinde principalele 
performanţe şi caracteristici ale cir
cuitului integrat TDA 1220. În tabe
lul 2 sunt date tensiunile continue la 
pinii circuitului integrat TDA 1220 În 
cazul funcţionării corecte. Tabela 3 
cuprinde datele constructive pentru 
bobinele Li ... L 11. 

Ca bloc de acord pentru unde ul
trascurte s-a folosit blocul UUS din 
radiorecepotorul Bucur, dar se 
poate folosi şi un bloc UUS din ra
dioreceptorul SELENA sau orice 
bloc UUS. 

LISTA COMPONENTELOR 

- R1; R15 100 O 
- R2; R6 8,2 kO 
- R4 18 kO 
- R5; R23 470 O 
- Rl; R24 330 O 
- R8; R9 25 kO (semire-

glabil) 
- R10 100 kO (semi-

reglabil) 
- R11 5 kO (semire-

glabil, helipot) 
- R12 25 kO 
- R13; R21 3,9 kO 
- R14 1 kO 
- R'16; R17 4,1 kO 
- R18 39 kO 
- R19 820 O 

o SCIbior 
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- R20 
- R22 
- R25 

50 o 
2,2 kO 
1,8 kO 

Rezistenţele vor fi 
culă metalică. 

de tipul cu peli-

- C1, C5, C6, ca, 
C16, C20, C24, 
C30, C32, C37, 
C42, C43 

- C2, C31 
- C3 
- C4, C14 

100 nF 
100 }.tF/25 V 
100 }.tF/15 V 
6 ... 25 pF 

- C7 2 x 8/365 pF + 
2 x 6/24 pF 

- C9 10 }.tF/15 V 
- C10, 33 330 pF 
- C11, C12 1 nF 
- C13 380 pF 
- C15 25 pF 
- C17 300 pF 
- C1S, 8 nF 
- C19 100 pF 
- C21,C22 22 nF 
- C23, C38, C39, 

C47 22 ţ.LF/25 V 
- C25 2,2 nF (2n2) 
- C26 390 pF 
- C27, C29 470 nF 
- C28 220 nF 

10- C33 33 nF 
- C34 2,5 nF 
- C35, C36 15 nF 
- C40, C41, C45 10 nF 
- C44 10 }.tF/25 V 
- C46 1000 }.tF/10 V 
- C47 25 }.tF/25 V 
- IC1 TDA 1220 
- IC2 A 578 
- T1 BF 255 
- 0 1 filtru ceramic 465 kHz 
- 02 filtru ceramic 10,7 MHz 
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.,. n receptoarele radio prevăzute 

I cu UUS (modulaţie de frecvenţă) 
precum şi În receptoarele de te
leviziune, o funcţie importantă o 

constituie extragerea semnalului 
purtat de o oscilaţie MF, deci demo
dularea de frecvenţă a sunetului. 
Aceasta se realizează cu demodula
toarele de frecvenţă care primesc 
semnalul de FI sunet modulat În 
frecvenţă, transformă modulaţia de 
frecvenţă În modulaţie de amplitu
dine şi apoi realizează detectarea 
acesteia, pentru a obţine semnalul 
de AF (Joasă frecvenţă). 

Dintre demodulatoarele de frec
venţă, cele mai uzuale sunt discrimi
natoarele de fază şi, În aparatele 

t 

mai moderne, detectoarele de raport 
(simetrice sau nesimetrice). In re
ceptoarele T.V., În care calea de su
net este realizată cu CI, demodula
rea de frecvenţă se realizează după 
o metodă diferită bazată pe princi
piul coincidenţei (cvadraturii)." 

Circuitul, utilizat pentru conversia 
modulaţiei de frecvenţă' (MF) În mo
dulaţie de amplitudine (~A), poartă 

4 

numele de discriminator. Dar, tre
buie avut În vedere ca amplitudinea 
semnalului MF să rămână riguros 
constantă, deci discriminatorul va fi 
precedat de un etaj limitator de am
plitudine. 

Cel mai simplu tip de discrimina
tor îl reprezintă detectorul de pantă, 
care constă Într-un circuit oscilant 
de~ivaţie (paralel) acordat pe o frec
venţă puţin diferită de frecvenţa pur
tătoarei. 
Considerăm circuitul oscilant pa

ralel acordat pe frecvenţa wo' mai 
mică decât frecvenţa Wo a purtătoarei 
şi banda sa de trecere suficient de 
largă. Dacă semnalul aplicat acestui 
circuit la intrare este modulat În 

frecvenţă, la ieşire se obţine un 
semnal de amplitudine variabilă, 
deci semnalul MF a fost convertit În 
semnal MA (figura 1). Deoarece cir
cuitul foloseşte panta curbei de re
zonanţă, el se numeşte detector de 
pantă .. După transformarea MF În 
MA, urmează un proces de detecţie 
MA obişnuit. 

Dezavantajele detectorului de 
pantă constau În introducerea unor 
distorsiuni (deoarece panta curbei 
de rezonanţă a circuitului oscilant 
nu rămâne constantă) şi sensibilita
tea deosebită la variaţia amplitudinii 
semnalului MF (deci se impune o 
bună limitare a oscilaţiilor MF). 

Aceste neajunsuri sunt eliminate 

ing. ŞERBAN NAICU 

Semnal de 
ie~ire(MA) 

Semnalul de 
intrare (MF) 

de discriminatorul Foster-Seely, pre
zentat În .figura 2. Concepţia sche
mei de principiu a discriminatorului 
de fază, precum şi studiul său anali
tic, le-au făcut Foster şi Seely, În 
anul 1937, de unde şi denumirea 
sub' care acest etaj este cunoscut. 

Schema de principiu cuprinde un 
transformator de intrare, format din 
două circuite acordate cuplate şi 
dou~ detectoare În contratimp, co
nectate În paralel. Tranzistorul, a 
cărui sarcină o constituie acest 

·transformator de intrare, constituie 
un etaj limitator. 

Transformatorul frecvenţă-ampli
tudine cuprinde două circuite acor
date cuplate L 1--C1 şi L2-C3. Cele 
două circuite sunt acordate pe frec
venţa intermediară, fiind cuplate in
ductiv prin L 1, L2 şi capacitiv prin 
C2 care injectează semnalul dJn pri
mar În discriminator. Pentru' a nu 
denatura semnalul, acest,condensa
tor trebuie să aibă o reacţie capaci
tivă cât mai mică. Semnalul injectat 
prin C2 se aplică În fază pe cele 
două diode. 

Punctul median al bobinei secun
dare (L2) şi punctul comun al gru
purilor de detecţie (R1-R2 şi 
C4-C5) sunt conectate prin bobina 
de şoc L3. Aceasta închide calea 
curenţilor continui care circulă prin 
fiecare ramură a discriminatorului. 
Dacă nu s-ar monta L3 şi s-ar pune 
un simplu conductor, atunci semna
lul injectat prin C2 ar fi scurtcircui
tat la masă prin C7. 

Pentru ca L3, montată În paralel 
pe L 1, să ,nu o şunteze, reactanţa ei 
inductivă se alege mult mai mare ca 
a lui L 1. 

Bobina de şoc L3 la bornele că
reia se află tensiunea U1 face ca 
această tensiune să se aplice la bor
nele diodelor. 

Pentru o funcţionare corectă este 
necesară o simetrie perfectă a celor 
două ramuri ale discriminatorului. 
De aceea, priza mediană a transfor
matorului se va alege cu grijă, iar 

U2 
2 

fs<fi 

cele două. diode vor fi sortate pentru 
a avea caracteristicile· statice ~cât 
mai apropiate. ... \ 

În funcţie de alegerea punctului 
de referinţă (masa): discriminatorul 
poate fi simetric (cu masa la mijlo
cul grupului de dete'cţie) sâu ne-Si
metric (cu masa la o extremitate a 
grupului de detecţie). 
Dacă se aplică un semnal la intra

rea discriminatorului, pe fiecare din 
cele două diode se aplică tensiunea 
Y.1 (de pe L3) şi jumătate din ten
siunea ~. Cele două jumătăţi ale 
tensiunii U2 din secundar sunt defa
zate cu 1800 datorită prizei me
diane. 

Deci putem scrie: 

+ 
2 

şi U02 = U1 -

Deci, pe diode se aplică (prin C2) 
tensiunea!U În fază şi jumătate din 
tensiunea U2În antifază. 

Datorită euplajului inductiv, ten
siunea U2 este decalată faţă de ten
siunea .Y1 Cu un unghi Cţl care de-' 
pinde de frecvenţa semnalului. Dacă 
frecvenţa semnalului este egală cu 
FI, atunci" <p = 90°; iar vectorii tensiu
nii aplicate la cele două diode sunt 
egali ca mărime. În caz contrar 
aceşti vectori sunt diferiţi şi la ieşi
rea discriminatorului apare o ten
siune a cărei valoare este cu atât 
mai mare cu cât diferenţa dintre 
frecvenţa de intrare şi FI este mai 
mare (figura 3). 

Datorita tensiunii U01 prin dioda 
D1 trece un curent care Încarcă con
densatorul C4 la o tensiune cu valoa
rea de vârf egală cu ea. Similar, pe CS 
apare o tensiune cu valoarea de vârf 
egală cu Uo2.Tensiunile care ÎO-:~ 
carcă condensafoarele C4, C5 -sunt 
de valori contrare, suma lor repre
zentând tensiunea detectată de au
diofrecvenţă. 

Caracteristica de demodulare a 
discriminatorului este prezentată În 
figura 4. Se observă că, dacă frec
venţa de acord a circuitului secun
dar este mai mare ca frecvenţa sem
nalului, va rezulta o tensiune audio 
pozitivă. 

Detectorul de raport (figura 5) 
provine din discriminatorul de fază 
prin inversarea uneia dintre diode, 
02, şi prin faptul că În paralel cu 
sarcina se conectează un condensa
tor de valoare mare, ca (S 7 15 ţ.<F). 

Avantajele sale constau În faptul 
că este stabi~ !a variaţiile de amplitu
dine ale semnalului MF (deci nu im
pune condiţii foarte severe limitato
rulul care-I prec.E?_de) şi este foarte 
stabil la semnalele parazite. 
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Acest tip de detector este utilizat 
cu predilecţie În receptoarele T.V. 

Principiul demodulării este acelaşi 
la detectorul de raport faţă de dis
criminatorul de fazâ. 

Semnalul, care apare În sarcina 
amplificatorului de FI, este aplicat la 
cele două diode tot pe două căi 
(prin inducţie mutuală Între bobine 
şi injecţie directă printr-o capacitate 
C2). Rezultă două tensiuni ce se , 
aplică pe cele două diode care de
termină conducţia acestora şi cu
renţii care circulă În acelaşi sens 
prin rezistenţele de detecţie R1 şi 
R2. Curenţii detectaţi de cele două 
diode depind de amplitudinile ten
siunilor ce se aplică la borne. 

Tensiunea de ieşire a detectorului 
se extrage între punctele din mijlo
cul punţii formate din rezistenţele şi 
capacităţile de detecţie şi nu de la 
bornele exterioare ale rezistenţelor 
de detecţie conectate În serie (ca la 
discriminatorul de fază). Acest lucru 

este necesar pentru obţinerea limi
tării de amplitudine, dar are ca scop 
scăderea la jumătate a tensiunii de 
ieşire. 

Datorită circulaţiei curentului În 
acelaşi sens prin cele două rezis
tenţe R1 şi R2. la bornele acestora 
apar căderi de tensiune care se mo-
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difică o dată cu modulaţia de frec
venţă (figura 6). 

În ') cursul modulaţiei, potenţialul 
de la ieşire (de pe condensatorul 
C7) va avea alura În formă de "S" 
(caracteristica de discriminare). 

La bornele celor două rezistenţe 
R1 şi R2 se poate măsura căderea 
de tensiune UC6 = URI + UR2 • Deoa
rece constanta de timp (R1+R2)C6 
este mare, încărcarea şi descărcarea 

Uaudio 

. 
Semnalul audio 

-100KHz de ieşire 
----.-----------~~-------+--~~--~--~~----~fs 

Uieş. 

condensatorului nu poate urmări va
riaţiile de amplitudine de joasă frec
venţă. Deci C6 (de valoare mare) se 
comportă ca o sursă de alimentare, 
menţinând tensiunea constantă (UC6). 
Dacă suma tensiunilor URI şi U R2 

rămâne constantă, căderile de ten
siune pe cele două rezistente· de 

I +100KHz 

~-!-----+--~ 
I 

sarcină se modifică În funcţie de de
viaţia de frecvenţă. 

Deoarece fenomenul de detecţie 
apare tocmai datorită modificării ra
portului acestor două tensiuni, dis
cr.iminatorul prezentat poartă nu
mele de detector de raport. 

Detectorul de raport, prin modifi
carea rezistenţelor de intrare în 
funcţie de modificarea amplitudinii 

-Ee 

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

Semnal de 

intrare 
semna4Ului de intrare, realizează li
mitarea, semnalului. Astfel, dacă 
semnalul de intrare creşte În ampli
tudine, valoarea rezistenţelor de in
trare scade, ceea ce determină o 
creştere a şuntării circuitelor osci
lante din transformatorul frecve
ţă-amplitudine şi scăderea ampli
ficării etajului precedent. La o scă-

.. dere a semnalului de intrare, feno
menul se repetă, dar în sens invers, 
ducând la eliminarea creşterii sau 
scăderii amplitudinii semnalului. 

Pentru ca şuntarea să fie efi
cientă, rezistenţele de detecţie se 
aleg mult mai mici decât la discrimi
natorul de fază (de ordinul 5-10 k!1). 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 
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Introducere. Importanţa stabilităţii 
frecvenţei de lucru în echipamentele 
de emisie-recepţie este binecunos
cută, motiv pentru care nu vom in
sista aici asupra acestui aspect. În 
practica amatorilor începători, mo
dalitatea cea mai simplă şi În acelaşi 
timp ieftină pentru obţinerea unei 
stabiiităţi ridicate, constă În folosi
rea oscilatoarelor cu cristal de cu
arţ. Dezavantajul major al acestora îl 
constituie faptul că frecvenţa gene
rată este fixă, ceea ce poate reduce 
substanţial numărul QSO-urilor rea
lizate. Dar, prin Înserierea unei in
ductanţe şi a unei capacităţi varia
bile cu rezonatorul de cuarţ, se rea
lizează VXO-ul (variable crystal os
c;:illator), care permite obţinerea unei 
anumite variaţii de frecvenţă, păs
trându-se stabilitatea specificăcuar
ţului. 

Parcurgând mai multe materiale În 
care' au fost prezentate VXO-uri, am 
simţit lipsa unor referiri exprese la 
domeniul de variaţie obţinut, la po
ziţia lui faţă de frecvenţa de rezo
nanţă a cuarţului, la stabilitatea 
efectivă În acest domeniu, precum şi 
la componentele folosite. Este bine 
ştiut că rezultatele un'ui VXO depind 
de rezonator şi de componentele 
asociate; În lipsa unor precizări con
crete asupra acestora, rezultatele 
vor fi greu de evaluat. 

In cele ce urmează prezentăm un 
VXO, Încercând să facem toate pre
cizările ce se impun, referitoare la 

Antena W3DZZ este mult folosită 
de radioamatori fiindcă ea poate să 
lucreze pe toate benzile de unde 
scurte si este alimentată cu un ca
b,u coaxial de 75.0 sau, dacă se dis
pune de un balun, cu un cablu de 
5 .o impedanţă. 

Antena normală comportă un fir 
lung de 33 m, judicios tăiat, unde se 
intercalează două circuite oscilante 
tip paralel, dispuse simetric faţă de 
centrul antenei (fig. 1). 

Aceste circuite rezonante numite 
şi trape, sunt acordate în aşa fel ca 
antena să prezinte electric lungimi 
variabile şi să se adapteze automat 
pe lungimea de undă pe care se lu
crează. 

Astfel, pe 7 MHz terminalele ante
neisunt izolate fiindcă trapele pre
zintă impedanţe foarte ridicate pe 
când În 3,5 MHz antena se prezintă 
În toată lungimea ei., 

Pe 28, 21 şi 14 MHz antena se 
prezintă ca 7, 5 şi 3A/2. 

De mare importanţă, aici, apare 
realizarea bobinelor care trebuie 
să-şi menţină calităţile funcţie de in
tem perii. 

Cu titlu informativ, recomandăm 
pentru bobine utilizarea unui fir cu 
diametrul de 1 mm, din care se fac 
13 spire cu pas 4 mm, iar diametrul 
bobinei fiind de 65 mm, aşa cum 
apare În figura 2. Condensatoarele 
de acord, două la număr, trebuie să 
aibă izolator din ceramică sau mică 
şi să reziste la, 1500V, capacitatea 
lor fiind de 60pF. Aceste condensa
toare se montează În mijlocul bobi
nelor. Inedit, pentru bobine se folo
seşte un suport ceramic sau din alt 
izolant pentru a se păstra configura
ţiile fizice. 
Aşa cum s-a amintit, antena este 

foarte eficace, dar necesită un spa
ţiu cu lungimea superioară de 33 m. 
In mediul urban asa ceva este mai 
rar la dispoziţia radioamatorilor şi ei 
trebuie să se folosească de spaţii re
duse, dar elementele radiante să nu 
sufere În eficacitate .. 
Să presupunem că dispunem de 

un spaţiu 21 x 10 m, deci un acope
riş sau o curte." 

Radioamatorul francez F3DM ne 
recomandă să construim antena 
W3DZZ aşa cum apare În f.igura 3. 
Chiar dacă forma antenei este bi
zară, după multiple experimentări, 
F3DM ne asigură că a reuşit să ob-
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componentele folosite şi la rezulta
tele obţinute. Precizăm că experi
mentele au fost făcute În ideea folo
sirii VXO-ului În aparatura destinată 
activităţii QRP, care după cum se 
ştie se desfăşoară În domenii res
trânse de frecvenţă. 

Realizare practică. În figura alătu
rată este prezentată schema VXO-u
lui, a cărui simplitate evidentă ne 
scuteşte de comen1arii. Considerăm 
mult mai importante detaliile privind 
componentele folosite şi modul de 
realizare a bobinelor. Tranzistorul 
este din seria BC; deşi tipul tranzis
torului nu este critic, recomandăm 
totuşi selectarea unuia care asigură 
o deviaţie maximă de frecvenţă. In 
experimentele noastre am folosit 
tranzistorul BC' 171. Bobina L 1 cu 
inductanţă variabilă, se realizează 
prin bobinarea a 65 spire, CuEm, 0 
0,12 mm pe o carcasă cu djametrul 
exteriqr de 8 mm.; bobinarea se face 

spiră lângă spiră. Variaţia inductan
ţei se obţine prin intermediul unui 
baston de ferită cu 0 4 mm., fixat În 
miezul de material plastic filetat, 
care se înşurubează În carcasă. 
Concret, s-au folosit carcasa şi mie
zul de la un transformator MF din 
televizoarele cu tuburi electronice. 
O precizare importantă: bobina L 1 
se amplasează În montaj la distanţă 
de cel puţin 20 mm de părţile meta
lice ale cutiei în care se realizează 
montajul, iar·ecranul original de alu
miniu nu se va folosi. Bobina L 2 se 
realizează pe o carcasă cu di,!metrul 
de 5 mm, cu miez de ferită. Infăsu
rarea primară are 16 spire, iar cea 
secundară are 4 spire bobinate 
peste înfăşurarea primară; ambele 
sunt bobinate cu conductor CuEm, 
o 0,45 mm. Condensatorul variabil 
Cv va avea capacitatea minimă de 
10 ... 15 pF, iar cea maximă de 
250 ... 350 pF. Se preferă un conden-

670 cm 1 O(r~ 
!~·'-------------~~~I I~·~-------------
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ţină rezultate foarte bune p~ toate 
gamele rezervate radioamatorilor. 60 

sator care să asigure o variaţie li
niară a frecvenţei. Ce\.e două "con
densatoare fixe de 300 pF vor li cu 
mică argintată sau styroflex. Rezis
torul care şuntează grupul L,C din 
circuitul de colector se tsitonează În 
jurul valorii de 2,2 k.o. .-, 

Stabilitatea oscilatorului este de
pendentă de eventualele variaţii ale 
tensiunii de alimentare. Pentru asi
gurarea unei stabilităţi maxime, am 
alimentat VXO-ul prin intermediul 
sursei de tensiune de referinţă ter
mostabilă, dintr-un circuit integrat f3 
A 723 (se poate folosi şi un circuit 
integrat al c?rut etaj de protecţie 
este defect). In acest scop se utili
zează numai terminalele 4, 5şi 8 
(pentru capsula TO - 100) sau 6,,7 
şi 12 (pentru capsula TO- 116). In 
schemă sunt indicate numerele co
respunzătoare terminalelor de la 
capsula TO - 116. Sursa de alimen-.' 
tare va avea valoarea de 12 ... 15 V; În 
aceste condiţii, tensiunea de alimen
tare a VXO-ului este de 7,15 V. Cu
.rentul consumat este de maximum 
10 mA. 

Reglaje, măsurători şi rezultate. 
Pentru efectuarea reglajelor sunt 
necesare un frecvenţmetru digital şi 
un osci/oscop, care se. conectează 
la capetele înfăşurării secundare a 
bobinei L 1; Încărcată cu o rezistenţă 
de sarcină corespunzătoare aplica
ţiei În care se foloseşte VXO..,ul. Se 
introduce miezul bobinei L 1 până la 
jumătatea acesteia şi se Închide 

C 

Coeficienţii de undă staţionară pe 
7020 kHz şi 3520 kHz sunt 1/1 şi 
cresc la frecvenţe superioare atin
gând 2/1 pe 14 MHz. r~ /11 

-- --
ff:: 

~ ...... ~/ 

Forma finală a antenei În spaţiu 
redus apare În figura 3. Aici se folo
sesc trei piloni din lemn şi acoperi
şul clădirii pentru susţinerea antenei 
de tipul nou. 

Modificările propriu-zise apar prin 
introducerea unor bucăţi de con
ductoare, deci nişte alungiri. Astfel 
la cuplajul primei trape se leagă un 
fir lung d'e 0,69 m (În punctul C) 
ceea ce ajută la acordul În banda de 
40 m (7 MHz) şi uri fir lung de 0,84 
m la sfârşitul firului, acolo unde În
cepe (În punctul D) izolatorul. 
Lângă punc't\J1 C se montează 

trapa. Cei trei piloni sau puncte de 
susţinere au 4,5 m şi 9,5 m şi res
pectiv 6 m. 

Acordul antenei se face cu un 
dip-metru. În punctul de alimentare 
se cuplează dip-metrul şi se taie din 
lungimea firelor C, centimetru cu 
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isolant 

centimetru până se obţine rezonanţa 
pe banda de 7 MHz, apoi acelaşi 
procedeu se aplică şi pentru alungi
riie din punctul D. 

Experimentatorul F3DM declară 
că a obţinut rezultate remarcabile în 
trafic, motiv care ne îndeamnă să vă 
prezentăm această antenă. 

Best DX! 
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complet condensatorul variabil. Se 
reglează miezul bobinei L2 până la 
obţinerea unui semnal sinusoidal cu 
amplitudine maximă şi distorsiuni 
minime. Se reglează miezul bobinei 
Li În sensul obţin~rii unei frecvenţe 
cât mai scăzute. In final, printr-l.:Jn 
reglaj fin şi coordonat' al miezurilor 
celor două bobine, se urmăreşte ob
ţinerea unui domeniu maxim de va
ri&.ţie, prin rotirea condensatorului 
variabil de la un capăt la altul. Re
glajul poate fi considerat terminat 
când variaţia de amplitudine şi 
forma semnalului În interiorul dome
niului respectiv rămân aproximativ 
neschimbate. 

R~zultatele măsurătorilor efectu
'ate .. de noi, pe care le prezentăm În 
90ntinuare, pot determina opţiunea 
celor interesaţi. Măsurătorile au ,fost 
efectuate cu un frecvenţmetru digi
tal TR - 5255/0004 şi un oscilos
cop PM 3200. Rezistenţa de sarcină 
a ieşirii oscilatorului a fost constitu:
ită dintr-un rezistor neinductiv cu va
loarea de 75 ohmi. În experimentele 
noastre am utilizat rezonatoare 
ROMQUARTZ din· se.r.iafrecvenţelor 

. QRP din banda de 7 MHz, respectiv 
7028, 7031 şi 7033 kHz. Menţionăm 
că rezonatoarele nu au fost intro
duse În incintă termostatată, iar mă
surătorile s-au efectuat .Ia tempera
tura .ambiantă de 180 C. 

Domeniul de variaţie depinde. de 
exemplarul cuarţului folosit (mai 
precis de tăietura lamelei de cuarţ). 
Pentru rezonatoarele de cuarţ indi
cate mai sus, am obţinut variaţii cu
prinse între 12 ... 20 kHz, sub frec
venţa de rezonanţă a cuarţului. În 
acest domeniu stabilitatea este 

Circuitul descris În continuare 
permite radioamatorilor sa-şI con
stru,iască un calibrator, foarte nece
sar În etalonarea aparaturii .HM. 

Se utilizează un tranzistor cu efect 
de câmp şi un generator de armo
nici ce acoperă banda de unde 
scurte. Aceste armonici sunt, bi
neînţeles, utilizate În calibrarea În 
primul rând a receptoarelor de trafic 
dar şia oricăror alte aparate. 

Stabilitatea frecv~nţei este exce
lentă, În funcţie de variaţiile de tem
peratura şi chiar de tensiune de ali
mentare. 
După cum se observă din schema 

e.lectrică, alimentarea montajului se 
face cu o tensiune de 9V provenită 
de la '0 baterie sau dintr-un alimen
tator. 

Schema electrică arată că un cris
tal . de cuarţ este conectat Într-un 
circuit oscilator de tip Colpitts cu 
un tranzistor cu efect de câmp În . 
montaj cu drenă comună. Poarta 
acestui tranzistor prezintă o impe
danţă valoric foarte ridicată, iar cris-' 
talul de cuarţ care este montat între 
drenă şi poartă se comportă ca un . 
circuit rezonant paralel. Rezistorul 
R1 limitează curentul prin tranzistor 
la" pornirea montajului., 

In momentul apariţiei oscilaţiilor, 
curentul de drenă scade brusc fi
indcă circuitul se autopolarizează, 
prezentând un maxim de eficacitate 
şi tranzistorul oscilează perfect pro
ducând foarte puţine armonici. 

Semnalul produs de oscilator este 
preluat din sursă prin condensatorul 
C4 şi aplicat diodei D1 şi tranzisto
rului T2, care împreună formează un 
circuit limitator şi generator de ar-

·monici. 
La ieşirea tranzistorului T2, unde' 

alternanţa negativă este suprimată, 
se găseşte un semnal foarte bogat 
În armonici. Cu o alimentare de 9V 
a montajului, nivelul semnalului la 
ieşirea lui T2 este de aproximativ 3V 
vârf la vârf. 

Realizarea practică a montajului 
impune ca legăturile, firele de cone
xiune să fie cât mai scurte deci să 
nu apară capacităţi parazite impor
tante ce ar atenua simţitor nivelul 
armonici lor superioare. 
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foarte buna, du'pă cum se va vedea 
mai jos. Menţionăm că un alt tip .de 
cuarţ, produs .de altă filmă; a permis 
o variaţie m'ult mai mare, dar stabili
tatea s-a redus corespunzător. Am 
făcut această menţiune pentru a 
atrage atenţia asupra faptului că tre
buie urmărită În permanenţă stabili
tatea şi nu numai obţinerea unei de
viaţii maxime de frecvenţă. 

de funcţionare, după care se stabili
zează În limitele unei variaţii de cea. 
± 1 ... 2 Hz/oră ,Ia" temperatura con
stantă de 18 o C. In condiţiile folosi
rii cuarţului netermostatat, variaţia 
este de 10 ... 15 Hz/o C. Asa cum am 
arătat anterior, frecvenţa de oscilaţie 
este dependentă şi de tensiunea de 
alimentare. Cu stabilizatorul termos
tabU propus de noi, deriva de frec
venţă este nulă pentru tensiuni de 
alimentare variabile între 12 ... 18 V. 

sinusoidală În tot domeniul de frec-
venţă. " 

Stabilitatea de frecvenţă a monta
jului experimental, măsurată În tot 
domeniul acoperit, poate fi conside
rată ca foarte bună pentru aplicaţia 
propusă. La pornire, deriva maximă 
este de 20 Hz În primele 3 ... 5 minute 

Amplitudinea semnalului este de 
cea. 1,75 Vvv la mijlocul benzii aco,. 
perite şi prezintă mici variaţii la ca
pete. Forma semnalului este perfect 

Concluzii. In acest material am 
prezentat un VXO a cărui aplicaţie o 
considerăm adecvată echipamentu
lui ORP. Concret, cu un rezonator 
ROMQqARTZ de 7033 kHz, folosit 
În montajul propus, am obţinut o va
riaţie de f~ecvenţă continuă În do
meniul 7020 ... 7032 kHz, cu o stabili
tate ce poate fi considerată ca exce
lentă pentru aplicaţia la care ne re
ferim. 

Condensatorul C2 va fi plasat În 
afara montajului şi conectat direct la 
bornele lui L 1. . 

Şocul de radi'ofrecvenţă L 1 va fi În 
aşa mod plasat ca să se poată uşor 
interveni la miezul de ferită. De reţi
nut că regtajul miezului bobinei L 1 
trebl,Jie să se facă cu o şurubelniţă 
nemetalică. 

La pornirea montajului se .conec
tează În serie cu bateria un mi
croampermetru pe scala 500 mi
croamperi, sau' În lipsa acestuia un 
instrument pe scala 1 mA. / 
Dacă la pornire aparatul funcţio

nează norma!, instrumentul va in
dica un consum de ,300-360 MA. Se 
reglează miezul din L 1 şi brusc con
sumul va creşte, la 450 MA. ceea ce 
indică intrarea tranzistorului T2 În 
.oscilaţie. Se continuă introducerea 
miezului În bobină până consumul 
scade la 350 MA şi cu aceasta regla-
jul este terminat. , 

Bobina L 1 este de fapt o bobină 
de oscilatorsau de modulator de UL 
din aparatele de radiorecepţie. 

200pF 
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ZGOMOTUL ÎN LANŢUL DE TRANSMISIE TV PRIN CABLU 
(URMARE DIN PAG. 2) 

Ca exemplu tipic se poate lua cazul unui lanţ 
de transmisie, utilizând amplificatoare cu ampli
ficarea 20 dB, factor de zgomot F == 6 dB, nivel de 
intrare '3 mV şi nivel de ieşire, maximum admis 
30 mV .. Pentru acest caz, pe nomograma din 
fig. 3 se ridică perpendiculara din valoarea sem
nalului de intrare, 3 mV, până ce intersectează li
nia corespunzătoare raportului semnal-zgomot 
dorit În lanţ (în acest caz 46 dB). Din punctul de 
intersecţie, "a", se duce o linie orizontală până ce 
intersectează linia corespunzătoare factorului , 
de zgomot al ampHficatoarelor (in exemplu, 
6 dB), punctul "b". 

Prin coborârea unei perpendiculare din "b", se 
obţine pe linia "n" numărul maxim de tronsoane 
ale lanţului, În acest caz n = 30. 

De aici se poate deduce uşor lungimea ma
ximă a lanţului, funcţie de cablul utilizat Folo
sind un cablu de calitate cu atenuarea maximă 
de 10 dB/i00 m, rezultă câte 200 m cablu/tron
son, deci o lungime a lanţului de circa 6 km. 

Din nomogramă rezultă că, folosind amplifica-
toare mai bune (cu factor de zgomot F 4 dB), 

numărul dţ:) tronsoane poate atinge valoarea de 
90, deci lungimea lanţului poate fi extinsă la circa 
18 km. • 

Utilizând amplificatoare mai ieftine, Însă cu 
zgomot mai mare, de exemplu F = 10 dB, nu
mărul de tronsoane va fi de ordinul a 15, deci şi 
lungimea lanţului' se va reduce la 3 km. 

Tot din nomogramă se. remarcă faptul că, re
nunţând la calitatea imaginii şi acceptând un ra
port semnal-zgomot de 40 dB, numărul maxim de 
tronsoane realizat cu amplificatoare uzuale 
(F 6 dB) creşte de la 30 la circa 120, având drept 
consecinţă lungirea lanţului la circa 24 km. 

Prin utilizarea nomogramei, se pot face apre
cieri, atât cantitative cât şi calitative, asupra ele
mentelor lanţului de tr~nsmisie TV, ea putând 
deveni un ghid de dimensionare a sa. 

Astfel, plecând de exemplu de la o necesitate 
concretă de a acoperi o anumită distanţă cu un 
lanţ TV, se pot determina ce parametri trebuie să 
aibă elementele cablului şi În special amplifica
toarele utilizate (se. determină F şi U semnal ih
trare minim). 

7· 
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I n ultimii ani s-au depus eforturi Intense pen
tru obţinerea unor af!1plificatoare operaţionale ca
pabile să satisfacă gama ma.re. de cerinţe din .<;fo
meniul. acţionărilor electrice diverse .. (montaje 
speciale, robotică, etc) al videofr,ecvenţei şi pen:
tru construcţia unor amplificatoare audio de pu
tere, cu caracteristici foarte bune. S-a ajuns la 
obţin~rea unor tensiuni de alimentare· de peste 
300 V, curenţi, de peste 30 A furnizaţi la ieşire În 
reg!m continuu, la put~ri disipate,de 500W/cap
suia. 

Tehnologia de fabricaţie, indiferent de tipul ei, 
asigură obţinerea unor parametri ridicaţi şi un 
grad m~re de repetabilitate al parametrilor. 

1n cele ce urmează, vom prezenta sumar para
metrii tehnici ai AO. de putere produse de firma 

"'---11 C1=0,1 +O'3(}Ja,.. 

.......... ---tl C2:10,uf1'1ţr 

GND 

Ua-

, americană APEX MICROtEHNOLOGY CORP~ Au 
fost in~Juse În prezentare numai produsele reco
mandate de firmă ca utilizabile În audiofr~cvenţă, 
cu rezultate foarte bune (tabelul nr. 1). In tab~1 
sunt cuprinse şi echiva.lenţele'cu produsele simi
lare ale altor firme. 

Condiţii generale de. utilizare (vor fi luate În ve
dere atunci când., vor. fi utilizate aceste tipuri de 
AO.): 

1. Se .vor lua măsurile necesare de protecţie 
contra descărcărilor electrostatice atunci când 
AO. este echipat cu tranzistoare MOSFE1,. în eta-
jul de intrare sau etajul final. . 

2. La în~ercarea prototipuri lor se vor lua urmă
toarele precauţii: 

- utilizarea tensiunilor de aHmentareminime 
prevăzute de' catalog; 

..... limitările de curent se vor fixa la valori mi
nime ale curentului; 

"""':' se vor utiliza radiatoare supradimensionate; 
- se vor evita conectările şi decontările sub 

tensiune; 
- nu se vor depăşi. valorile maxime ale para

rttetrilor, sub nici o formă; 
'. - sursele de alimentare vor fi dectiplate cu 
~ondensatoare ceram.ice disc de. O, t"""':'0,22 .nF şi 
condensatoare electrolitice, preferabil cu tantal~ 
cu capacitatea de minimum 10 ţtF/1A curent de 
ieşire; 

- protecţia la supratensiuni tranzitorii ,se· efec
tuează asupra liniei de alimentare În curent alter
nativ ca şJ pe liniile de alimentare În curent conti-
nuu. . 

Pentru protecţia în curent alternativ se utili
zează varistoare din oxizi metalici, notate curent 
În scheme cu iniţialele MOV (metal oxide' vCiris
tor) sau elemente bipolare TRANSZORB care ac,;. 
ţionează ca. o diodă Zen~r foarte rapidă. 

Pe liniile de alimentare În curent continuu se 
întâlnesc două situaţii . diferite: , 

"""':' pot apărea' impulsuri de energie mică, cu vi~ 
teza de creştere 1n timp scăzută p~ntru' care' pro
tecţia se poate. realiza> eficace 9udiode~ener 
Obişnuite respectându,,;secondiţia:' 

Ua<V ZENER<UMAX (OPAMP) 

-'- ~au pot· apărea impulsuri tranzitorii rapide, 
de energie mare (sau în cicluri de durată) în care 
protecţia efectivă se realizează cu elemente bipo
lare TRANSZORB (General Semiconductor in
dustrias). 

În condiţiile utilizării În audiofrecvenţă, pe sar
cini inductoare şi capacitive relativ mici, se vor 
utiliza. diode Zener obişnuite pe liniile de alimen
tare În curent continuu. 

Celelalte elemente de protecţie se vor utiliza În 

măsura În care se dispun~ de ele. 
Limitarea curentului . este' una din posibilităţile 

ce permitţltHizatorulţli s~ proiectez.e funcţionarea 
montajuluÎîncondiţii· de Siguranţă, Fabricantul a 
prevăzut posibilitatea Iimităriiexterne a curentu
lui de ieşire cu ajutorul a două rezistenţe, căte 
una pe fiecare ramură de alimentare, Funcţiona
rea fără a avea montat~ aceste rezistenţe de limi
tare poat~ produce defectarea AO. în special la 
fupcţionarea cu. sarcini inductive. Deasemenea 
valorile rezistenţelol .se . calculează "pentru. a se 
menţine curentul sub limita maximă indicată În 
catalog. 

Calculul rezistentelor. de .limitare acuren.tului 
RCL• 

Pentru a se obţine un maximum de fiabilitate,' 
valorile rezistenţelor se vor stabili cât mai mari 

posibil: 

ing. AURELIAN MATEESCU 

RCL (inD}:::: 
0,65 

IL1M (A) 
0,01 

SURSA 

ALIMENTARE 

5 

IN O,47}JF 

---1 a--------4~.-;;...a 

100Kn. 

O,47}JF 

1Kn. 

unde valoarea de 0,01 reprezintă rezistenţa 
şi a conductoarelor de legătură. • 

Deoarece curentul de ieşire "curgâ'" prin 
rezistenţe se va calcula şi puterea disi 
aceste rezistenţe.' . 

PRCL (in W) : 0,65 'I UM . ;. 

lncele două relaţij IUM este va.loarea I 
curentului dorit, in funcţie de aplicaţie. Cele 
rezistenţe, ACL -t şi RCL-, vor avea. obligator; 
lori egale. 'j 

Desigur nu vom detalia toate aspectele 
"'tervin. În funcţionarea A.O. de putere. 

Vom aminti . un lucru deosebit de i 
pentru produsele firmei APEX: AO. 
sunt izolate faţă de' capsulă astfel că 
montează pe rat1iator fără nici un. fel de' 
Utilizarea de garnituri şi bucşe izolatoare 

duce laambalaretef;mică rapidă la sarcini 
defectarea circuitt:tl.uL Se va utiliza doar 
siUconică. 

Indiferent' de tipvi capsulei: T03 cu 8 pini, 
10 sau PD 12. cu 10 şi respectiv 12 pini, În 
tor nu se vor executa decupări mari prin 
treacă toţi pinii. Se vor d.a găuri individuale 

TRANSZORB 
BIPOLAR 

4 

FILTRU 

Rs=J,2.n. 
PouT;:;16W 

Rs=4Jl. 
Pmin =2SW 

!HO<O,1'lo 



150Kn.. 

.. 

2. La cu 
vor 

rlic,nr\7itilf,o!r;y sen-
sibile la statică. 

3. Valoarea tensiunii aii-
pe col. se referă 

"..,1,.,-.,,>,,'0'" pe o 
mură. 



Schema electrică propusă are fa 
bază demultiplexarea codului logic 
furnizat de CIP-ul unui ceas de 
mână realizând astfel translarea de 
la afişajui LCD· Ia afişajul cu 
LED-uri. 

Acest procedeu. are avantajul că 
elimină pâlpâirea supărăţoare a ci
frefor ce apare în cazul translării di
recte. Spre· deosebire de schema 
publicată în TEHNIU.M ~r. 1/~~89, 
aici nu mai este necesara modaflca
rea afişajelor. 
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CEAS 
TRANSLAT 

RISTEA ION - BrăUill'IIIII.II.l!illlll\lllill!lIllllII!1ll':;Jnll!!lm~. 

"ZAVOR" I:lIe circuitului LA 
CD8475. La ieşirea acestuia 
avea acum fiecare segment al 
jului cu LED-uri, obţint1t. prin 
rarea formei semnalului 
segment faţă de un anod şi 
celălalt. . 

4. În continuare "BUF=IiI=R'=1 r: 
colector În gol COB417 
rea . de putere (max. 1 140 

afişajul cu LED-uri 



Liniein 
scurt 

Paramefrr 

:Jl Linie În got 

-LE ~ 
-------_1 Zln=5OA 

,-------...----+----t2f' +EC (12Vl 

Re :330J\. 
ŞFY 90 

sing. FLORIN BUJOAICA Y03-2001/BU 

Pentru proiectarea oscilatorului, se pleacă de .Ia parametrii S ai tr$lln7i.~tniÎl_ 
relor bipolare. Topologia iniţială constă într-o linie" de 50 ohmi !::~llrt('lrr'llI_ 
tată şi dintr-o linie de 75 ohmi În gol. conectate la bază, resoec:mv 
(fig. 1). 

LunQimiie liniilor se determină cu ajutorul diagramei circulare, În prealabil 
efectuandu-se o transformare a parametrilor S În parametrii Y. Condiţia de 
bază este: 

B 
tg (J 3,5 şi (J = fi . P 

Pe diagramă rezultă ():::: 74,1° 
După denormare, lungi mile liniilor sunt: 
La =2,22 cm; LE = 5,58 cm. 
Lăţimea liniilor se determină plecând de la impedanţa liniei plate,. având 

În vedere şi calitatea materialului suport: 

337 h 

s 1 + 1,735' Er-;),Onl • ( 

Pentru suport de tip sticlotextolit, de 4 mm nr,-,,<l!·in-u:. 

două impedanţe: 
rezultă pentru cele 

S50 = 4,53mm; S75 2,87 mm. 
Pentru adaptarea ieşirii ospilatorului se. folosesc parametrii de 

zultă pentru o impedanţă de ieşire impusă la 50 ohmi linie de trJ:ln!::rni!::i.::l 

gol c.onectată la 7,73 cm. de ieşirea oscilatorului. acestei 
de 5,08 cm. 

Schema de curent continuu 
Pentru un COllector 
schema 
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Televizorul portabil SPORT 213 
este echipat cu- un singur circuit in
tegrat (multifuncţional) TDA 4503 şi 
21 de tranzistoare (dintre care 5 În 
selector). Se neglije~ă cel de-al 
doilea circuit integrat CI 601 (ZTC 
33) . care arerot de diodă Zener ter
mocompensată. 

Particularitatea acestui televizor o 
constituie prezenţa CI TDA 4503 
care realizează practic toate funcţi
ile de semnal mic din televizor (cu 
excepţiatunerului - selector, 
preamplificator F.I.) 

AliMENTAREA CU TENSIUNE 
CONTINUA 

Alimentarea cu tensiune a recep
torului T.V. se face de la reţea 
(220V, c.a.) sau de la bateria de 
acumulatori a autoturismului (12V, 
c.Q.). 

In ambele situaţii se obţine, . În fi
nal, o tensiune continuă stabilizată 
(+U1. de 10.8V) ca şi la celefalte rEr 
ceptoare de televiziune din familia 
Sport. 

Televizorul este prevăzut cu Un 
transformator de reţea . .coborâtor de 
tensiune (U601).la valoarea' nomi
nală a tensiunii de reţea. se obţine, 
În secundarul acestuia, o tensiune 
alternativă de 15V (în sarcină). Con
densatoarele C601, C604 (100 nF, 
fiecare), care şuntează primarul şi 
respectiv secundarul transformate
rului. au rolul de a reduce perturbaţi
ile introduse În reţea. 

Tensiunea alternativă din secun
dar este redresată bia!ternanţă cu 
puntea 0600 (3PM05f' şi filtraţ~_ 
capacitatea C607 (4700 ,uF/25V). 
paralel pe diodele punţii s-âu 
tat condensatoarele C602, 

. (2,2nF). 
Se obţine, astfel, o tensiune 

nuă (redresată bialternanţă) care 
carcă .eondensatorul C607. 
Dacă ailmentarea televizorului 

de la acumulatorul - de 
această tensiune continuă se 
tot la bornele. condensatorului 

Protecţia televizorului la S:Cllrrc~lr
asigură cu două 
AT) .. şi Si2 
este to ...... nr"·i..,.""t~ 

Stabitizarea la această valoare se 
realizează atăt ./a variaţiile tensiunii 
de alimentare, cât şi la variaţia con
sumului televizorului (în limitele 
prevăzute) . 

Domeniul de stabilizare este ga
rantafla o variaţie de ± 10% a tensiu
nii de reţea (deci. intre 198-242 
Vet). " 

Stabilizatorul serie este echipat cu 
trei tranzistoare cu siciliu (TS01. 
T602, TS03),. fiind de tipul cu ampli
cator de eroare, având o configura-

ţie similară cu 
vizoare de tip 

Funcţionarea următoarea: 
. tranzistorul de eroare 

(T603) primeşte emitor prin dioda 
Zener 0601 (5,1 V) variaţiile tensiu
nii de ieşire. Emitorul acestui tran-
zistor are potenţialul la ieşirea 
stabilizatorului. (Ul redus cu 

(UD601 

scădea, deci şi curentul prin rezisto
rul A 604, AS03 (neglijăm curentul de 
bază al lui T602, foarte mic). Acest 
lucru va determina o cădere de ten
siune mai mică pe RS03. Căderea de 
tensiune de pe această rezistenţă 
reprezintă tensiunea de comandă a 
tranzistorului T602 (Ush). Va rezulta 
o inchidere mai mare şi a tranzisto
rului de comandă TS02, al cărui cu
rent colector-emitor se va micşora. 
Dar, curentul său de colector (prin 
R602) reprezintă curentul· de bază al 

sunt montate pe radiator 
mează împreună un tr 
pus. În configuraţie de 

Tensiunea de ieşire_ +U 
trată suplimentar cu csoa 
tează mai multe etaje furlcticmale 
T.V.: 

- divizorul rezistivR131, 
pentru stabilirea nivelului 
de regla;· automat al ampt 
(RAA sau AGC); 

- selectorul de canale, prin 
L107; 

- tranzistorul preamp 
(T101), În colector, prin R 

- pinul 4 al CJ. TDA 
R110şi semireglabilul R1 
reglarea întârzierii R.A.A. 

- amplificatorul de laud 
venţă, prin ·R211; 

- etajul preamplificator 
colector; 

-:-. un braţ al punţii 
trului de contrastR302, prin 
rul rezistiv R304, R303; 

.:.... fiI~~ntul tubului cinescop 
nii 3, 4).;'';" 

- etajul preampIITlCatC)f-Tornlla 
T503 (priI) l501 şi R515) şi 
lui baleiafului linii (driverul) 
colector, prin LS01 şi pr:imarul 
formatorufui driver (infăşu 
1-2); 
~ tranzistorul final al 

orÎzontal (TSQ2) În colector, 
050.1 şi înfăşurarea 1-2 a 

transformatorului de 
Tor ... i •• no,," +U2 (26 V), 

(piciorul 3 
linii), se o 

de recuperare 
tensiune este 





Pentru a radioamatodior câteva 
de trecvenţmetre, 

de intrare 
comandă. Baza de 
reie reversibile cu sau memorie 

şi decodoareie se consideră 



(K1C În poiiţia + 12 V conectat) 
măsurând frecvenţe Înainte (Up), 
formează frecvenţmetrul indepen
dent, care permite viteze mari, până 
la 50+60 MHz (Fm). 

Porţile VFX şi HFO din C.1.13, cu 
Kh În acest caz sunt puse la nivel 
zero, deci sunt interzise. Dacă 
comutatorul K1 este trecut pe poziţia 
2, frecvenţmetrul (Fm) este interzis, 
poarta de la punctul A fiind la nivel 
zero. În acest caz lucrează C.1.13 pe 
poziţia HFO şi VFX (eventual CO 
sau VCO). 

Având În vedere că s-a utilizat o 
diţtizare cu 2 pentru HFO 
(SN74LS473), la intrare, baza de 
timp la această poartă este dublată 
(doar 20, În loc de 20 + 10) astfel 
ca afişajul să indice frecvenţa reală. 
Divizorul cu integratul SN74LS473, 
din intrare la VFX, permite frecvenţe 
ridicate de ordinul 80+90 MHz, dar 
numărătorul din faţă (CDB4192) nu 
permite frecvenţe de măsură peste 
de 3Q+35 MHz (după divizare cu 
doi). In condiţii fericite, până la cca 
40 MHz, dacă primul numărător este 
utilizat după sortare, frecvenţmetrul 
poate fi opţional. Dacă' nu se 
utilizează, se renunţă ia K 1 şi 
integratele C.1.14, SN74196 şi 
amplificatorul-formator A 1, poarta 
"Fm" din C.I.13 rămânând 
disponibilă. 

În locul invertorului 1/4 din C.1.14, 
se poate utiliza 1/4 din C.1.9 care 
este disponibil (fig. 1). Varianta 2 
este ideală pentru un TVCR cu toate 
benzile (inclusiv banda de 28 MHz 
cu "rezerve") utilizând un filtru de 

[8 3-':' b:JG 

'74.475 

afişajul prezentat În VARIANTA 3. 
Dacă utilizăm blocul de comandă 

VARIANTA 2, pentru un TCVR Î~ 
care se utilizează filtrul XF9 şi mixer 
cu VFX, apar două pOSibilităţi: 
mixare utilizând cuarţ uri superioare 
sau inferioare. Să prezentăm O 
variantă utilizând Q == 11 MHz, O = 
25 MHz şi un VFO 5+5,5 MHz. În 
a~est caz, În figura 2 se inversează 
cele două notaţii de la intrare,' deci 
HFO devine VFX. iar devine 

BF245 

2N2222A 

lBF199} 

In. 

C1-4 
P-_______ 5~ 74 LS 192 

74LS10 C12 

(COB 410) 

superioare dau rezultatele cele mai 
bune şi În mod special dacă la 

. aceste mixere nu se foloseşte VFX-ul. 
ci semnale curate, obţinute direct de 
la un VFO de foarte bună calitate 
(VCO - calate pe fază). 

Blocul de comandă, prezentat În 
figura 3, asigură cele mai exigente 
cerinţe, când se lucrează cu 
frecvenţe ridicate. Cu un montaj 

frecvenţa ce se poate măsura 
60 MHz!, deci nici În .. timp" 

la 74.196 (pin 8) 
74 LS 475 (pin1) 
CDB411 H 

+5V 

A2 

( Fig.S) 

Fx 

Fx 

C.1.5 chiar dacă este utilizat cu 
soclu, permite măsurări până la cca 
45 MHz, d-şr recomandăm ca C.1.5 .să 
fie prins~direct de placa imprimată, 
fără soclu .. În transceiverul "TA-866", 
se utilize~ză filtrul XF9B şi mixarea 
cu frecvenţă superioară (VCO) dar 
se poate realiza o medie frecvenţă 
fixă de 9 MHz, pornind de exemplu 
de la un filtru de 500 kHz(Q8,5 + 0,5 
MHz sau 09, 5 MHz - 0,5 MHz) În 
rest procedând ca la filtrele XF9: 
Il'Itrările A 1 (fig. 4) şi A2 (fig. 5) sunt 
cunoscute, deci nu necesită lămuriri 
suplimentare, literatura le aminteşte 
În multe locuri. De această dată 
intrările VCO (VFX) şi 8FO nu mai 
pot fi comutate. VCO măsurând 
numai "Înainte", iar BFO-u! tot 
timpul "înapoi". Pentru cele cinci 
benzi uzuale, În două variante, BFO 
fiind întotdeauna 9 MHz (9,0015 şi 
8,9985), obţinem: 

2j 2k.n.. 
~--------------~-----4----~~---------c==~--~+5V 

Banda 3,5 MHz: VCO(12,S-130 
'MHz) - BFO = 3,5 MHz - 4 MHz 

VCO = VFX(Q17,S MHz
VFO 5 MHZ) - BFO = 3,5 MHz 

Banda 7 MHz: VC0(16,O-16,5 
MHz) - BFO = 7,0-7,5 MHz 

VFX(21,5 MHz-VFO 5,5) 
- BFO = 7 MHz 

455 sau 500 kHz, cu frecvenţă 
intermediară (FI) de 5000-5500 kHz 
(poate fi şi alta), mixerul 2 fiind cu 
"O" sau HCOPLL până la 24,5 MHz 
pentru banda de 28 MHz (29,5 MHz). 
Dacă se utilizează un filtru XF9 cu 
premixer (VFX) varianta este limitată 
la capătul benzii superioare. 

Exemple: Utilizăm un filtru Koku
say de 455 kHz cu BLI, pentru sim
plificare purtătorul îl considerăm 
tot 455 kHz, iar VFO-ul 5455+5955 

5455 
kHz. FI (VFX) = 5955 - 455 = 

5000 
= -5500 kHz BLS, semnal ce intră 

În A2• Să analizăm benzile 3,5+28 
MHz: 

Banda 3,5 MHz: HFO(9MHz) -
VFX(5,5 MHz) = BLI-3,5 MHz 

B = + 12 V, C = 0. 
Banda 7 MHz: HF0(12,5 MHz) -

VFX(5,5 MHz) = BLI-7 MHz 
B= + 12 V, C = 0. 

Banda 14 MHz: HFO(9 MHz) + 
VFX (5 MHz) = BLS-14 MHz 

B = + 12 V, C = + 12 V. 
Banda 21 MHz: HFO(16MHz) + 

VFX(SMHz) = BLS-21 MHz. 
B = + 12 V, C = + 12 V. 

Banda 28 MHz: HFO(24,5 MHz) + 
VFX(S MHz) = 29,S MHz. 

Se observă că frecvenţa maximă 
utilizată este apropiată de 25 MHz, 
deci lucrează bine cu rezerve mari. 
S-a folosit şi această variantă 
(experimental) pentru transceiverul 
"SIRIUS-TI845". Familia "SIRIUS" 
s-a născut În 1966, cu tipul "TI-661" 
fără afişaj, fiind primul TCVR din 
serie, lucrând cu SSB cu d.efazare. 
La ora actuală este În lucru "TI-866" 
(al şaselea) unde s~ utilizează 
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74 L500' (COS 400Hl 

BFO. Pe cele 5' benzi vom avea 
programările de mai jos pentru 
punctele B şi C. 

Banda 3,5 MHz: BFO(9MHz) -
VFX (caz special = VFO 5,5 MHz} = 
3,S MHz . 

C = + 12 V, B = 0. 
Banda 7 MHz: VFX(Q11 MHz + 

VFOSMHz) - BFO(9 MHz) = 7 MHz 
B = +12 V, C = 0. 

Banda 14 MHz: VFX(=VFO 5 MHz) 
+ BFO(9 MHz) = 14 MHz 

B' = + 12 V, C = +12 V 
Banda 21 MHz: VFX(025MHz + 

VF05MHz) - BFO(9MHz) = 21 MHz 
B = + 12 V, C = 0. 

Banda 28 MHz: VFX(Q2SMHz -
VFOSMHZ;) + BFO(9MHz) = 29 MHz 

Se spune că În banda de 21 MHz, 
frecvenţa maximă "VFX", este de 
30,5 MHz pentru un VFO = 5,S MHz, 
deci nu pune probleme nici În acest 
caz. 

Utilizând mixarea cu frecvenţe 
superioare, situaţia se schimbă; vom 
prezenta toate benzile În VARIANTA 
3; aici luăm doar banda de 28 MHz, 
cu un Q = 44 MHz. 

VFX(Q = 44 MHz - VF05,3MHz) 
- BFO(9MHz) = 29,7 MHz 

Aici VFX-ul atinge frecvenţe de 39 
MHz (divizat cu doi = 19,5 MHz) deci 
primul numărător reversibil 
CDB4192, cu t-oate că se face 
divizarea, trebuie bine sortat. În 
unele situaţii, mai ales la cald, 
sporadic, În banda de 28 MHz nu se 
poate citi afişajul "pâlpâind". 

Pentru a elimina posibilitatea 
erorilor la frecvenţe mari, În speţă În 
banda de 28 MHz, se prezintă o 
nouă var i a n t ă . A In i n tim c ă 
"fenomenul de pâlpâire" În banda de 
29 MHz este prezent şi la unele 
transceivere industriale. 

VARIANTA 3. Se ştie că mixerele 

nu este periclitată exactitatea În 
banda de 28 MHz. Şi În acest caz 
afişajul are o rezoluţie de 100 Hz, 
arhisuficient pentru scopul nostru. 
Dacă dorim o precizie înaintată, cu o 
rezoluţie de 10 Hz sau 1 Hz, cuarţdl 
din baza de timp şi VFO-ul trebuie 
termostatat. 

C.1.1 de tipul CDB474 asigură cei 
patru "timpi" secvenţiali. Circuitul 
integrat CDB410, ŞI-NU, triplu (cu 

560* 

BFO/VFO 

0-11--.--1 
In. 

trei intrări) asigură pinii 4, 5 şi 11 ai 
C.1.4, de tipul CDB4192. Unde a fost 
posibil, s-au folosit circuite integrate 
de tip "LS" pentru a reduce 
consumul pe lângă rapiditatea lor. 

Poarta VCO asigură intrarea 5 
(Up), poarta BFO, intrarea 4 (Down), 
iar cea de-a treia poartă la pinul 11 
asigură reducerea la zero a lanţului 
de numărătoare. C.1.3, 3/4 CDB400 
efectuează transcrierea afişajului 
prin 4 şi 13 a lanţului de memorie 
(LATCH), SN74475 (SN74LS475). 
ReZistenţa de 680 .o, la C.1.3, a 
fost necesară din cauza unor auto
oscilaţii. De această dată, exceptând 
A 1 şi C.1.5 (SN74196), nu se mai pun 
probleme deosebite celorlalte 
circuite integrate, domeniul de 
utilizare fiind maxim la 9 MHz (BFO) 
la C.1.6 şi A2• restul lucrând sub 4 
MHz. 

Banda 14 MHz: VCO(23,O-23,5 
MHz) - BFO = 14-14,5 MHz 

VFX(28,Ş MHz - VFO 5,5) 
- BFO = 14 MHz 

Banda 21 MHz: VCO(30,O-30,5 
MHz) - BFO =21 MHz - 21,5 MHz 

VFX(35,5 MHz-VFO 5,5 
MHz) - BFO = 21 MHz .. 

Banda 28 MHz: VCO(37-37,5 
MHz) - BFO = 28-28,5 MHz 

VCO(37,5-38 MHz) -
BFO = 28,5-29 MHz 

15k.n. 

la CO 8490 (pin 14) 

COS 411 H 

VCO( 38..,...38,5 MHz) 
BFO = 29-2.9,5 MHz . 

VCQ(38,5-39 MHz) 
BFO = 29,-5-30 MHz 

Cu cuarţuri, banda de 28 MHz: 
VFX(Q42~5 MHz -

VF05,5 MHz) - BFO = 28 MHz 
VFX(Q43MHz - VFOS,S 

MHz) - BFO = 28,5 MHz 
VFX(Q43,5MHz-VF05,5 MHz) -

BFO = 29 MHz 
VFX(044MHz-VF05,5 

MHz) - BFO = 29,5 MHz 
Amintim că În publicaţia 

"Radioamatorul" 2/1985 se prezintă 
un bloc de comandă pentru un 
frecvenţmetru reversibil, fără "Iatch", 
Cu multiplexare. Sperăm că articolul 
de faţă va lărgi orizontul În domeniul 
construcţiilor de afişaje. 
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Dificultăţile de procurare a baterii
lor au determinat 
nişti amatori să 
soluţii, cum ar fi sursele de 
mentator-stabilizator, care nu 

se dovedeau a fi COlmpatll:>ile 
cu cerinţele. crescânde 
componente electronice. 
s-a apelatlao. rezolvare. mai "ief
tină", prin construirea uriuitip de 
regenerator pentru astfel de surse 
de (elemente galvanice). 
Pentru permite utilizarea În conti-
nuare a bateriilor (cele uscate), este 
necesară încărcarea la fel ca un 
acumulator. 

La rezolvarea acestei cerinţe au 
c<;?ntr!bult mult~soluţii, ţirâ~d cont 
ca o Incarcare m curent contmuu nu 
dă r.ezultate, ufilizându-se c.urentul 
alternativ nesimetric:fntr-o perioadă 
de timp bateri.a se încarcă, iar în ur
mătd'area se descarcă. Această 
todăeste folosită ţinând- cont că 
elemsF'lte pot apărea reacţii 
chimice nedorite. Pentru a 
tâmpina' această deficienţă 
pune ca energi?l furnizată În 
de încărcare· să' fie mai mare 
cea d.in perioada ciclului de 
care. 

Metoda se caracterizează prin 
largi posibilităţi de . utilizare, . prin 
plaja mare. de reglare a Parametrilor . 
de' ieşire, putând fi utilizată şi la în
cărcarea .acumulatorilor miniat.urali. 

Performanţe: 
amplific~re: 

am 

acestora: 

dB (ben-
1, II; OIAT) 

2':24 dB (banda' 
III, OIAT) 

trecere!(reglabilă): 

- amplificatoarele de 
largă prezintă avantajul Că pot 
losite la recepţia mai multor canale 
T.V., fără intervenţii În montaj; ca 
dezavantaje se pot menţiona: ampli
ficare redusă, zgomot retativ mare, 
fiind puternic influenţate de semna
lele perturbatoare 
apropiate de. frecvenţa 
acord; 

- .amplificatoarele de canal au 
zgomot'. mai mic şi amp!ificaremai 
bună decât cele de bandă largă, re
jectează bine semnalele perturba
toare de pe canal.ele adiacente, însă 

. nu pot ·fi folosite pentru recepţia al
tor canale decât.' cu intervenţii În 

1° I 
I I 
I I 

IINTR~~I.. . 
lAI L, 
I I 
I I 
I I C L ___ --1-____ ~n .... -_ ....... 
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DATE TEHNICE: 
- tensiunea maximă a baterii lor 

destinate regenerării: 8 V; 
- domeniul de reglare a curentu

lui de încărcare:. l,S......;30 mA; (po
tenţiometrul P;}; 

..,... domeniul de reglareal raportu
lui dintre durata ciclului de descăr
care şi durata întregului ciclu (factor 
de umplere): 10-90%; 

- frecvenţa cicluluii de regene
rare: SO Hz; 

- puterea absorb.ită: max. 220 V 
x 0.3 mA =:; 66 mW. 

DESCFUERE GENERALĂ 
Aparatul are În componenţa sa un 

dubl'Or de tensiune (01, 03,01, C2, 

mont(';lj (reacordare pe alt canal), 
sunt relativ instabile (autooscilează 
uşor); 'În plus reglajul bobinelor. tri~ 
merilor necesită multă precizie, deci 
este dificil de executat. 
Ţinând cont de toate aceste con

siderente am realizat amplifipatorul 
a cărui schemă electrică este pre.
zen tată în figura 1. care îmbină 
avantajele celor două tipuri de am
plific·atoare prezentate mai sus - de 
bandă .largă şi de canal - deoarece 

1, 
Curent de 
încărcare 

12 
Curent de 

prin manevrareapotenţiometrilor de 
acord. se pot acoperi trei canale 
T.V., iar banda. de tr~cere este, de 
asemenea, comandată electronic. 
Precizia ridicată obţinută prin acord 

; electronic permite înlăturarea per
turbaţiilor supărătoare. 
... II. FUNCŢIONARE 

Amplificatorul din figura 1 poate 
lucra pe trei canale adiacente OIAT 
sau~ pe benzile de FM-UUS, (vezi ta
belul). 

transformatorul utilizat tiind 
. nerie, folosindu-se înfăşu 
d~bitează .8 V) şi un ci 
lant monostabil(realizat 
integrat CI1-CDB 4121, 
excitat . cu . frecvenţa retI9Iel,"'.Clle 
mentare prin divizorul 
comandă sursa de curent, 
trecerea curentului prin 
sensul' corespunzător). 

Dioda 02. protejează la 
unei . tensiuni. negative ta 
circuitului CDB 4121. Tr 
T6 cu sistemul tensiunii de 
(diOda 04 cu tranzistorul 
sursa. curentul.ui de. încărcare. 

Frecvenţele de acord ale. ci 
lor oscHante acordate se 
din P1, P3 şi PS. Potenţinmll::.tr/lill/lil. 
şi P4 modifică tensiunile de 
mandă ale. diodelor D1 şi Dq, 
ce determină variaţia capacităţii I 
interne; ca rezultat,. se obţine 
bandă de trecere reglabi/ă,·. curba 
selectivitate putând fi modific 
după necesităţi. Cândc 
potenţiometrelor P2 şi PS sunt 
la masă, amplificarea este min 
dar În schimb banda de trecere 
maximă. Ai şi AS preîntâmpină 
riţia autooscilaţiilor. Valoarea 
exactă se determină prin tatonări; 
trebuie să fie suficient de mică 
tru.a înlătura tendinţele.de a 
laţie; q;;tr suficie"t de mare pent 
nu re.duce prea mult factorul de 
plificare. al montajului; se pot 
valori Între 3 ... 20 kn. 

În banda III, dacă amplificatotul', 
lucrează suficient de stabil, A 
pot fi eventual suprimate din 

Datele bobinelorL 1...LS, 
fi·ecare bandă de recepţie . ( 
care) În parte, su nt trecute în 

Intrarea şi ieşirEla se fac pe 
coaxial de 7S n. Nu se vafo 
nici o formă cablu simetric de 
nicăieri În întreg lanţul de r/lilf"/liIntic 

III. REALIZARE PRACTI 

--~l-~~--l 
,® I 
I I 
I I 
I I 

.~' .. ' o ... î.E.·ŞiRE I@ 
LS . . I 

I 
f :.-

...;.....;.. __ ..J 
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.. curent este reglat cu potenţiometrui 
P2. 

Tranzistorul T5 cu sistemul ten
siunii de referinţă (T3, T4 şi cuplat 
cu tranzistorul T2, dioda 06) este 
sursa curentului de descărcare. 
Acest curent se reglează din poten
ţtometrul P3. 

Reglarea raportului - dintre ciclul 
de descărcare şi durata întregului 
ciclu (20 ms), t2: T (fig. 1), se face 
cu potenţiometrul P1. 

Curentul în ciclul de încărcare se 
utilizează din redresorul format din 
01 şi C1. 

Curentul În ciclul de descărcare 
se utilizează din redresorul format 
din 03 şi condensatorul C2. Acesta 
este necesar pentru a produce o 
descărcare în baterii, În vederea 
preîntâmpinării unor scurtcircuitări 
in elementul galvanic, datorită reac
ţiil.or electrochimice ce apar în urma 
încărcării. Oescărcarea se produce 
sub o tensiune mică, iar ciclul este 
de scurtă durată. 

ETALONARE 
Punerea În funcţiune a generato

ru!ui este simplă. Vom, _prezenta 
două metode de etalonare, În func
ţie de posibilităţi (fig .. 2). 

a) Metoda ·osciloscopului 
Se utilizează un osciloscop (fie şi 

de tip didacti.c) cuplat la ieşirea ge
neratorului. In paralel cu ieşirea 
aparatului se cuplează şi o rezis
tenţă de 100 11, 1%. Citind căderea 
de tensiune, se determină valoarea 
curentului la ieşirea regeneratorului. 

Calibrarea curenţilor de Încărcare 
şi descărcare se realizează citind va
lorile lor direct pe osciloscop, prin 

Fizic, amplificatorul se execută În 
montaj "în aer", într-o cutie din ta
blă de fier cositorită, de1 mm gro
sime, compartimentată. Orientativ, 
dimensiunile pot fi (vezi fig. 2): lă
ţime 35 mm, lungime totală 110 mm, 

Înălţime 20 mm, În care caz lungi
mile compartimentelor vor fi: 
1,5-15 mm;2,3-30 mm; 4-20 mm. 
Cutia se confecţionează prin lipirea 
pereţilor exteriori şi interiori cu co
sitor pe o placă de bază cu dimen
siunile de 55x130 mm. Toate îmbi
nările se .cositoresc pe Întreaga lor 
lungime. In prealabil, trebuie practi
cate orificiile În care se montează 
treceri le de sticlă (A-O) şi cele ce
ramice de 1 nF (E-M). Tot din fi
gura.2, se poate observa modul de 
conectare a cablului de 75 11 la in
trarea, respectiv ieşirea din amplifi
cator. Cablul se introduce În cutie 
printr-un orificiu practicat special În 
pereţii metalici de la capete şi se 
cositoreşte atât imediat lângă· orifi
ciu cât şi În 2 puncte, lângă borna 
de intrare (ieşire). 

Bobinele L1 şi L2 se amplasează 
coaxial, lipite una de capătul celei
lalte, cu spirele strânse (vezi fig. 2); 
la fel şi L4-Ls. 
Legătura Între amplificator (fig, 

1-A) şi alimentator (B) se realizează 
printr-un cordon de 11 conductoare 
liţate, flexibile, izolate În material 
plastic, de lungime. convenabilă, 
prevăzut cu o pereche de mufe, cu 
numărul respectiv de contacte. AIi
mentatorul se montează pe un su
port de cablaj imprimat. Transfor
matorul TR. trebuie să debiteze 19 
V/200 mA. Pentru P1 ... 5 se folosesc 
potenţiometrii utilizaţi În construcţia 

TEHNIUM .5/1993 

manevrarea potenţiometrelor P2, P3 . 
De asemenea se realizează calibra
rea raportului de participare procen
tuală, din P1. 

p) Metoda AVO-metrică 
In locul bateriei de regenerat se 

cuplează un miliampermetru, la în
ceput cu domeniul 100 mA alterna
tiv, cu polaritatea adecvată. Se de
cuplează R1, se cuplează regenera
torul de reţea, rotind potenţiometrul 
P2 se calibrează curentul de încăr
care. 

Pentru calibrarea curentului de 
descărcare, se cuplează miliamper
metrul invers ca mai înainte, se cu
plează R1 la loc şi se decuplează 
R7, R8, după care se conectează la 
reţea. Prin manevrarea potenţiome
tn:llui P3, se urmăreşte calibrarea. 

Ultima etapă este calibrarea parti
cipării procentuale a curentului de 
descărcare Într-un singur ciclu În 
acest scop, prin metoda descrisă 
mai sus se stabHeşte mărimea cu
rentului de descărcare şi de Încăr
care, la o valoare oarecare (aprox. 
20 mA) iar miliampermetrul se Iasă 
Cuphlt mai departe la ieşire. 

Intre curenţii de încărcare şi des
cărcare, între durata lor şi a curen
!ului mediu există dependenţa: 

t1 . t2 
Imed. =Ţ 11 - Ţ 12 

Pentru 11 = 12 şi t1 = T -:- t2 : 

t 1- I 
~(%) = med.. 100, unde 

t
2 

.21 
Ţ = raportul dintre durata curen-

tasterelor programatoare T.V. Pen
tru banda III, bobinele L1 şi Ls se 
suprimă, iar intrarea şi ieşirea se co
nectează la o priză a bobinelor L2' 
respectiv L4' luată la spira 1 de la 
masă (fig. 3a, b). 

Tot în banda III, pentru 01 şi 03 
se folosesc diode varicap (BB125). 

C1, C7, C10, C15 sunt de tipul 
disc fără terminale, lipite direct de 
peretele metalic. 

Se recomandă ca amplificatorul 
să fie montat În interiorul clădirii În 
care se află receptorul şi la mini
mum 5 m de antenă, pentru evitarea 
autooscilaţiilor prin cuplaje parazite 
cu aceasta, dar totuşi nu prea de
parte de antenă, pentru minimizarea 
pierderilor pe cablu. 

Am folosit în montaj două tranzis
toare de tip BF509; se poate folosi 
orice tip de tranzistor bipolar ampli
ficator FIF (BFX89, BFY90 etc.). 
Pentru tranzistoare NPN se inver
sează sensul alimentării, deci şi po
laritatea tuturor diodelor şi a con
densatoarelor electrolitice. 

Semireglabilii Si şi S2 fixează re
gimul static de lucru al tranzistoare
lor. După reglarea lor În poziţia op
timă (amplificare bună şi zgomot 
minim) se vor bloca cu vopsea. 
După ultimele reglaje amplificato

rut se Închide cu un capac metalic, 
lipit cu cositor pe fiecare latură (mi
nim 4 puncte). 

IV. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE .şI 
REGLAJUL 

Se alimentează montajul, cu intra
rea şi ieşirea conectate. Semiregla
Qilii S1, S2 vor avea, În acest timp, 
cursorul la +9 V. Se reglează Si, S2 
până când tensiunea pe R10, R11 

220] 
SOHz 

0,---0)= 1NL,QQ1 

Dz1=PL5V1Z 

270 

tului de descărcare şi durata ciclu
lui; I - curentul celor două surse 
(aceeaşi valoare); 'med. - curentul 
mediu indicat de aparatul de măsu
rat, sensul acestuia corespunzător 
curentului de Încărcare trebuie să 
fie pozitiv şi negativ celui de des
cărcare. 

Timpul de regenerare este de 24 
ore, rezultatul regenerării depinde 

este de 1,2 V. Se aduc P2, P4 către 
masă. Se reglează P1, P3, P5 până 
se recepţionează un semnal pe tele
vizor (sau radio FM), manevrând În 
acelaşi timp butonul de acord al re
ceptorului'; Dacă apar autooscilaţii 
se micşorează valorile pentru R1 şi 
R5. Dacă amplificatorul lucrează 
stabil, se poate încerca mărirea va
lorilor pentru R2 şi R5, ceea ce 
aduce un plus de amplificare. Se 
mai fac unele retuşuri la reglajele 
semireglabililor Si, S2 până când 
amplificatorul funcţionează optim. 

V. RECOMANDĂRI 
CU ajutorul acestui montaj se îm

bunătăţeşte substanţial recepţia 
semnalelor slabe. Pentru T.V.-OX În 
benzile 1-11, recomand folosirea an
tenelor QUAD cu 2-3 elemente, 
orientate către V sau S-V, ori către 
staţia de care trebuie recepţionată. 

Pentru banda III recomand ante
nele QUAGI, orientate (eventual ro
tative). 

Antenele QUAD şi QUAGI au sen
sibilitate crescută pentru semnale 
cu polarizare modificată. 

Se ppt obţine astfel de recepţii OX 
la peste 200-1 000 km, mai ales În 
perioada aprilie-octombrie, cât şi În 
luna ianuarie. 

T, ;T2=BC172 

T3;T4 =BC107 
sau 

U1001 (T,- __ TL,) 

de gradul; de uzură a bateriei. i'n ge
neral se vor regenertl numai ele
mentea căror tensiune n-a scăzut 
sub 80% din valoarea nominală. 

De preferat ca bateria regenerată 
să nu fie utilizată imediat ci după o 
perioadă de timp (aprox. o oră); 
aceasta va trebui să înroşească fila
mentul unui bec cu incandescenţă 
ile 3,5 V /0,2 A. .. 

Frecvenţe L1-5 L2,3,4 
0 PAS 

BANDA Canal Conductor BOB OBS (mm) (MHz) spire spire (mm) 

IOIRT 1-2 48-66 6 20 CuEm 0,5 3,5 

II OIRT 3-5 76-100 4 16 CuEm 0,5 3,5 

III OIRT 6-9 174-206 5 CuAg 9,6 5 01,3-
BB 125 

1I10lRT 9-12 198-230 4 CuAg 0,6 5 L2,4-
priză la 
spira 1 
(fig.2a, 

b) 

FM-OIRT 66-73 5 18 CuEm 0,5 3,5 

FM-CCIR 88-108 4 15 CuEm 0,5 3,5 

LISTA DE MATERIALE 

R1,5 = 10 ... 15 k11; R2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 = 22 k11; Ri0, 11 = 470 11; R12 = 1 k11; 
R13 = 330 11/0,5 W; R14 = 100 11/1 W; Si, 2 = 10 k11; P1...5 = 100 k11 lin (tip 
taster TV); C1...14 = 1nF (ceramic); C17 = 47 ,uF/40 V; Ci8,_ 19= 220 ,uF/40 
V; C20, 21 = 47 nF (ceramic); 01...5 = BB139; 06 = PL 9V1Z; 07 = PL 33Z; 
08,9= 1N4001, F407; CT1 ... 3 = 3 ... 10 pF; T1,2 == BF 509. 
NOTĂ: Toate rezistenţele R1...12 sunt cu peliculă de carbon, de 0,25W. 
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ing. ŞERBAN NAICU 

Simbolurile grafice pre
zentate se aplică pe (sau 
lângă) elementul simboli
zat, pentru identificarea 
organului de comandă co
respunzător. Ele trebuie 
astfel realizate· încât să 
contrasteze cu fondul 
(pentru a fi vizibile). 

La noi în ţară aceste 
simboluri grafice sunt 
standardizate În standar
dul pe părţi ST AS 11200, 
care corespunde cu stan
dardul internaţional ISO 
2575-79. 
Prezentăm simbolurile 

grafice pentru spălător· de 
parbriz faţă (figura 1), 
ştergător de parbriz faţă 
(figura 2), ştergător de 
parbriz faţă combinat cu 
spălător (figura 3), şter
gere de parbriz cu inter
mitenţă (figura 4), spălă
tor de parbriz spate (fi
gura 5), ştergător de par
briz spate (figura 6), şter
gător de parbriz spate 
combinat cu spălător (fi
gura 7) şi ştergător de far 
combinat cu spălător (fi
gura 8). 
Menţionăm că În toate 

cazurile dimensiunea a = 
50 mm, iar înălţimea şi lă
ţimea celor opt simboluri 
au următoarele dimensiuni 
reale: 1,26a x 1,46a (1); 
1,03a x 1,46a (2); 1,36a x 
1,46 a (3); 1,OOa x 1,21a 
(4); 1,,26a x 1,32a (5); 
1.14a x 1,32a (6); 1,36a x 
1,32a (7) şi 1,13a x 1,41a 
(8). 
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Semnalele audio respective ,sunt 
utilizate pentru a modula.în frec
venţă două purtătoare corespunză':" 
toare canaletor ~tân9aşi dreapt2l ~Ie 
semnalului .. ster~Oforlic~edat ,de vi
deocasetofonuf VHS "Hi-Fi". 

Aceste purtătoare sunt centrate 
pe,1,4 MHz'şi 1,S MHz şi suntcarac
terizare,.de o' ,excursie de frecvenţă 
de:t150 kHz(figul!8 5). Se obţine 
astfel i o foarte bună dinamică şi un 
raport semnal/zgomot fQarte bun. 

In figura 4,se prezintă schema ,de 

1· F~I 
Ing. ŞEiRB.AN NAICU 

DIN 

pri.nd!~ru' a unuI videocasetofon, VHS a asigura o mai bună magneti-
"HI-FI . , zare a benzii video. Se poate alege 

În ,partea superioară s,eobservă un mod de înregistrare cu 2 sau 4 
secţiunea video, În centro\tambu~ul canale. 
de analiză cu cele .. kdouăperec,hi d,e Astfel, ,În primul caz (2 canale), 
capete rotative spe~ializatej i~~,jos corespunzător ,unui semnal de sunet 
secţiunea a,udio: ,', ~,!?;e~stă ultimă Hi~Fi,stereofonic, frecvenţa de eşan-
parte este, dubIă,1mpărţfrdu-se tionare este de, 4S, kHz, În timp ce 
Într-o secţiurie,,;Hi-Fi"şiOsecţiune" cuantificarea", semnalelor, se efectu-"" 
"normală", .care\l~ •• alŞiguraGompati- eaţă 'pe ,,16 biţi. 
bilitatea de folosire> cu '; ~It,e video,ca- In al doilea caz ( 4 canale), frec-
setofoane 8' videoca~ete,pr, În.regis~ venţa}de ; eşantionare este 'de, 32 
~~~ c~i_~r. ,ap~cat~usctp~t~~~~.eo~~~tbiţW;? .. cuantificare'nel imitatâ pe 

in cazul.formatului~i;1~9Iufi~ va JezHlfa, o" mare. capa"citate de 
He sunt puţin Ldiferite~,·s.emna,.. yti~iza,r:\~a~ce~t9raparate, utile pen-
lele audio.MF$'urit "xat~.·\clJ ttraUt'e"\.J~~~9i$~t~r) . .:ţfi-Fi de bună cali-
semn~lelevi~e ., silŢlUltan. . ...••..... \ •.... ...... ... . ... . 
pe c~tepele.viA(jeste P~Qt~uaparatele VHs, ca şi pen-
semnale, ca şi i'·~y.:~t tW .. >Vld~o .. a~ . ultima . perfecţionare 
fOlosite •. pentrtlin';'f.~eC7..~Q~ .. stă\iÎn"' .. ,înr:.egistrare~şLlectura 
venlă(MF}'kvna$a\~.' tqar~~el'tln~lelor Yldeo,Încompol1ente se-'" 
HF ca În cazu~;~l~~sau " pa,~ate. Aceast~tehnică~steutilizată 
respectiv Video'8;~ş~~if~ ;\6~t ....• ~.... . .. aparCit~l .. ede.format nou: 
Amplitudinea.celor\ 'aloare ... , ....•. \HSşi.Hi .. Ş~\,· ...•..• 
este mult mai miCă { ..•.•.. 3dl9r.pecât'PrQgrese\I~~~~Haate·.deproiectan':' 
cea a pu rtăto~l'ei(je cromi na.Ql4i ţH.a,ţ~t.~i Sls\te.Ill.~:llJi: .V'HS cât şi Vi~ 
pentru aeyit~rispuldeJ~an~modU:'.· u' ~r~Jşs,~:şeţ~eacă de .. lao 
laţje. ....... '.; ..,;.: i~9.nt~I~.\aJrn:aginiior inre .. 

In varianta,;r;nQno'\'PlJrtătoCirea gist ........... 'i2ŞO'punc~e/linie la 400 
MF este centra,tăpe1,S,MHz\iar. În pUl1ctelliljie,"EicClme,rele video.şi 
varianta ... stere9"~Palre'o ··Cl ... ' . Gioua casetqfoanel~ 's,cţua1e; 
purtătoare calată peJ,7'5\Mtiz:Pen;- Prin~ipala . caracteristică a· acestor 
tru. a asigurac0n1p~tibilitatea~e nqlfqrmate.constălnmărimea ben-
lectură (citir~).a'i~Jeg.istrăriIOr"ste~ ziide.trecerea semnalelor de lumi-
reo". pe ap~rate:;.!!moni,(t!,.prim.~,pl.lr:-! naI1tă:şi<;t~şterea . excursiei de frec-
tătoare. se .. utilize~zăpel"ltru.\at~a.n$"ve!1t~;· .' .•....... . ..... , 
mitesumasE:lmnaJel.o·ri:st~"eofonice In:ceea. ce priveşte creşterea ben-
corespunzlitoa.recăiI9c""sţânga"'ş; zii de trecere. (câştigul înregistrat de 
,;dreapta"(.L+R) .. iJnjti~I~J.e.p.r()vfn de S-YHS.· şi ·Hi"S,· în raport .cu forma-
fa ,~enumirile\În:Um~~engleză, L....., tele .. de bază) aceasta este dată 'in 
laft şiR.:-rightl. pril)cipal def~ptul că. semnalele de 

A doua purtătoare. transmite dife- luminanţă nU mai sunt limitate la 3,5 
reDţa (L:-~)<:fJlordo~ă semnale. MHz (figura 7). Aceasta pentru a 

In, primul .caz, compatibilitatea de găzdui semnalele de crominanţă 
lectură este. asigurată de simpla în- centrate pe 4,43. MHz (1n PAL). Deci 
$umar.e(L+R).acelordouă semnale, semnalele de luminanţă pot fi redate 
iar În'celde;.al doilea caz, redarea până la 5 MHz, valoare care permite 
mesajului stereofonicse face după creşterea sensibilă a definiţiei imagi-
următorul proces: (L+R)+(L-R)= 2 L nilor . inregistrate. 
pentru calea "stânga'.' şi Excursia de frecvenţă va creşte 
f1\J.--:(L~RJ=2R pentru ca 1 MHz .. Ia VHS "standard" la 
"dreapta). Ia S-VHS (figura 5) şi de la 

Coeficientul 2 la Video-S la 2.2 MHz la 
nificaţie practică 6). 
racteristicile celor rezulta a definiţiei 
origine (L şi R). orizontale la 400 puncte 

O altă particularitate a formatului Ilinie, la ambele nOI 
Video-S, înregistrarea PCM (Pulse Deoarece semnalele de lumil)'anţă 
Code Modulation) aser;nnalelor au- şi de crominanţă sunt tratate s.epa-
dio, complementară înregistrării MF, rat, În tot procesul qe înregistrare şi 
este realizată. pornind de la aceleaşi de lectură sunt eliminate toate inter-
capete video rotative. Semnalele nu- ferenţele intre acestea. 
mericecorespunzătoare . nu sunt Cele două formate noi (S-VHS şi 
multiplexate . cu. cele precedente, ci Hi-S) au condus la apariţia unor noi 
Înregistrate după acestea pe. pistele benzi magnetice. de mare energie, 
situate in prelungirea pistelor v'ideo. capabile ·····să Înregistreze mărirea 
Aceste piste ocupă doar 5/6 din lun- frecvenţei ,necesare pentru creşterea 
gimea traseelor parcurse de cape- benzii de trecere a luminanţel. 
tele video rotative,iar1/6' rămâne Astfel, noile benzi realizate de 
pentru înregistrarea şi lectura piste- S-VHS alJ .. param~trii mai ridicaţi: 
lor PCM. coel'civitatea de' Ia 600 oersted la 

Cu .lotul altul este procedeul 900 oersted şi remanenţa de la 1400 
sit la aparatele S,.VHS pentru la 1700 gauşi '(fată de VHS 
gistrarea semnalelor audio 1"f'llnfr1,rm 

tehnicH PCM.Astfel, 
merice ,corespunzătoare nu sunt 
registrate de> către capetele" video 
rotative la capătul pistelor analizate 
de acestea; Aceste semnale suntfo
losite. pentru 'a modula o purtătoare 
centrată pe 3 MHz, Înregistrarea in
formaţiilor corespunzătoare efectu
ându-se .. În profunzime", În stratul 
magnetic de pe banda video, cu aju
torul caRetelor rotative specifice. ca
racterizate de unghiuri de azimut de, 
:t30o (ca la capetele audio Hi-Fi). 

Se remarcă .folosirea unui semnal 
de poJarizare HF (de 11 MHz), pen-

mai performante benzi mag
~estinate formatului Hi-8 (cu 

oremanenţă record de 3 700 gauşi) 
se bazează' pe. un fjlm metalic, sub
ţire, depus prin evaporare În vid pe 

suport de. pOliester: O tehnologie 
v~rf permite obţinerea unei con

ce n t r aţi im a ~ i de atomi a 
materialului magnetic (un aliaj co-, 
balt-nichel) cu densităţi deinregis
trare imposibil de atins cu tehnolo
giile clasice. 

Atât pentru S-VHS cât şi pentru 
Hj-S (Ia care inregist.rările se fac În 
componente separate), problema 

prinCipală este cea aincompatibili
tăţii . de. lectură. pe aparatele clasice 
VHS şi Video-8. (ruperi ale imaginii, 
lipsa qulorii). 

Pentru' a înlăturaacaastă incom
patibilitate de citire pe, aparatele· 
VHS şi Video-Sclasicea înreg.istră
rilor efectuate pe 'videocamere şi pe 
videocasetofoane S:-VHS şi Hi-8, 

trebuie. sădispună obligato,. 
semnale.' video ." compozite. 

Aceşt lucru se poate·face În do.uă 
moduri: fie pl~când de la. videocase
tele S-VH$şj. Hi ... S şi având grijă să.: 

aparatele de. 'I(lregistrare 
şi . Hi-8 în' modul "standard" . 

(VHS sau Video-a), fie utilizând pe 
acestea videocasete normale. Aces
te .. a fiind lipsite de. om. ic.iur...de idertti-, 
ficare specific videocastelor S-VfIIIS 
sau Hi-9, având ca etect menţinerea 
În. modul VHS sau Video-S· a circui
telorde înregistrare şlecamerelor 
sau videocetsetofoanelor de *formaf 
nou. 

In schimb, invers, compatibilitatea 
de lectură a· video.casetelor Înregis
trate este totală. Aparatele S':'VHS' şi 
Hi-S identifică Î.n mod automat mo
dul de Înregistrare utilizat pe video
casete şi Îşi comută În consecinţă 
circuitele lor de lectură la modul de 
Înr~gistrare VHS şi Video-a. 
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Organizează: 

1. Cursuri radio-TV de întreţinere şi depa
nare; 

2. Execută cataloage de produse, pliante, 
prospecte, caiete service, etc.; 

3. Publjcitate pentru orice produse; 
4. Intermedieri vânzări-cumpărări --de bunuri 

şi produse; 
5. Proiectare-amenajare-instalare-exploatare 

instalaţii de sonorizare pentru localuri publice 
(săli de conferinţe, şcoli~ biserici, etc.); 

6. Tipărire de cărţi tehnice şi ştiinţifice. 
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Technlcal.rubberplales withoutlra 
a_~"'lI.AdA 

T~If~hnllear rubberplat~ "E~AS11N'~ 
·r-n~ll\lrI!!iill. andaperts haUa 

COlrlV9VOr andtransmlsslon rU.bber 

preslur. rubber hoses for w .... 
air, gases, 011 product. aclds and 

basses 
• High preslure rubber heses with 

and twa ·metal Insertlan for hydrau
ne inslaUations 

• V -bells . forindultrlal 
• V -- ~elts for speed varlators 
,~ Rubbergaskets. ·for . general 

posefor compact and foaml:ng ·ru 
• Ebeni!e waren 
• Reclalmed /rubber RA, RC 
• \ Technlcalrubber items. for C\I"'IIII~f,' 

plng aulovehicles 

eVarlous compo.,nds and masler
batches 

eVarious metaUie con~tructlon 
~Ol'n'.'VAr beltings. 
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