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Craiova 

este scris În limbaj 
dar poate fi rulat şi pe 

compatibile cu 
TIM~S, 

HC-90, 
acestui program se 

diverse desene dispu
desenării 

trasare de linii, de 
sau negative 
de cercuri de 
Coordonatele 

cu care se desenează sunt 
pot fi memo
negativul de

se poate face 
de:: stânga 

ca altfel şi sus 
introduse încât 

Joystick-ul jar cu 
de de la acesta să se 

';U""'''Tln~' cerneala din alb În negru şi 
se uită tastele ce reali

facilităţi se apasă 
şi se obţine lista tu
şi facilităţilor, De 
se dispune pe va

.. ,-""IIi",,,,,.,,, desen" dar şi pe 
I"'"".'ol"'t<>ro desen", Pe varianta "co-
rectan~ se poateincărca un 

de pe casetă care:: este memo
graţie unui mic cod maşină 'care 

este auto-lansat, şi care poate fi 
după dorinţă, Dacă aţi gre

apăsaţi tasta "t" şi desenul origi,
este retipărit. După corectarea 

sau realiza~ea unui desen acesta 
fi pe casetă. 

programului; 
- 9-10 are loc iniţializarea varia

bilelor 
-- 11'-12 se lansează programul 

În cod maşină de obţinere a negati
, volui 

- 18-26 se afişează meniul şi 
are loc alegerea variantei dorite 

- 30-39 este încărcată imaginea 
pentru corectat şi este lansat pro
gramul În cod maşină pentru memo
rarea imaylnii. 

-- 60-63 sunt introduse coordo
nateie punctului din are doriţi să de
senaţi 

_'o 70--200 are loc· desenarea cu 
orice culoare; cu excepţia albului. 

5 REW! .~ VU-D ***' 
8 ~ORDER 5:PAPER 7:1NK 0:CL3 
, CLEAR 57"'~RESTORE 12 

10 LET a=58000~LET o=0:LET cul=0 
II FOR 1=1 TO 19:READ s:POKE a+i,s~NEXT 1 
12 DATA 33,~,64,6,24,I'7,6,0,I26,238,255,I1!,35,I6,24!,I!3,16,243,201 
17 GO SUi 8500:LET qI=I:LET q2=0 
18 CLS:PRINT AT 4,6;"MAIN MENU" l' PRINT FLASR qI;M 7,6;"I.coaCTAT DESEN" 
20 PRINT PLAsa q2;AT9,6;"2.REALIZAT DESEN" 
21 FRINTAT 2I,0; "Alege ou SPACE şi apoi OR". 
22 IF CODE INR~Y$=32 AND qI=I TREN LET q2~I:LET qI=0~~EEP .1,10 
23 IF CODEINKBY$=12 AND q2=I TREN LET q2=0:LET qI.I~BEE? .I.Ie 
24 IF CODE INKEY$=I3 AND qI=I TREN OLS:tio TO 30 
25 IF CODE INKEY.=I3 AND q2-I TREN OLS~GO TO 60 
26 GO TO I~ 
30 LET ad"'58100 
31 LOAD 'H'CODE ad,6,I2 
33 RESTORE 16~10R i=0 Ta II:READ w;POKE ad+i,w:NEXT 1 . 
36 DATA 33,ad-INT (ad/256)x256,INT (ad/256),I7,0,64,1,0,27,237,I76,2.1 
3' RANDOMIZE: USR ad 
60 INl?UT "COORDONATELE PUNCTULUI DE INOEPTJT";x;," ";,. 
62 !F 1<:8 TREN GO '.1'0 60 , 
63 IF x>256 OR x~0 OR ,.~I75 TREN GOTO 6e 
65 GO '.1'0 7a ' 
75 PAUSE 0 Aici sunt condiţiile pentru trasarea 
77 B~RDER _5 • punct cu punct (90, 92, 94, 96). pen-
78 LET jk-0.GO TO se tru schimbarea culorii (84), pentru 
7! PAUSE 0 . bţ' , l' (98) , . 8e :aLOT INK o ;x,1 o merea negatlvu UI I revenirea 
82 IF ~k=0 THEN,LE~ 0=0 În meniu (99), memorarea coordo-
84 IF INKEYifl",t'e" TREN GO SUB 2000 natelor (115) şi afişarea memorării '0 Il INKEY$="7" TREN LET x",x+I.. (117) pentru Înregistrare (120) pen-
92 IF 1NKEy,,,,"6" TREN LET x-x ... ! 'f' . .. ') 
94 IF INKEY$="6" TREN LET 1=y+1 tru a lşarea pagml.1 de Help (170 I 

'6 IF INKEY$="!J" TREN LET Y=1-I ' 
'8 IF INKEy,="i II ,TREN RANDOMIZ1!: USR 58000 
!J!! IF INKEY,="r" TREN ao Ta 18 
100 IF y<~8 TKEN LET '=1+1 
101 IF,INKEY4!="t" TKEN RANDOMIZE,USR ad 
102 Il x=256 TREN LET x=x-I 
104 Il y=I76 TRENLET 1=1-1 
106 Il x=-I TREN LET x=x+I 
les IF. y",-I TREN LET 1=1+1 
110 Il' INKEy,="0" TREN :BEE? .5,Ie:LET q",x~LET WD1:GO '.1'0 300 
tI5 IF INKEY .. 4=, ",m" .THEN LET XI=X.:LET yI=1 
II7 IF INKEY+="n" TREN PRINT AT 21,,0;" 
PRUi"T A'.f 21,0;11 X"''';xI;'' y="';yI;:PAUSB 50 
120 IF 1NKEY:j="a" TREN GO SUli ',000 
121 PRINT AT 21,O;" " 
I22 PRINT AT 21.5;':X?,";x;AT 2I,I2;"Y=";y;AT 2I,2~h"INK .. ";c 
130 IF INKEY,="z" TREN PRINT AT 2I,0;"DORUI STERGERE ? 
GO sn 670 ' . 
1'70 IF INKEy,,,,lIh" TREN GO SUB 8000 pentru trasarea de cercuri (172). 
172 .J;F INICEYIjI';'''c'' THEN GO .Bt1B 8300 - 300-600 desenarea cu cer-
200 GO TO 7! neală . aibă. Există aceleaşi facilităţi 
300 BORlJ$ 3~PAPER 7:INlC 0:LET 0=7 plus trasarea de linii (440) semicer-
310 PLOT ~,1:PAUSE 0 ' 

320 PLOT X,1 • 
322 PLOT OVER 1;X,1 
330 IF IJIjKEY$="7" TREN LBT x=x+I 
332 IF INKEU="t" TH.EN .RANDOMIZE USR ad 
334 IF INKEY$="r" TBEN GO Ta 18 "t' (442)' , 340 IF INKEY$="8!! .THEN LET 1=1+1 cun POZI Ive . ŞI negative (444). 
350 IF INKEY$="6" THEN LET x=x-I - 670-690 subrutină pemru .ştet-
360 IF INKEY$="!" TREN LET Y=1-1 gerea ecranulu.i 
365 IF INKEY4=":I." TREN ao SUB 8000. - 2000-2020 subrutină de 
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gere a culorii de desenat 
- 8 000-8 120 subrutină de afi

şare a paginii de Help 
- 8 300-8 _370 subrutină de tra

sare. de cercuri a căror rază poate fi 

mărită cu pasul 1 (tasta "c") sau cu 
pasul 5 (tasta "x"), sau. micşorată cu 
pasul 1 (tasta "v") sau cu' pasul 5 
(tasta "b"). 

- 8 500-8 570 subrutină de pre~ 

zentare a programului 
- 9000-9 100 subrutină de înre

gistrare a desenelor realizate 
Programul se lansează În execuţie 

cu comanda RUN. Acest program 

367 IF INKEYdl",,"i" THEN RANDOMIZE trSR 58000 
J70 IF y<~e THEN LET y=y+I 
375 IF x=256 TREN LET x=x.I 
380 IF' y=I76 TREN LET 1""17"'1 
3e5 IF x=-! TREN LET x=x+I 
3'0 IF y=-I TREN LET y=y+I 
400 IF INKEY$="s" TREN ero SUB ~000 
403 Il 1NKEy,="n" TREN PRINT AT 21,1);" 
PRINT AT 2I,0;" X","jx1;" Y="iyI~PAUSE 50 
405 PRINT AT 21,0;" , . 
410 PRINT AT 21~5;"X=";x;AT 2I,I2;"Y=";y;AT 2I,20j"1NK=";c 
420 IF 1NKEY$="0" T!EN :aEEP .5,I0:L:8T c=cul!GO TO 20f> 
430 IF INKEYe="m" THEN LET x1"'x:LET y1=y 
440 Il 1NKEYdl","l" TREN PLOT q,w!DRAW 1NK cul;x-q,y-w , 
442 IF 1NKli:Ys="q" AND (x-q)/2.::::y-, TREN PLOT q,w:DRAW ·INK cul;x-q,y-w,PI 
444 Il" 1NKEn="w" AND (x-q)/2<::.255-y THEN PLOT q,w;DRAW INK c-qllx-q,y-w, 
-P! 
450 !li' !NKEYfl="I" TREN PRIN'T AT '21,0; "DORIT! STERGERE 'i' 
GO SUB 670 
472 IF. INKEYl/;="o" THE,N GO SUB 8300 
600 GO TO 3!0 
670 PAUSE 0 
680 IF INKEy"",,"d" TREN CLS:GO TO 60 
6'0 RFiTTJRN 
2000 LET cul=0 
2002 LET o$="negru purpuriu' 

verde 
2004 LET xo"'1: L:r~T yo=16 
2006 PRINT :IT 21,0;" u:PRINT AT 2I,7;PAPER ouli" " 
2007 PRINT AT 21,8;" " 
200e PRINT AT 21,'; 0$ (xc T,O yc) 
2010 IF INKEYt\;= fl 0" AND 0141<'" 5 THl!".:N BEEl? .07, HHLET oul=oul+HLET 
'xo=xc+I6~LET yo",yo+I6~GO TO 2006 
2013 IF INKEYe="0" ArlD.ou1o::.6 THEN llF.a';p .07,I0:LET oUJ,=0:LET xo<=!! 
~ET yo=I6:GO TO 2006 
2015 IF CODE INKJ:~Y$",13 AND cul<>0 c=ouHLETjk=IHtETURN 
2017 Il" CODE IIfKI~Y:ll=13 AND oul =0 o=cul ~ LEiT jk;::0~RETUBN 
2020 GO TO 20H' 
8000 FOR f~I TO 2 
8010 I'R1NT AT I,6;OVER Ii" iffCU"PlEEP .5,10 
8050 PRINT AT3,2; OVER I;"6,7,8,~"iAT 5,2;"0";AT 7,2;"1";AT!!!,2j"m"; 
AT 10,2;"n ";AT 12,2;"zl!;AT I3,2j"c:' 
8052 PRINT O,VER I;ATI4,2;"i"iAT I5,2;"s"jAT I6,2;"r";AT I7,2;"t";AT 18,2 
·"e" 
306fJ 
;"
trage o 
8070 PRINT OVER 1;1\.[' ',4;"- memoreaza coordonatele";AT 10,4;"- afiseaza 
o.oordonatele memorate/l;AT 12,4;"- sterge ecra.nul";AT 15,4;"- oopiazil. 
desenul";A!.!! 13,4;"- traseaza cerc" 

FRINT 
PAUSE 

BIBLIOGRAFIE: Manual 

f 

"UN 

- D": 

8072 PRlNT OVl!~B. IiAT I4,4;"- se obţine negat:i.vul";AT 16,4;"- revenire :b 
meniu'!;A!.!! 17,4;"- retiparirea screen-ului" 
8077 PItINT OVER I;M I8,4;"- se schimbaoerneala" 
8090 PAUSE 0 

IF INKEY~="d" GO 'ro 9030 
IF LNKF;Y$="n " GO TO ~n~e 

~I00 NEXT f . GO TO !l005 
8120 RETURN I.NPUT "NUMELE" ;n~ 
8300LET r=I0 PRINT AT 2I,0;FLASH Ij"PORNESTE BANDA SI APASA ORICE 
8301 PRINT AT 21,0;"CINDES!1!I MULTUMIT APAS A CR" PRINT AT 2I,27;"" .' 
8302 IJ.i' nx OR r~255.-x OR r>y OR r>I75-y !.!!REN LET r=I 
8304 TF x=0.0R y=~ OR x::::2§5 OR y=175 TREN PRINT AT 2I,0;"Nt.i SE POATE 

PAUSE 0 
PRINT AT 21,0;" 

ff:BEEP .7,-I0:GO TO 8370 
'8310. CIRCLE OVER I;x,y,r 
8312 PAUSE 0 
8315 LET r2=r 

POKE 23736,I8I',SAVE n$SCREE;N~ 
RETURN Microelectronica interactivă - li-

poate fi copiat pe casetă cu CQ- viu Dumitraşcu 

8320 IF INKEY4l="c" AND r<.'.I75-y AND r<y-10 AND r<x-I AND r<255-x TIEN 
LET r=r+I 

manda SAVE "VU-D" LINE O iar pe Cum să realizăm jocuri pe cal cu-
disc cu SAVE "dU; 1; "VU-D". lator - Ion Diamandi 
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I ITIERE Î RADI'OELECTRO ICĂ 

1 
DispozItiv 
care disipâ 
pu tere a 

Po 

ing. ŞERBAN NAICU 

Joncţiunilesemiconductoare prezintă o 
oarecare rezistenţă care, la, trecerea curentului 
electric, pfoduceo Încălzire ce trebuie limitată 
sub valoarea pe care- dispozitivul o suportă. 
Coeficientul negativ de temperatură determină 
ambalarea termică, ceea ce conduce la distrugeri 
ireversibile ale componentei. 

Propagarea căldurii se poate face În trei 
moduri: ' 

" - conductia la care, generatorul (cel care 
produce căldura) şi rec'eptorul {cel care primeşte 
căldura) se află În contact termic direct; 

-:- convectla, caz În care receptorul primeşte 
căldura de la generator prin intermediul, unui fluid 
(oe obicei aerul); 

- radiaţia, care .constă În faptul că un corp 
Încălzit emite radiaţii (1h infraroşu); corpul.negru 
mat radiază mai mult ca 'celelalte. 

REZISTENTE ŞI CAPACITĂTI TERMICE 
Răcirea dispozitivelor semiconductoare se face' 

astfel: joncţiunea transmite energia sa termică. 
capsu/ei ,de protecţie . şi aceasta transrmte la 
rândul ei că/dura spre mediul ambiant direct sau 
prin intermediul unui radiator. Acesta lucru se 
poate observa În figura 1. ,Căldura nu se transmite 
integral din cauza existenţei unor rezistenţe 
termice şi anume: 
~ Rihj-C - rezistenţa termică joncţiune-capsulă; 

ea este definită de constructor şi este deci 
invariabilă; , 

- RthC-R - rezistenţa termică capsulă-radiator; 
ea depinde mult de modul de fixare; . 

- RhR-A -- rezistenţa termică radiator-ambiaRt; 
ea depinde de suprafaţa şi culoarea radiatorului; 

- RthC-A - rezistenţa termică capsulă-ambiant; 
ea este foarte mare şi intervine puţin dacă RthC-R şi 
RhR-A sunt foarte mici. . 

Rezistenţe~e termice reprezintă raportul Între 
creşterea temperaturii şi puterea disipată şi se 
măsoară În [0 C/W]. Prin similitudine cu legea lui 
Ohm. unitatea de măsură o putem denumi ohm 
termic, . reprezentând raportul dintre o tensiune 
termică (OC) şi curentul său termic (W). 

Se poate scrie relaţia: " 
(T J - TA) (R + R . 

RthR-A = - thJ-C thC-R). unde: 
PD 

RthR-A este În [OC/W]. T J este temperatura efectivă 
a joncţiunii În [0 CI; TA este temperatura ambiantă; 
PD este puterea disipată de joncţiune in [W], iar 
RthJ-C şi RthC-R sunt exprimate În [0 C/W]. • 
'Răcirea joncţiunilor este afectată atât de 

diversele rezistenţe termice, cât şi de unele 
capacităţi termice care Întârzie evacuarea căldurii., 
Din cauza. inerţiei .. termice . receptorul (termic) 
~upus unei (;lner€J1I (termice) nu va atinge 
Inst~ntan~u. temperatura sa de regim. Tot astfel. 
daca unuI receptor (termic) încetăm de a-i mai 
furniza căldură. el nu va reveni imediat la 
temperatura ambiantă. Similar cu un condensator 
aces~a ~ se Încarcă şi se d~s?arcă prin rezistenţa 
termica. Ansamblul constituind o constantă de 
timp (r.= RC) de ordinul milisecundelor (ms) 
pentru Joncţiune. pentru capsulă de la câteva 
fracţiuni d~ secundă până la câteva secunde şi 
pentru radiator de la căteva secunde până "Ia 
câteva minute. 

PUTEREA DISIPATĂ 
Să urmărim care este puterea maximă pe care o 

poate disipa o joncţiune. Ea depinde în mod 
direct de temperatura maximă pe care o admite 
jo.ncţiur:!ea (T JM) şi de suma rezistenţelor termice. 
Dlspunan.d de dreptele de sarcină (figura 2) pe 
~are .fabricantul le pune la dispoziţia utilizatorilor 
(In cataloage) putem afla uşor P D. cunoscând 
câteva puncte caracteristice. 

Punctul (a) corespunde puterii maxime disipate 
(P Dmax=P lOt ) la cea mai scăzută temperatură, 

4 

Capsul ă Radiator RthR-AI--- +c 
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C Ti.. T M-
punctul (b) arată că această putere se poate avea 
În vedere până la o anumită temperatură a 
capsulei (punctul c), punctul (d) reprezintă 
temperatura maximă a joncţiunii (T JM). 

Dreapta de sarcină care uneşte punctele (b) cu 
(d).reprezintă dreapta de funcţionare posibilă. 
Dacă rezistenţele termice ar fi nule. s-ar putea· 

admite disipaţia maximă chiar când temperatura 
al'Qbiantă atinge T JM. 

In orice situaţie avem relaţia: 

suma rezistenţelor termice 

Graficul din figura 2 corespunde cazului 
radiatorului perfect (RthC-R şi R thR- A sunt nul.e). 
Să luăm un caz concret, respectiv tranzistorul 

2N30SS. lucrând la o temperatură ambiantă de 
25° C cu următoarele caracteristici de catalog: I 

Ptot=117 W (Ia T c:S:;2S0C) 
TJM= +200°C 
R thJ-c61 ,5° C/W 
RlhJ-A=40° C/W . 
Aplicăm legea termică a lui Ohm: 

P 
_ T JM - TA 

101 -

RlhJ-C 
= 117 W, 

cu radiator infinit (care nu exista.). 
Puterea totală fără radiator va fi: 

TJM - T A 200°C - 2So C 
PlOI = = 4,31 W 

, RthJ-A 40°C/W 

În figura 3 se prezintă influenţa radiatorului şi a 
temperaturii ambiante asupra pl,lterii maxime 
disipate (PlOI)' -

Valorile obţinute de pe grafic se pO,t obţine şi 
printr-un calcul maternatic simplu. 

Se poate arăta că acelaşi dispozitiv 
semiconductor (tranzistor) poate disipa 50 W cu 
un radiator foarte bun, de rezistenţă termică 
2° C/W (inclusiv RlhC-R) la o temperatură ambiantă 
de 25° C, conform relaţiei: 

200°C - 2SoC 
Pmax = = 50 W 

3,SoC/W 

Cu acelaşi radiator, dar la o temperatură 
ambiantă de SO°C, puterea disipată va scădea: 

200°C - 2SoC 
Pmax = = 42,86 W 

3,SoC/W 

În primul caz temperatura capsulei va fi de: 
Te: T A+(P D x RlhR- A ) = 25° C + (50 x 2) = 125° C 
iar În cel de-al doilea' c,az: 
Tc = SO°C+ (42,86 x 2) = 135,72°C 
ALEGEREA RADIATORULUI 
ÎIJ general, fabricanţii indică rezistenţele termice 

ale radiatoarelor. La acestea se adaugă valoarea 
RzhC-R (care nu ţine cont de RlhC-~) care diferă În 
funcţie de modul de fixare. Vom prefera 
radiatoarele negru-mat pe care le vom fixa cu 
aripioarele În poziţie verticală pentru o bună 
convecţie. Qacă montajul electric o permite, se va 
evita folosirea unei foi ii , de ,mică izolante, 
utilizându-se' pentru un bun contact vaselina 

QJ 
:L 

siliconică. Suprafaţa de contact 'dintre dispozitiv şi 
radiator trebuie~$ă fie cât mai plană. De 
asemenea, şi suprafaţa "de contact" a radiatorului 
cu mediul ambiant trebuie să fie cât mai mare 
posibil. La un radiator plan grosimea acestuia 
trebuie să fie suficientă ( 2 mm). De obicei, se 
utilizează ca material aluminiul, care are o 
rezistenţă termică mică şi este uşor mai ieftin 
decât cuprul. 

La unele aplicaţii. componentele de putere se 
montează -direct pe tabla de oţel a aparaturii. 

Radiatoarele se execută În forme şi dimensiuni 
extrem de variate având RrhR- A = 55° C/W -:-
0.8°C/W. 

Comparativ cu aluminiul, cuprul este de 1.75 ori 
mai bun, alama de 1,7-2,5 ori mai slabă, ca şi 
oţelul care este de 6-18 ori mai puţin performant. 
Absorbţia radiaţiilor termice, plecând de la 

corpul negru teoretic considerat ca referinţă (1), 
este următoarea: 

- placă negru mat: 0,9 
- cupru brut: 0,76 
- cupru lustruit: 0,17 
- aluminiu nelustruit: 0,08 
- aluminiu lustruit: 0,04 
- alamă lustruită: 0,02 
Temperaturile maxime suportate de joncţiunile 

semiconductoare sunt de: 125...;-200° C pentru Sişi 
8S-:-110°C pentru Ge. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Circuite cu tranzistoare şi telecomunicaţii. 

Proiectare. Scheme. Edituia Tehnică, Bucureşti, 
1963 

2. Dispozitive semiconductoare. manual de 
utilizare - A. Vătăşescu, M. Ciobanu, ş.a. Editu.ra 
Tehnică, Bucureşti, 1975 ' 

3. Catalog I.P.R.S. Băneasa. Tranzistoare'·-cu 
siliciu 1989 I 

4. Revista Toute l'Electronique. 
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Este cazul REACŢIEI POZITIVE. 
Se observă că modulul factorului 

de amplificare cu reacţie creşte 
(Ar> A). 
Considerăm următoarele faze ini
ţiale: 

- U 1 

U'-
A 

(URMARE DIN NR. TRECUT) 

siune (sau tensiune-serie, sau pa- .J 

ralel-serie), În figura 4c o reacţie 
tensiune-curent, (sau tensiune-pa
ralel, sau paralel-paralel) şi în fi
gura 4d o reacţie curent-curent 
(sau curent-paralel, sau serie-para
lel). 

Se observă că, la ieşire, reacţia de 
curent este o reacţie serie iar cea de 
tensiune 'o reacţie paralel. Iar la in
trare, reacţia de curent este paralel 
(sau şunt) iar cea de tensiune~ste 

să fie un curent, deoarece curentul 
de intrare va fi suma curenţilor fur
nizati de generator şi cel de reacţie. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Bazele electronicii moderne - P. 
E. Gray, C.L. Searle, voI. II, Editura 
Tehnică, Bucureşti, 1973. ' 

Lm,,,,~ _____ ,,"_"' __ " ________ """""' _____________ ........1 serie: 
2. Circuite electronice - D. Das
călu, L. Turic, 1. Hoffinan, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

Ui = UeÎt/lÎ; U1 U1eÎt/l1; 
Vr UreÎwr; U2 U2eÎt/l2. 

În cazul reacţiei pozitive avem re
laţia: 

cos (4'1 + 4'2) = 1,Jezultă 4'1 + 4'2 = O 
Putem scrie: 

U2 . 1 -
A = u;= A el'" , rezultă 4'1 t/12 t/11 

ţ3 _ Ur Î",2 I -- Ti; e , rezu ta 4'2 = t/1r - t/12 

4'1 + 4'2 = O, rezultă t/12 - t/11 + t/1r - t/12 = 
= O deci t/1r = t/11' 

Tensiunea de reacţie Ur 'este În 
fază cu tensiunea U1• 

Tensiunea de reacţie se aduce la 
intrare şi se sumează serie în fază 
cu tensiunea de intrare. În acest 
caz, semnalul efectiv la bornele de 
intrare ale ampllficatorului (U1 = Ui + 
+ Ur) creşte. Se obţine la ieşire un 
semnal mai mare decât în cazul ab
senţei reacţiei' (A, > A) .. Modulul fac- . 
torului de amplificare cu reacţie 
creşte. 
2) 4'1 + 4'2 = (2n + 1)11", unde n = O, 
1, 2 ... , adică defazajul total este de 
180°, deci COS(4'l + 4'2)= -1. 

Este c~ul REACŢIEI NEGA-
TIVE. 

= 

A 
Rezultă Ar = -;:::===========

V 1 + 2ţ3A + f32A2 

A A =---. 
il (1 + ţ3A)2 1 + ţ3A 

Modulul factorului de amplificare' 
cu reacţie scade (A, < A). . 

Reacţia negativă a fost descope
rită În 1927 de către electronistul 
american Harold S. Black: 

Cu fazele iniţiale considerate, 
vom avea: 
4'1 + 4'2 = 11" = t/12 - t/11 + t/1r- t/12 = 
= 11", adică t/1r = 11" + t/11' . 

Deci Ur este În opoziţie de fază cu 
U1• 

Modulul şi faza lui U1 sunt deter-
minate de Ui, mult mai mare (În apli
caţii normale) decât Ur, deci t/11 = 
=t/1i. 

Vom avea:iUi = U1 + Ur sau U1 == 
= U; Ur • 

Sensul tensiunii de reacţie (Ur) 
este cel cu .linie punctată (în figura 
2). 

Tensiunea', de reacţie se aduce la 
intrare şi se sumează serie În opo
ziţie de. fază cl,Jtensiunea de intrare. 
Deci, ,semnalul efectiv la bornele de 
intrare aleamplificatorului (U1 = 
= Ui -;- Ur) scade. Se obţine la ieşire 
un semnal mai mic decât În cazul 
absenţei reacţiei (Ar < A) Modulul 
factorului de amplificare cu reacţie 
scade. 

Pentru clasificarea tipurilor de 
reacţie se folosesc, în principal, 
două criterii: / , 
- natţJra. semnalului de reacţie 
(tensiune, curent sau mixtă: ten
siune şi 9urent); 
- modul de culegere de la ieşire şi 
aplicare la intrare a semnalului de 
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reacţie (serie-paralel, paralel-serie. 
paralel-paralel şi serie-serie.). . 

În figura 3 exemplificăm primul 
criteriu de reacţie, în funcţie de na
tura mărimii de ieşire care se aduce 
la intrare. 

În figura 3a se exemplifică reacţia 
de tensiune. Tensiunea de reacţie 
Ur obţinută de pe divizorul rezistiv 
R1' R2 (care alcătuieşte În acest caz 
circuitul de reacţie) este adusă la 
intrare. . 

Este necesar ca divizorul R1,R2 
să aibă o valoare mult mai mare ca 
rezistorul de sarcină (R1. + R2) :P. RL' 
pentru a nu-I influenţa. 

Tensiunea de reacţie va avea va
loarea: 

Ur = R2 U2 R1 + R2 

În figura 3b este prezentată o 
reacţie de curent. De la bornele re
zistenţei de reacţie (Rr) se culege o 
tensiune proporţională cu curentul 
de sarcină care se aduce la intrare 
şi se sumează cu semnalul de in
trare (U1). 

Pentru a influenţa cât mai puţin 
sarcina, este necesar ca rezistenţa 
'de reacţie să fie mult mai mică (Rr ~ 
RL) 

decât rezistenţa de sarcină. 
Tensiunea de reacţie va fi: Ur = iL . 

. Rr. 
În figura 3c se prezintă o reacţie 

mixtă curent-tensiune. Tensiunea 
de reacţie (Ur) se obţine dintr-o 
combinaţie de două tensiuni, una 
proporţională cu curentul de ieşire 
(i r = ir), cealaltă cu tensiunea de ie
şire (de pe divizorul R1, R2). 

În figura 4 se prezintă cele patru 
topologii de bază de circuite cu 
reacţie, având În vedere modul de 
aplicare (Ia intrare) şi de culegere 
(laA ieşire) a tensiunii de reacţie. 

In figura 4a este prezentată topo
logia circuitului cu reacţie cu com
parare pe buclă şi eşantionare pe 
buclă (serie-serie), În figura 4b 
comparare pe buclă, eşantionare În 
nod (serie-şunt), ,În figura 4c com
parare În nod, eşantionare În nod 

, (şunt-şunt) şi În figura 4d compa
rare În nod, eşantionare pe buclă 
(şunt-serie). 

Compararea (pe buclă sau în 
nod) a semnalului de reacţie cu 
semnalul dat de un generator se 
face la intrare, iar eşantionarea (pe 
buclă sau În nod) se referă la ieşirea 
arnplificatorului. 

Privind de la intrarea spre ieşirea 
amplificatorului, În figura 4a avem 
deci o reacţie serie-serie, îri figura 
4b serie-paralel, în figura 4c para
lel-paralel, iar în ',figura 4d paralel
serie. 

Alteori, tipul de reacţie este dat 
privind de la ieşire spre intrare. Se 
dă Întâi modul de culegere a. sem
nalului de reacţie de la ieşire şi apoi 
modulA de aplicare a acestuia la in
trare. In acest mod, vom avea În fi
gura 4a o reacţie curent-tensiune 
(sau curent-serie, sau serie-serie), 
în figura 4p o reactie tensiur;le-ten· 

Acest lucru este determinat de 
faptul că la ieşire conexiunea para
lel este ti reacţie de tensiune, deoa
rece ,semnalul de reacţie (tensiune 
sau curent) este proporţional cu 
tensiunea de ieşire la bornele sarci-
nii. ' 

La intrare, conexiunea serie im
pune ca semnalul de reacţie să fie o 
tensiune" deoarece În acest caz 
tensiunea de intrare va fi suma ten
siunilor furnizate de generator şi 
cei! de reacţie. 

In schimb, la ieşire, reacţia de cu
rent este o reacţie' serie, deoarece 
pentru conexiunea serie la ieşire, 
semnalul de reacţie (tensiune sau 
curent) este proporţional cu curen
tul deA ieşire care circulă prin sar
cină. In cazul conexiunii paralel la 
intrare, semnalul de reacţie trebuie 

Rg 
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CAPITOLUL 2.4 

Comutarea EIR se realizează cu trei relee se
parate care sunt montate 1n locuri diferite. S-a 
adoptat această soluţie din motive de stabilitate. 
Starea normală a releelor este starea de "Recep
ţie". În această stare amplificatorul este ocolit şi 
antena se conectează prin releele REL3 şi REL1 
la intrarea excitatorului (Transceiver) fig. 4. 

În starea de recepţie, releul REL2 conectează 
În serie cu tuburile o rezistenţă de 10kO/20 W 
care blochează tuburile. La trecerea pe emisie, 
această rezistenţă este' scurtcircuitată, astfel 
încât tuburile sunt adlfSe În clasa AB2. 

Releul REU este un releu obişnuit cu alimen
tare la 12 Vec, cu minimum două contacte comu-

F,EL l este un releu capsulat care, pen
tru montare, necesită un soclu octal. Incinta În 
care sunt contactele şi bobina este metalică şi se 
conectează la masă. Contactele acestui releu 
sunt dimensionate la 5 A/c,ontact iar izolaţia tre
buie să fie de foarte bună calitate. Pentru sigu
ranţă sporită În funcţionare s-au conectat două 
contacte in paralel. Tensiunea de alimentare a 
bobinei este 12 Vcc. 

Releul REL2 poate fi identic cu REL 1 saLI apro
piat ca performanţe. 

Pentru comanda EIR sunt utilizate două co
mutatoare (Kop şi Kmod), fig. 4. 

Kop a9uce amplificatorul În star?a de OPE
RARE sau STAND-8Y (aşteptare). In starea de 
OPERARE, releele sunt acţionate şi, amplificato
rul poate primi semnal la intrare. In starea de 
STAND-8Y releele nu' sunt acţionate, amplifica
torul fiind ocolit şi, ca atare, aflat În starea de re
cepţie (sau'QRP). 
'I<mod selectează modul de operare (MANUAL 

sau VOX/PTT). Toate poziţiile celor două comu
tatoare sunt semnalizate prin LED-uri. De ase
menea, este semnalizată şi starea amplificatoru
lui (R sau E) prin contactul releului REL 1. 

Bobinele releelof sunt prevăzute cu diode de 
protecţie şi diminuare a inerţiei de comutaţie'. 

Sursa de alimentare a releelor este În amplifi
cator, comanda VOX/PTT din exterior asigurând 
Închiderea circuitului de comandă la masă. 

CAPITOLUL 2.5 

Sursa de alimentare asigură tensiunile nece
sare funcţionării amplificatorului. Este plasată În 
aceeaşi incintă cu amplificatorul, fiind dimensio
nată cu un coeficient mare de siguranţă şi strict 
pentru cerinţele amplificatorului descris. Este 
aproape În totalitate ecranată din motive de sta
bilitate. 

Elementele de bază ale sursei sunt cele două 
transformatoare TF şi THV. 

TF asigură tensiunea necesară alimentării fila
mentelor tuburilor (6,3 V la 16 A) şi tensiunea de 
12 V necesară pentru comanda· releelor EIA. 

THV asigură tensiunea anodică a tuburi lor 
(1500 V la 1 A). Ambele transformatoare au pre
văzute În primar patru prize, din 5 În 5 V, În scopul 
realizării unui reglaj fin al tensiunii din secundar. 
Astfel pentru TF se alege priza pentru care la 
bornele de filarT}ent ale tuburi lor (Ia SOClu) se 
măsoară 6,3 V. In acest fel se poate compensa 
căderea de tensiune pe şocul de RF montat În 
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circuitul de fnf',:'!I"pi,r", 

internă a tV'l;U~QtrU'!Yl",t"".'·I.11 

în 
reşpunzătoare ca 
burilor să existe circa 
tuează la capătul n:~ce 
venţă din anod. 

Puntea de înaltă 
deosebite. 
din motive 
punţii se realizează 
nţiunea 
ficientă 

la 
filtru de reţea. 
minuarea TVi. 
sunt prezentate 

CAPITOLUL 2.6 

CAPITOLUL .3 

catoarele şi 
amplificatorului. De asemenea, 
două mânere laterale pentru 
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Casetofoanele numerice, sau DAT 
(Digital Audio Tape), au fost 
prezentate teoretic pentru prima 
oară În iulie 1983 cu ocazia 

,Conferinţei asupra benzii audio 
numerice şi apoi confirmate practic 
în 1985 după experimentarea celor 
două formate: R-DAT (Aota(y
Digital Audio Tape) şi S-DAT 
(Stationary - Audio Tape). 

mecanic sunt, pr.ezentate în 
Principalele diferenţe a 

viteza, de rulare Iinfarăa' 
magnetice, mult mai mică 
caz: 4,075 mm/s; 8,15 m 
12,225 tn m/s. Cele trei 
corespund celor trei mod 
funcţionare: SP (durată stan 
LP (durată lungă) şi WT 
'largă); ultimul mod semnifică 
casetelor preînregistrate care 
copia' cu mare viteză datorită. 
tehnici de copiere magnetică 

Formatul A-DAT, deci casetofonul 
numeric cu capete rotative, s-a 
impus în faţa variantei cu capete 
fixe, perfecţionându-se c.ontinuu 
până la actualul format DCC (Digital 
Compact Cassette). Tehnica utilizată 
În cadrul acestui format, este foarte 
asemănătoare cu cea folosită în 
videocasetofoane şi se adaptează' 
uşor cerinţelor Înregistrării numerice 

• •••••••••• • •••••••••• contact. Acest lucru se real ing. ŞERBAN NAICU prin menţinerea în contact st 

'" 

a ,semnalelor. 
Capetele rotative contribuie la 

mărirea vitezei relative dintre ele şi 
banda magnetică, deşi viteza de 
defilare liniară a benzii este mică. 
Creşterea vitezei relative capete/ 
bandă este necesară pentru înregis
trarea numerică a mesajului audio. 

rnfăşurări~' '. 
--~ •• , , 1 

I ... .... 
... -
- l' 
~+20° 

ben z i i dep e car e 'S e 
înregistrarea cu cea pe 
înregistrează, ambele depl 
cu mare viteză şi fiind supuse 
câmp de înaltă frecvenţă 
focalizat în punctul de 
asigurând astfel transferul m 
al i,nformaţiilor de la prima 
sPIeL cealaltă. 

Nivelul semnalelor' tr 

" , I acest mod este mai scăzut 
cazul unei copieri clasice, 

Datorită folosirii unui principiu 
asemănător cu cel al videourilor, vor 
exista similitudini cu acestea în ceea 
ce priveşte mecanismul de explorare 
(d~ analiză) a benzii magnetice. 

In figura 1 este prezentat modul 
cum se .efectuează explorarea benzii 
cu două capete rotative (A şi B) 
montate pe un disc rotitor. Acestea 
sunt_dispus~ la 1800 unul faţă de 
cel a lai t. In fă Ş u ra rea ben z ii 
magnetice pe acest disc cu capete, 
având diametrul de 30 mm, se face 
pe 900 (şi nu pe 1800 ca la VCA). 

fII!-' , 

In t re fier 

strat --.. • 
magneţic \ Deoarece pistele trasate pe bandă 

de cele două capete magnetice 
rotative sunt juxtapuse, se recurge la 
principiul cunoscut al utilizării unor 
intrefieruri cu unghiurile de' azimut 
încrucişate (±20° )" in acest mod se 
evită' riscu'l de diafonie între 
semnalele, pistelor adiacente. ' 

Suportul 
benzii 
~ 

Sens de rotatie 

Şi viteza de rotaţie a discului este 
diferită faţă de videocasetofoane: 
2 000 rot/min la modul SP (Standard 
Play) şi 1 000 rot/min la LP (Long 
Play). 

Traseul benzii este asemănător cu 
cel de la videocasetofoane (buclă de 
încărcare În "M"). Acest traseu, 
precum şi sistemul de transport \ 

Ghi·duri de band ă 
de Încârcare/descărcare 

Cap 

1000 rot/min(LP} 
2000 rot/min (SP) 
~ 

rotativ A 

Ca bes tan 

o ---Rolă "presoare IB ucla În .MI I 

<P (30 

Cap 

Discul cu 
cap e t e ----~, . i4,075mm/s (LP) 

I 8,15 m mI s (SP) 
~~~~ 12,225mm/s(WT) 

... I 

~ 
\ I 
d 

rotativ 8 Cap rof'a~-iv A 
l'fl1~=:=:;;iiI~ _ Cab es ta n 

-....n~Rola presoare 

1'0 ,5 m m ţ ~_I-~IU/-~~~~~~~~~_'--eoI~;~tă 
DAT 

8 

Bob'lnă 
debitoare , , -

130binâ 
receptoare 

E 
E 

l.f"\ 

o 

I , 
I ~\ 

fntref ier 
real. De aceea la acest orocedeU 
utilizează o pistă magneti 
largă (20 J.Lm faţă de 13 J.Lm 
clasic), viteza de deplasare 

rotativ A 

Suport 

ea crescută la 12,225 mm/s 
8,15 mm/s); În acest 
compensează o parte din p 
de sensibilitate. 
. Timpul de înregistrare 
densitatea datelor Înr",nli~tl'J:ltA 

nouă bandă -scade, ceea ce 
pentru copierea semnalelor 
utilizeze benzi cu oxizi metal 
loc de benzile, cu particule de 
pur. r 

Acest lucru determină ci 
preţului de vânzare a casetelor 
inregistrate cu această tehnică 
contact). 
Să urmărim câteva 

ale benzilor DAT. Datorită 
informaţiilor înregistrate, pe 
magnetică (2,46 Mbiţi la modu 
1,23' Mbiţi la modul LP), 
nele DAT folosesc (ca şi, vi 
tofoanele format Video-8) 
caracteristi-'fÎ magnetice 
Astfel, stratul magnetic al 
benzi prezintă o corectiv 
1 400-1 500 oersted şi o 
de 2 200-2 500 gauşi. 
caracteristici fiind super 

strat 
,magnetic 
P)MP 
(2) BaFe 
{3} Cr02 

inregistr 
posibilâ . 

Cursor de 
siguranŢa 
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1 d e n l i fi c =3 rea ben z i i 
magnetice. 

Oblon 
bas culant 

benzilor video VHS tipul "HG" (High 
Grade) care au 500-650 oersted şi 
1 300-1 500 gauşi şi respectiv 
benzilor cu oxizi metal ici (în special 
ferită de bariu) care au 900 oersted 
şi 1 700 gauşi, benzi destinate 
casetelor preînregistrate în modul 
"WT". Aceste benzi sunt În fapt 
similare cu cele cOr:Jcepute pentru 
videorecorderele format S-VHS. 

O altă caracteristică a benzilor 
DAT constă În lăţimea lor redusă 
(3,81 mm). Suportul este cqnstituit 
dintr-o panglică subţire de poliester 
cu grosimea de 10 ţ..tm la casetele de 
durată medie (DT-46, DT-60 sau 
DT -90) şi 8 ţ..tm la cele de lungă 
durată (DT -120). Stratul magnetic 

l 
SP LP WT 

Perforafii pentru 
pozitionare 

Viteza de deplasare 8,15 mm/s 4,075 mm/s 12.225 mm/~ 

Lăţimea pistelor 13,591 m 20,41 m! 

Unghiul de înclinare 6°22:59,5" 6°23'29,4" 

Unghiul de azimut ±20° ;' 

Lungimea pistelor 23,501 mm 23,471 mm 

RăSpunsul În frecvenţă 20 Hz - 24 KHz 20 Hz -16 KHz 20 Hz - 22 KHz 

În tabelul de mai sus prezentăm 
valorile unor parametri la cele trei 
moduri de funcţionare: SP (Standard 
Play),. LP (Long Play) şi WT (Wide 
Track). 

Raportul semnal/zgomot 96dB 

Fiecare pistă cuprinde, În afara da
t~lor PCM (Pulse Code Modulation) 
VItale pentru mesajul audio, şi un 
număr de informaţii suplimentare 
printre care datele A TF (Automatic 
Track Finding) cu scopul de a 
asigura urmărirea automată de către 
capetele rotative a, pistelor 
înregistrate. Este vorba de o tehnică 
folosită prima dată la formatul 
Video-2 000, reluată apoi de Video-8, 
şi care permite - datorită unor 

Spatiu de 
garClă 

Sensul de 
depl asar e 
al capete-

Lăţimea pistei 
13,5 91jJm (S PI LP) 
20,41jJm(WT) 

0,1 mm 
lor rotati
ve 

72dB 96 dB 

semnale speciale -' repoziţionarea 
cu precizie a capetelor rotative În 
timpul lecturii dacă acestea s-au 
deplasat de pe pista explorată pe 
pistele adiacente. 

. O altă serie de date cuprinde 
informaţii privind frecvenţa de 
eşantionare a mesajului Înregistrat, 

. numărul de biţi de cuantificare, 
numărul de canale (2 sau 4), 
prezenţa sau absenţa procentuării, 
ca. şL::existenţa unui semnal 

este de 3 ţ..tm la primele benzi şi de 2 E 
ţ..tm la celelalte (figura 3). 

Banda este conţinută de casete de ~ 
mici dimensiuni (10,5x54x73 mm) - m 
vizibile În figura 4a - mult mai 
compacte decât videocasetele 
format Video-8. Pe faţa inferioară a 

~Sensul de deplasare 
---... al benzii magnetice 

~ ~~~I~~:1rr~~J1LL_~4~,0~75~m~mIf/1 (LP) 12,225 m m 11( WŢ) ~ S,15mm/1 (SP) 

C ~. 0,1 m m Cap I 

ap rO(atlv r t t' o a IV 

B~: ~': "1 I , 

~ 20° : ~20°'\, 
... 1 I . 1 

Pi.s tâ 
oPt lonală 
Canal 
s tin ga{par) 

\ 

Partea cu I ,_Spatiu de gardă 
suportul 

Canal dreapta (impar) 
Canal stînga(impar) 

SP =Standard Play 
LP = Long Play 
WT=Wide Track 

lntrefieruri
i 

I 1, 
I I III 

I III, '1 II 
1 1 ,1 Il .... ----

I I eli I I \ ' , .. ........ --.., 

1,1 ana I / I \ " ..., 

': ;~dreapta / I \ ~ 
anticopie. De asemenea, pistele 
conţin semnale de index,sre. Fiecare 
pistă este compusă din do_u..ă 
sem i - P i s te, suc c e s i v efi ee a r'e 
corespunzând unui canal audio 
(modul "Stereo" clasic). Datele 
corespunzătoare fiecărui canal sunt 
!ormate c~ ajutorul blocurilor pare şi 
Impare, cate unul pentru fiecare cap. 
Acest lucru permite ca, atunci când 
datele culese cu un cap sunt 
afectate de erori (drop-out), să se 
poată utiliza informaţiile provenind 
de, la celălalt cap, prin interpolare, 

AFT=Automatic Traek 
Finding 

~; 1: (par) ( : 
l) II!..,L - -- I ,\" .... -_--'"'1 I 'NN' 
/'\' ., I I III 
1/\'1 I~lliii 

casetei se găseşe un capac culisant 
cu scopul de a apăra banda de 
pătrunderea prafului În casetă. În 
poziţie de repaos aceasta obturează 
orificiile de acces la axele de 
antrenare a celor două bobine 
(debitoare şi receptoare), iar pe de 
altă parte fac imposibilă desfacerea 
oblonului basculant anterior care 
protejează partea activă a benzii 
(stratul magnetic). 

Reluând o tehnologie dezvoltată 
de Video-8, casetele DAT folosesc " 
un număr de orificii de identificare 
care, dispuse În ?patele feţei 
inferioare, permit identificarea benzii 
magnetice şi a tipului de casetă 
fo~osit (figura 4b), 

in figura 4a se observă prezenţa 
unui cursor de siguranţă situat 
partea din faţă cu rolul de a se 
şterg'erea accidentală a unei 
înregistrări pe care dorim să o 
păstrăm. 

Modul de analiză a benzii 
magnetice se face cu ajutorul 
capetelor rotative care descriu piste 
oblice şi paralele al căror unghi de 
înclinare, ca şi lăţimea şi lungimea 
lor, sunt funcţie de viteza de' 
deplasare liniară a benzii magneti<::e > 

(figura 5). 

TEHNIUM 12/1993 

I I ~ 19 IN I \.!J I l~ro I 
r"C'"""' i "C'"""' I I ro I ro I ce I "'O ro 

hro 1 \.!J 1 Il!) ! ""'O 1- 1 1-1 o le 
I ICQILL1CO QJ ILL, t~ 'c,'1 

~ I 1 ......... 11--1- I TI -.;;:- II-- c.... 
l ui ~ I .4- <:( ..o ro 

I'm, 1--" I ro U ;::) 
I ~ 1..0 I I C CL ro VI E 

IV I ~ro I C 
IEI~' IC ~ o ro~ 
liIV 1)(0 ~ N C o 
le CON 

o o N 
N N 

Înregistrare lectură 

I II iii 

Modul Standard Play Standard Play 
(SP) (SP) (P) 

IV 

.In tabelul de mai jos se prezintă 
cateva elemente caracteristice celor 
şase moduri de lucru: 

(CONTINUARE iN NR. URMATOR) 

Lectură -.-
V VI 

Wilde TracI< 
(FP) (NT) (WT) 

Frecvenţa de eşantionare 48 KHz 32 KHz 32 KHz 32 KHz 44,1 KHz 44,1 KHz 

Cuantificare bit 16 biţi liniar 12 biţi liniar 12 biţi liniar 16 biţi liniar 16 biţi liniar 

Număr de canale 2 2 2 2 4 

Viteza de deplasare 8,15 mm/s 8,15 mm/s 8,15 mm/! 12,225 mm/s 

Turaţia discului ! 2000 rotlmin 2000 2000 rotlmin 2000 rotlm!n 2000 rotlmin 

Viteza de scriere 3,13 m/!> 3,13 m/s 1,56 m/s 3,13 m/s 3,13 m/s 3,13 m/s 

Stratul magnetic metal I metal metal metal metal oxizi metalici 

Timp de inregistrare 
120 min 

I 
120 min 240 miri 120 min 120 mi" 80 miri (casetă DF120) 
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Utilitatea unui proiector video este 
evidentă: obţinerea unui ecran de 
dimensiuni mai mari decât cele ale 
receptorului T.V., precum şi culori 
mai subtile decât cele oferite de tu
bul cinescop. 

S-au utilizat succesiv diverse pro
cedee: lentile adaptate televizorului, 
proiectare cu un tub sau cu trei tu
buri. Ultima soluţie rămâne cea mai 
răspândită, necesitând totuşi la in
stalare o serie întreagă de reglaje. 

O tehnologie propusă de firma 
Sharp, specializată În domeniu, con
stă În utilizarea unei valve de lu
mină, bazată pe cristale lichide care 
polarizează lumina. 

Noul procedeu nu mai creează o 
imagine foarte luminoasă proiectată 
printr-un obiectiv (cazul proiectoa
relor cu tre~ tuburi), ci produce un 
"diapozitiv" animat, prin care va 
trece lumina unei surse. 

Proiectorul propus de firma Sharp 
(model Sharp XV-100ZM) este un 
model transportabil şi. care se insta-

Pixelii sunt elemente de afişare bi
colore produse În ţară de RO
MES-S.A. 

Pixelii sunt compuşi din 5 grupe a 
câte două LED-uri (roşu-verde) dis
puse ca În figura 1 (vedere dinspre 
terminale). Capsula are dimensiunile 
3 cmx3 cm şi are 7 terminale dintre 
care 5 pentru cele 5 grupe de 
LED-uri (terminalele 1, 2, 3, 5, 7 din 
figura 1) şi 2 pentru electrodul co
mun al LED-urilor (roşu-verde), (ter
minalele 4 şi 6 din figura 1). Grupele 
de câte două LED-uri sunt conec
tate În antiparelel şi sunt accesibile 
separat. 

Elementele de afişare pot fi legate 
În serie sau În paralel În funcţie de 
disponibilităţile schemei folosite. 
. Pentru pixeli curentul se limitează, 

la fel ca la un LED obişnuit, cu re
zistor Înseriat cu fiecare pereche de 
LED-uri. 

Perechile de LED-uri se aprind 
roşu dacă terminalele 4 şi/sau 6 
sunt conectate la masă şi se aprind 
verde dacă ele sunt conectate la 
plusul sursei de alimentare. 

10 

ieazăla de 
de cinema sau 
riantă PALISECAM). 

Obiectivul este ur. zoom F: 4,5 şi 
la 145-;..-265 mm de focală .. adaptează 
proiectorul la distanţa de proiecţie; 
distanţa minimă este de 1,9 m cu o 
diagonală de 47 cm şi maximă de 3 
m. La o distanţă de 5 m diagonala 
trece de la 1,22 la 2,5 m. 

La o astfel de mărime a imaginii, 
luminozitatea este ceva mai redusă, 
deci se preferă utilizarea sa În se
miobscuritate. 

Configuraţia internă a sistemului 
optic al proiectorului LCD Sharp 
este prezentată În figură. Semnifica
ţia notaţiilor este următoarea: 1-re
flector, 2-oglindă rece, 3-filtru de 
oprire pentru UV şi IR (ultraviolete 
şi infraroşii), 4-oglindă de reflexie 
roşu, 5-oglindă pancromatică, 6-0-
glindă de reflexie albastru, 7-oglindă 
de reflexie albastru, a-oglindă pan
cromatică şi 9-oglindă de reflexie 
verde. 

LCD-Rosu Condensafor 
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Sursa de lumină (1 constă într-o 
lampă. cu lumină 

. care ajunge la oglinda rece (2), 
trece-sus care Iasă să treacă 
infraroşul; după aceasta este plasat 
un filtru trece-bandă (3) care eli
mină ultravioletul şi infraroşu!. 

Cele două oglinzi (4 şi 6) divi
zează spectrul În cele trei culori fun
damentale (R, G, B). Oglinda 4 re
flectă roşul, iar oglinda 5 îl trans
mite la elementul său cu cristale li
chide (LCD-roşu). Oglinda 6 Iasă să 
treacă verdele şi reflectă albastrul, 
care traversează elementul său cu 
cristale lichide (LCD-albastru): ,Ver
deie trece prin elementul său cu 
cristale lichide (LCD-verde) şi astfel 
cele trei fascicule modulate trec În 
final printr-un obiectiv pentru a fi 
proiectate pe ecran. 

Panourile cu cristale lichide folo
sesc o tehnologie TFT cu matrice 
activă unde tranzistoarele sunt inte
grate direct electrozilor la suprafaţă. 
Pentru standardul cu 625 de linii, 

Sursă de· 

panou riie au fiecare 100 980 
puncte, rezultând o definiţie 
de 302 940 pixeli. 

Fiind plasat departe de 
proiectoru! nu posedă circuit de 
net. Conexiunile cu sursa se 
prin mufe SCART sau RGA 
mufe pentru sunetul 

Cu ajutorul unui buton se 
comuta intrarea şi se poate pe 
deci conectarea cititorului de v 
disc. 

Teleproiectorul posedă un 
lung, sursa de sunet putând fi 
plasată lângă ecran. 

Celelalte comenzi utile sunt 
tru reglajele de kJmină, contrast, 
loare, corecţie: a contururilor. 
asemenea, există aşa-numitul 
"al bunicii" ceea ce reprezi 
reglaj mediu al parametrilor, 
tuat de constructor. 
Menţionăm că, În absenţa 

lului video, imaginea va trece pe 
bastru. 

ing. DRAGOŞ MARINESCU 
O variantă simplificată de pixel 

este prezentată În figura 2. La 
această variantă există doar două 
ţerminaie (2 şi 6) pentru comandă. 
In acest fel, toate cele cinci grupe 
de LED-uri se/ aprind concomitent, 
În aceleaşi condiţii ca la varianta din 

2 3 

1 2 
7 6 5 

figura 1. . 
Avantajele pixelilor: 
- faţă de becuri prezintă avanta

jul că local pot ofer~·f.umină de două 
culori (roşu-verde), iar prin aprinde
re<;l succesivă cu viteză mare, chiar 
culoarea galben-portocalie. 

- faţă de LED-urile convenţio
nale bicolore, prezintă avantajul 
unei intensităţi luminoase egale 
pentru cele două culori şi, În plus, 
pot fi alimentate cu curenţi mai 
mari, oferind, În consecinţă, o inten
sitate luminoasă mai mare. 

Utilizări: 
- aceste elemente de afişare se 

pot utiliza la realizarea reclamelor 
luminoase, firmelor luminoase cu 
text fix sau rulant, panourilor cu 
efecte luminoase pentru baruri şi 
dţscoteci. 
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A dăugarea unor anexe la tele
fon măreşte posibilitatea de utilizare 
şi confortul acestui aparat. De pildă, 
semnalizarea apelului telefonic În 
condiţii de zgomot puternic, sau 
când apelul nue auzit de persoane • 
cu auzul slăbit. Un apel luminos, 
printr-un beculeţ montat În apropie
rea telefonului, ar fi deosebit de util. 
De· asemenea, cuplarea liniei telefo
nice la un amplificator audio, pentru 
ca discuţia să poată fi ascultată de 
mai multe persoane. Deziderate _care 
par la prima vedere uşor de soluţio
nat; dar care nu pot fi soluţionate 
prin branşarea directă la reţeaua te
lefonică, fapt interzis de lege, ca şi 
branşarea la reţeaua electrică a unui 
aparat telefonic, când nu e prevăzut 
pentru acest mod de lucru. 

Totuşi, cu un minim de cheltuială, 
prin montaje electronice simple, se 
pot obţine aceste facilităţi, fără con
tact direct la reţeaua telefonică, prin 
mijlocirea unor captatoare de tip in-

. ductiv. 

cea. 
60x 

. 160x200 
mm 

Astfel, În figura A, se foloseşte 
pentru cuplaj o înfăşurare de câteva 
spire, din liţă izolată, lungă de 
20 ... 30 cm, Înruiată pe cablul telefo
nic care duce la priza pe branşare la 
reţeaua telefonică. In momentul 
apelului, semnalul de apel induce 
un câmp electrostatic destul de pu
ternic pentru acţionarea schemei 
electronice. Aceasta e alcătuită din 
trei tranzistoare, dintre care primul 
este cu efect de câmp (TEC, FET), 
de exemplu .BF 256 sau BF 245. 
Poarta lui se conexează direct, fără 
bornă intermediară, la bucat,a de fiţă 
care serveşte drept captor. In situa
ţia de repaos, joncţiunea TEC are o 
rezistenţă de circa 200 ohmi. În se
rie' cu rezistenţa din drena TEC, pe 
joncţiune· cade o tensiune de câţiva 
milivolţi, insuficientă pentru deschi
derea tranzistorului T2. Atunci când 
Însă apare semnalul de apel, poarta 
TEC produce mărirea rezistenţei 
joncţiunii la ordinul de mărime al ki
loohmilor, astfel că tranzistoarele T2 

La magazinul 
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ANEXE 
LA TELEFO 

şi T3, cuplate În montaj Darlington, 
trec În stare de conducţie şi becule
ţul din colectorul lui T3 se apr:.inde. 
După cum se observă, montajul nu 
are legătură nici cu priza de curent, 
fiind alimentat la tensiunea redusă 
de numai 3 volţi, asigurată pentru 
funcţionare continuă mai mult de un 
an de zile, din două baterii de 1,5 
volţi, tip R20 sau similare. Tranzis
toarele T2 şi T3 pot fi de orice f~l, 
BC sau BD de tip NPN, cu orice 
factor de amplificare sau de zgomot. 
Pentru realizarea aparatului, acesta 
poate fi montat pe o plăcuţă de ma
terial izolant. Nu e neapărată nevoie 
de cablaj imprimat, fiind doar câteva 
conexiuni. Beculeţul incandescent 
va fi de lanternă de buzunar, tip "cu 
lupă", la o tensiune de 2,2 volţi, cu· 
rent 0,18 A, sau tipuri similare. Pen
tru a face strălucirea becului mai se
sizabilă, balonul lui va fi colorat cu 
vopsea roşie transparentă, fie ojă 

pentru unghii, fie chiar creion cu 
pâslă. Folosirea diodelor LED nu e 
de sfătuit, pentru că lumina lor e de
ocamdată "foarte palidă". Nu e ne
cesar un întrerupător de alimentare. 
Pentru fixarea montajului În 
apropierea telefonului se poate fo
losi caseta-soclu din figura B. Di
mensiunile sunt aproximative şi ţin 
seama de majoritatea telefoanelor 
utilizate actualmente. Materialul fo
losit e polistiren asamblat prin lipire 
sau sudare cu pana ciocanului de li-

GEORGE D. OPRESCU 

pit. Se poate folosi carton presat -
eventual din mai multe straturi lipite 
pentru a asigura rigiditatea necesară 
-, placaj, scândură subţire, chiar 
material rezultat din discuri micro 
avariate, În toate cazurile putân
du-se acoperi imperfecţiunile de as
pect prin acoperire cu tapet, mate
rial textil sau vopsea. Nu se va folosi 
metal pentru confecţionarea casetei, 
În schimb se poate utiliza vopsea 
metalizată. 

În figura C e arătat În amplificator 
de foarte mică putere - circa 75 
miliwaţi - alimentat din aceleaşi 
baterii, care permite audierea În ca
meră a CQnversaţiei telefonice. Tran
zistoareleT1, T2, T3, sunt cu siliciu, 
de tip NPN, BC sau echivalente. 
Tranzistoarele T 4 şi T5 sunt cu ger
maniu, AC 180 şi AC 181, sau echi
valente. Nu au nevoie de radiatoare 
de răcire; dar se prevede un Întreru
pător. Captorul, plasat În spatele te-

© 
lefonului, e de tip inductiv, electro
magnetic. EI se realizează pe un 
miez de tole de ferosiliciu, suprafaţa 
secţiunii fiind de circa 20 ... 50 mm 
pătraţi. Se bobinează "tip mosor" 
1000-:-2000 spire, cu sârmă emailată 
de 0,1 ... 0,2 mm diametru. În funcţie 
de telefon, e necesară găsirea pozi" 
ţionării optime a bobinei captoare 
faţă de bobina de inducţie din inte
riorul telefonului, care poate diferi 
de la construcţie la construcţie. 
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Funcţiunea de amplificator-limita
tor a semnalului de F.1. sunet se 
realizează În interiorul C.1. cu ajuto
rul unui amplificator diferenţial 
având intrările la pinii 2 şi 14 ai 
C.I.Oi. Amplificatorul este excitat 
asimetric, semnalul amplificându-se 
la pinul 14, iar pinul 2 fiind decuplat 
la masă prin C06 În gama de F.1. La 
pinul 14 se mai aplică şi o reacţie 
negativă în curent continuu de la p.i
nul 13 al C.I., prin intermediul in
ductanţelor L04 şi L05. Pinul 13 este 
decuplat la masă prin C04 În gama 
de F.1. 

Semnalul de F.1. (amplificat şi li
mitat), de la ieşirea AFI sunet, se 
aplică intern demodulatorului de 
MF, dar el poate fi găsit la pinii 6 şi 
10 ai C.1. In schema acestui tip de 
T. V.C. cele două terminale nu sunt 
utilizate. Demodulatorul MF este un 
multiplicator analogic, el sesizând 
diferenţele de frecvenţă şi fază din
tre semnalul util de F.1. sunet şi 
semnalul de referinţă. În acest caz, 
semnalul de referinţă se obţine cu 
ajutorul circuitelor de extragere . a 
purtătoarei, situate Între pinii 7 şi 9 
ai C.1. Rec~ptorul T. V. fiind bistan
dard, circuitele de extragere sunt 
duble: L06, C24 (5,5 MHz - CCIR) 
şi L07, COg (6,5 MHz-OIRT). La ie
şirea demodulatorului MF, se obţine 
semnalul de AF (audio-frecvenţă) la 
pinul 8 al C.I., unde este dezaccen
tuat de circuitul format din impe
danţa de ieşire a C.1. şi C08. 

Reglarea volumului la acest tip de 
T. V.C. se face 'in mod clasic, poten
ţiometric. Semnalul de AF de la ieşi
rea C.I.Oi se aplică prin C11 la 
borna 10 a modulului sunet şi de 
acolo potenţiometrului de volum 
R1725. Semnalul cules de pe curso
rul acestuia se aplică la borna 24 a 
modulului sunet şi de acolo, prin re
ţeaua RC formată" din C12, ROi, 
R03, R04, C14, R02, C13, la intrarea 
C.1.02 (pinul 8), amplificator de au
diofrecvenţă, de tip A210K. Reţeaua 
prezentată contribuie la obţinerea 
caracteristicii dorite de AF a modu
lului. 

Regiajul de ton se face cu R1726 
şi cu C1725 care şuntează mai mult 
sau mai puţin la frecvenţe înalte po
tenţiometrul de volum. Acesta per
mite scăderea semnalelor AF de 
frecvenţe înalte până la nivelul sem
nalului de referinţă de 1 kHz. 

La pinul 6 al C.L02 este montat 
grupul R05, C15, care stabileşte va
loarea reacţiei interne (deci amplifi
carea de AF a C.I.). La pinul 7 se 
află Ci6 care filtrează suplimentar 
tensiunea de alimentare a etajelor 
de semnal mic. Condensatoarele 
C17 şi Ci8 (Între pinii 5 şi 12 ai 
C.i.02) asigură o reacţie negativă 
puternică la frecvenţe ridicate (cu 
rol autooscilant şi de limitare a ben
zii de AF). 

Grupul R17, C22 (între pinul 12 al 
C.1. şi masă) preîntâmpină intrarea 
În oscilaţie a montajului la frecven
ţele ridicate ale gamei de AF. 

Cu C20 (montat între pinii 4 şi 12 
ai C.I.) se realizează o conexiune de 
tip bootstrap. 

Cuplajul cu difuzorul de 8D/3W 
(L2503) se realizează capacitiv cu 
condensatoru! C19, pe la borna 16 a 
modulului: 

Cu ajutorul mufei Bu1702, se asi
gură audiţia la cască. Ea este co
nectată la ieşirea de putere (borna 
16 a modulului) şi asigură întrerupe
rea automată a conexiunii spre difu
zor la introducerea căştii (Si701). 

Mufa Su 1701 pentru magnetofon 
primeşte prin R 1744 semnal de la 
borna 10 a modulului (ieşirea 
preamplificatorului), care nu este 
afectat de reglajele de volum sau 
ton. 
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modulul decodor 
(URMARE DIN NR. TRECUT) 

Modulul are numărul 34, schema 
lui fiind prezentată În numărul 
7/1993 al revistei noastre. Rolul 
decodorului de culoare este acela de 
a transforma semnalul video 
complex color (SVCC) În trei 
semnale diferenţă de culoare (ER-
El', EB-E r şi Ec;-Er) necesare 
pentru atacul matricii RGB. Acest 
lu cru este teoretic, în practi că 
modulul decodor furnizează la ieşire 
doar primele două semnale diferenţă 
de culoare cel de-al treilea (Ec;-E y ) 

fiind format pe modulul video. 
Oecodorul de culoare folosit În 

acest receptor T.V.C. este de tip 
bisistem (PALISECAM), comutarea 
de pe un sistem pe altul făcându-se 
automat, în funcţie de programul 
recepţionat. 

Semnalul video complex color 
(SVCC) furnizat de modulul AFI-CC 
(de la ieşirea detectorului de VF) pe 
la borna 4 (punctul de măsură M2) 
cu amplitudinea de 3V". se aplică 
prin intermediul bobinei de şoc 
Dr.2292 (care suprimă unele 
semnale perturbatoare) filtrului 
"opreşte bandă", de tipul T pod it, 
alcătuit din C2391, R2391 şi L2391 
(acordat pe frecvenţa de 5,5 MHz) şi 
În continuare prin rezistorul R2392 
în baza tranzistorului repetor pe 
emitor T2392. De pe rezistorul său 
de emitor semnalul se aplică În 
punctul 193 al blocului de recepţie şi 
de acolo pe contactul 8 al 
conectorului Bu 1004 şi pe perechea 
sa St5004. De aici semnalul video 
complex color ajunge la intrarea 
modulului decodor (pinul 2 al 
modulului). 

1. CONEXIUNILE MODULULUI 
Modulul decodor primeşte 

următoarele tensiuni şi semnale: 
-Ia terminale 4 şi 32 tensiunea de 

al i mentare (+12,5 V), cu rentu I 
consumat fiind de cca 228 mA În 
PAL şi alb-negru şi 187 mA în 
SECAM; 

- la terminalul 2 semnal 
videocomplex color (SVCC) de 
polaritate pozitivă cu amplitudinea 
de cca 3 V".; 

- ia terminalul 24 o tensiune de 
referinţă de 7 V folosită pentru 
anexare şi asigurarea nivelurilor de 
c.c. Ia terminalele 14, 16 şi 30; 

- la terminalul 26 tensiunea de 
saturaţie croma de cca 0 ... 6,5 V; 

- la terminalul 6 impulsuri de 
stingere- cadre, d~ pOlaritate 
negativă, cu amplitudinea de cca 15 
V,,; 

- la terminalul 36 impulsuri de 
stingere linii, de pOlaritate negativă, 
cu amplitudinea de cca 24 V,,; 

Modulul furnizează: 
- la terminalul 14 semnalul 

diferenţă de culoare ER-E r , de 

pOlaritate pozitivă cu amplitudinea 
de cca 1,6 V,., (Ia saturaţie şi 
contrast maxime, luminozitate 
medie), având nivelurile de stingere 
axate pe o tensiune de cca 7V; 

- la terminalul 30 semnalul 
diferenţă de culoare EB-E y, de 
polaritate pozitivă, cu amplitudinea 
de cca 2 VII·' axat pe tensiunea de 
7V; 

- la terminalul 16 o tensiune 
continuă de 7 V (având acelaşi nivel 
de c.c. cu semnalele la terminalele 
14 şi 30) aplicată la terminalul 32 al 
modulului video şi pOlarizarea 
C.I.A231D, la pinul 1; 

- la terminalul 34 o tensiune 
continuă de cca 0,7 V (Ia redare 
color) şi 0,2 V (Ia redare a-n) 
utilizată pentru comanda circuitului 
de rejecţie a subpurtătoarei de 
crominanţă de pe modulul video. 

Terminalul 22 al modulului este 
conectat la masă. 

2. CIRCUITELE INTEGRATE 
Modulul este echipat cu 5 C.1. 

care îndeplinesc următoarele 
funcţiuni: 

.:..- MCA 640: amplificator de 
crominanţă .(PAL sau SECAM), 
identificare (SECAM). comanda BAC 
(blocare automată a culorii, PAL sau 
SECAM), generare de impulsuri de 
comutaţie de frecvenţa fH/2 cu 
ajutorul unui CSB (circuit basculant 
bistabil, PAL sau SECAM) şi 
extragerea semnalului burst (de 
sincronizare a culorii, PAL); 

- MCA 650: separarea semnalelor 
de crominanţă Între ele şi 
demodularea lor (PAL Sau SECAM); 

- MCA 660: reglarea saturaţiei şi 
blocarea automată a culorii (pAL 
sau SECAM); 

-- MBA 540: circuitele de 
regenerare a supurtătoarei de 
culoare, de generare a tensiunii de 
identificare, de reglaj al amplificării 
semnalului complex de crominanţă 
(RAASC) şi comanda circuitului de 
BAC (PAL); 

83420: amplificarea tensiunii 
CAS (comutare automată a 
sistemului, PAL sau SECAM). 

3. CIRCUITUL DE INTRARE 
Semnalul VCC se aplică de la 

terminalul 2 al modului prin ROI şi 
COl la pinul 3 al bobinei L21 , montată 
În paralel cu C\l' şi Co;. Bobina 
împreună cu condensatoarele Coo şi 
C07 (în serie) formează un filtru 
trece-bandă ru semnalul 
complex color. PAL acest filtru 
este amortizat (pentru a permite 
trecerea neatenu ată a benzilor 
laterale ale SCC) cu rezistorul Ro). 
Acesta este introdus În cÎrcuit doar 
În PAL, prin deblocarea diodei OU2 
de către tensiunea U\ (tensiunea 
pentru comutarea sistemului) care 

este mai mare de 11 V În PAL şi mai 
mică de 1 V În SECAM. Tensiunea 
U \ se aplică În anodul diodei prin 
R"-I, dând naştere unui curent prin 
R,q, DOl,Ro) şi L11 la masă. Deci În 
PAL circuitul va fi amortizat 
suplimentar de Ro 5, rezistenţa mică 
În regim de conducţie a diodei 002 şi 
c,,,, realizându-se o bandă de 
trecere suficient de largă (factorul 
de calitate {)=4 În PAL). 

În SECAM tensiunea U.\ este mică 
şi va determina blocarea diodei 002 , 

factorul de calitate al circuitului 
crescând (0=16), caracteristica
filtrului fiind denumită si curba 
"clopot". Circuitul mai asigură şi 
dezaccentuarea Î.F. 
Menţionam·. că acordul circuitului 

este mai ~ critic În SECAM decăt În 
PAL (frecvenţa de acord fiind de 
4,286 MHz, ajustarea bobinei Lll 

efectuându-se în SECAM). 
Semnalul complex color se 

extrage de pe divizorul capacitiv C06, 
C07 şi se aplică la pinul 3al C.1. 
01 MCA640, fiind de cca. 70 mVn,·în 
PAL şi 120 mV" În SECAM. 

4. AMPLIFICATORUL DE 
CROMINANŢĂ 

Circuitul integrat MCA 640 conţine 
un aplificator de intrare semnal 
croma, cu două intrări simetrice 
(pinii 3 şi 5). în cazul nostru este 
atacat asimetric, la pinul 3, cealaltă 
intrare (pinul 5) fiind pusă la masă 
În . regim dinamic, prin C lS • 

Pinui 3 al C.1. este polarizat În c.c. 
de la pinul ·1 prin grupul R14, Rl3 
(semireglabil) şi Ru. Din R13 se 
stabileşte valoarea tensiunii continue 
de la pinul 3 pentru a fi egală cu 
tensiunea de la pinul 5 (în vederea 
simetriei semnalelor de ieşire din 
integrat (salve de sincronizare În 
PAL sau semnale de identificare În 
SECAM) faţă de nivelul de c.c; 
suprapus. Deşi reglajul este 
important pentru funcţionarea În 
ambele sisteme, el.se efectuează În 
PAL. ~ 

Pinul 5 este polarizatîn c.c. prin 
circuitul de reacţie format din RII şi 
RIO, de la pinul 15 . 

În PAL amplificarea se reglează 
automat (RAASC) cu ajutorul 
blocului de reglare a amplificării 
semnalului de crominanţă co· 
mandat de către tensiunea apli 
la terminalul 16 al C.1.01. 
tensiune este de 3,5 V fără 
(sau cu un semnal PAL foarte s 
de 1 V pentru semnale 
PAL şi zero volţi În S . 
RAASC comandă etajele de in 
ale amplificatorului de cromin 
sensul compensării varia 
semnalului de la intrare. În S 
amplificatorul de, crominanţă devine 
limitator. Tensiunea de la pinul 16 
comandă În PAL şi sincronizarea 
comutării secvenţiale a CBB sau 
BAC. 

La terminalul 36 al modulului (
HK) se primesc impulsuri pe 
frecvenţa liriiilor care prin C6) şi RM 
se aplică bazei .ţ-r:anzistorului T07. 

Acest tranzistor formator de 
impulsuri este polarizat În c.c. de 
terminalele 4, 32 (+12,5 V) prinR6~ În 

, colector şi prin divizorul Rns, R67 În 
bază. Tranzistorul lucrează În regim 
de comutaţie fiind saturat În timpul 
cursei directe de linii şi blocat în 
timpul cursei inverse. Imputsurile 
pozitive obţinute din colectorul 
tranzistorului se aplică la pinul 6 al 
C.I.Oi, având frecvenţa liniilor şi o 
amplitudine de 9 V". 

La terminalul 6 al modulului (
VK) sosesc impulsurile de stingere 
cad re care se aplică pe baza 
tranzistorului Tnx prin grupul de 
derivare Chi'· şi Ro9 şi grupul de 
integrare R70, CA7, R71. Colectorul 
tranzistorului se pOlarizează În c.c. 
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Ri2, iar baza prin R7I. 
Tranzistorul lucrează În regim de 
comutaţie, fiind saturat În timpul' 
cursei directe de cadre şi blocat· pe 
durata întoarcerii cursei.lmpu~surile 
culese din colectorul său, cu o 
amplitudine de cca 10 V\\ se aplică 
la pinul 7 al C.L01. 

amplitudine, aplicându-se apoi 
comutatorului SECAM. Separarea 
semnalelor de crominanţă UDR şi UDa 
se face având În vedere că pe 
fiecare linie se transmite doar câte 
unul dintre cele două semnale, pe 
calea întârziată fiind, evident, celălalt 
semnal de crominanţă. Comutatorul 
SECAM este comandat de impulsu
rile date de bistabil (având jumătate 

Impulsurile de stingere H şi V 
aplicate la pinii 6, 7 ai C.l. asigură 
atât suprimarea salvelor de 
sincronizare În PAL, cât şi 
extragerea salvelor sincro PAL 
(rezultă la pinul 13 al C.I 
extragerea semnalelor de 

din trecvenţa liniilor). . 
;~ Pe I Î n i i le par e, p e dur a t a 

care SECAM (rezultă la pinul 11 al 
C.I.). Salvele sincro PAL sunt 
transmise către C.1. MBA 540 
intermediul unui circuit (L27 şi 
acordat 4,43 iar 
de se 
circuitul de 
cauza diferenţei 
salvelor de ia o linie la 
SECAM acestea vor avea În pinui 

itudini diferite •. ceea ce 
ca ib le la rec no e 
sistemului SECAi\it 

5. 

(pinii 
rezultă "căii 

7~.::..~;~.~"\ semnalele la intrarea 
IVll,Ml"l:JU (pinii 1 şi 13) vor fi În 

fază. Cu ajutorul bobinelor L22, Le3, 
se pot compensa eventualele 
diferenţe de defazaj dintre semnalele 
de la pinii 1 şi 15 ai C.1. MCA640 
(reglaj de fază) care reprezintă de 
fapt o ajustare fină a timpului de 
Întârziere. 

Cu ajutorul condensatoarelOr C20, 
C25, se asigură separarea În c.c. a 
terminalelor 15 al C.I:01 şi 3 al C.1.02 
faţă de masă. 

Pe calea întârziată" se introduce 
o ate'~uare de cca 9±3 dB Încât 
semnalul de la intrare de 500 mVV\ În 
PAL şi 2,2 V rv În SECAM devine 100 
mVvv , respectiv 350 mVvv. 

Semnalul de la terminalul 1âl 
C .. 1.01 se transmite pe "calea 
directă" spre pinul 1 al C.1.02. prin 
intermediul lui Rl6 şi R17. care 
realizează o reducere a ampritudinii 
semnalului (reglabilă din R I 7). 
Această reducere este necesară 
pentru, a compensa atenuarea 
introdusă de linia de întârziere, pe 
cealaltă cale. 

Condensatoarele CiI şi C 26 
realizează separarea În c.c. a pinilor 
1 ai circuitelor integrate MCA 640 şi 
MCA 650 faţă de masă. 

6. MATRICEA ŞI COMUTATORUL 
PAL 

În cazul funcţionării .În PAL, 
semnalele primite la pinii 1 şi 3 ai 
C.1. MCA650 sunt prelucrate În 
circuite de adunare şi scădere, 
obţinându-se cele dOIjă semnale de 
crominanţă Uu şi U\, ultimul cu faza 
alternativă (±900). Pentru compen
sarea comutării secvenţiale a fazeI 
semnalului U\, acesta parcurge un 
etaj suplimentar (comutatorul PAL) 
care defazează semnalul pe durata 
fiecărei a doua linii cu 180°, 
obţinându-se la ieşie numai semnale 
U" cu defazaj +90°. Comutatorul 
PAL este comandat de impulsurile 
de la pinul 16 al C.1.02, provenite de 
la pinul 12 al C.I.Oi, prin intermediul 
luiC29. Este foarte important ca faza 
de comutaţie a comutatorului PAL 
(deci a bistabilului) să fie corectă. 

Semnalul U,· rezultă la pinul 13 al 
C.1.02, iar U" la pinul 15. 

r. LlMITATORII DE CALE ŞI 
COMUTATORUL SECAM 

În cazu! funcţionării În SECAM 
semnalele de la intrarea C.1.02 (pinii 
1 şi 3) parcurg limitatorul de 
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semialternanţelor pozitive semnalul 
depe "calea directă" (UDa) se 
transmite pe ca!ea de albastru, iar 
semnalul de pe "calea întârziată" 
(UDR) pe calea de roşu. 

Pe liniile impare, pe durata 
semiaiternanţelor negative pe "calea 
directă" se transmite UDR, iar pe 
"calea întârziată", Comutatorul 
va schimba modul transmitere: 
semnalul de pe "calea directă" 
se va transmite pe calea de roşu, 
semnalul de pe întârziată" 

se, pe calea de 
In acest semnalul 

"l3, iar 

demoduiarea se face 
demodulare sincronă, 
Înmulţirea analogică a 
de cu 

subpurtătoare nemodu (de 
frecvenţă fază). Semnalul 

se aplică 
la terminalul 1 i iar 

toarea furnizată de 
la terminalul 6 se 

6 al C.!.02 C Xi • 

Rezultă sem ul, diferenţă de 
culoare ER-E y la terminalul 12 al 

'C.1.02, de polaritate cu o 
amplitudine de cca VVI' 

Semalul U" de la terminalul 15 se 
aplică prin C30 la terminalul 9 (deci 
la intrarea demodulatorului căii de 
albastru), iar sUbpurtătoarea 
sincronă, obţinută printr-un circuit 
de defazare cu 90° (C83 , .L Jo , CS4 , Rn) 
de la CI.04 se aplică la pinul 7 al 
C.1.02, prin Cn Semnalul demodulat 
se obţine la pinul 10, cu pOlaritate 
pozitivă şi amplitudine de cca 1,3 
VV\" 

Deci, la ieşirea C.l. MCA650 se vor 
obţine semnalele diferenţă de 
culoare ER-E y şi Es-E y • 

9. DEMODULATOARELE DE 
FI1ECVENŢĂ 

In SECAM semnalul UDR provine 
din modulaţia de frecvenţă a unei 
subpurtătoare (de 4,406- MHz) cu un 
semnal diferenţă de culoare, iar 
semnalul UDa din modulaţia În 
frecvenţă a celeilalte supurtătoare 
(de 4,250 MHz) cu celălalt semnal 
diferenţă de culoare. Este deci 
necesar ca cele două demodulatoare 
MF să fie acordate pe frecvenţele 
celor două subpurtătoare (banda 
minimă fiind de 1,2 MHz). 

"Demodularea MF prevede mai întâi 
trecerea semnalului de crominanţă 
printr-un circuit defazor, urmată de 
multiplicarea analogică a semnalului 
de crominanţă nedefazat şi a celui 
defazat. Pentru semnalul UDR 
circuitul de defazare este format din 
C3l şi circuitul de derivaţie format 
din C36, L25 şi R3I . Dacă C J6 şi L25 
sunt acordate pe 4,406 MHz, 
circuitul derivaţie nu introduce nici 
un defazaj. În timp ce Întregul circuit 
detazor introduce un defazaj de 
aprox. 90°. 

Semnalul U DR se aplică C.I. 
MCA650 la pinul -11 prin C32 (similar 
cu U,. Ia PAL). Semnalul detazat se 
va aplica la pinul 5 al C.1. prin C39. 

Reglajul corect al bobinei L25 este 
"foarte important pentru redarea 
corectă a culorilor În SECAM. Din 
semireglabilul Rli se reglează 
factorul de calitate al circuitului 
acordat, deci amplitudinea 
semnalului detazat aplicat la pinul 5 
al C.1. (din· Rli se reglează 
amplitudinea semnalului demodulat). 

Circuitele de demodulare pe 
'"calea de albastru" sunt similare cu 

cele descrise mai sus pentru "calea 
de roşu". Astfel, circuitul defazor 
este format din Cli şi circuitul 
derivaţie alcătuit din C14 , L24' RlO. 
Oefazajul total este de 90° dacă 
circuitul derivaţie este foarte 
aproape de acord (4,250 MHz). 
Semnalul defazat se aplică 
demodulatorului de albastru (B-Y) 
din C.1.02 la pinul 8 prin C3s, iar 
semnalul nedefazat se aplică prin 
C30 la pinui 9. Cu ajutorul lui L24 se 
poate regla punctul nul (de incolor), 
iar din semireglabilul R;o amplitudi
nea semnalului demoduiat obţinut la 
pinui 10 al C.1. 

10. SCHIMBAREA POLARITĂTII, 
FiLTRAREA SEMNALELOR, 
OEZACCENTUARE SECAM 

Semnalul diferenţă de culoare 
de la 12 al C.1.02 se 

prin Co2 baza tranzistorului 
Acesta are colectorul poiarizat 

şi Rn de la+12 iar I 

rezistiv 
din emitor 

semireglabil putea 
exact semnalului 
ieşire din decodo!' 
roşu" 
formează un 
elimină subpurtătoarea 

produsele de 

C40 se află circuitul 
de de VF necesar 
doar În SECAM. De aceea În PAL el 
este Acest lucru se 
realizează intermediul tensiunii 
de comutare a 
PAL este 
dioda 
diode 
deoarece va fi 
de cea. 22 care se Închide 

la masă. Va rezulta În 
,.",...,"",.",,,~ 0 04 o tensiune de cca. 10,5 
V (11,2 V-O,? V). care va menţine 
dioda 0 04 1 În stare blocată, deoarece 
tensiunea din anodul ei este cea din 
colectorul tranzistorului TOI (cca 9,6 
V). Dioda 0 04 • 1 fiind blocată, întregul 
circuit va fi deconectat. Semnalul 
diferenţă de culoare din colectorul 
lui TOI se va aplica prin L29 şi C 45 la 
pinul 9 al C.1.03. 

În SECAM tensiunea U s<1 V 
(apropiată de zero) determină 
blocarea diodei 0 04• 2 • Pe traseul: 
colector TOI, L29, D04/l. R39, va circula 
un curent de cca. 2 mA la masă. 
Dioda D04/1 fiind dechisă va 
introduce În circuit grupul de 
"dezaccentuare" C461 R18. "Dez
accentuarea VF" este de fapt 
fenomenul invers "preaccentuării 
VF" care se efectuează în codor şi 
constă În amplificarea mai mare a 
unor frecvenţe mai înalte. Circuitul 
de "dezaccentuare" are şi rolul de a 
înlătura vârfurile care apar la 
trecerile de culoare şi determină o 
scădere a amplificării lui TOI (faţă de 
recepţia În PAL) prin conectarea În 
colectorul său a lui R39. 

Pe "calea de albastru" sunt 
folosite circuite similare. Semnalul 
diferenţă de culoare de la pinul 10 al 
C.L02 ajunge prin C53 În baza lui TIl2, 
tranzistor inversor. Acesta are 
colectorul pOlarizat În c.c. prin Rn şi 
Rn de la+12 V, iar baza prin divizorul 
Rn, R16. 

Cu ajutorul lui C44 • Ln şi C41 se 
filtrează semnalele din domeniul 
frecvenţelor superioare benzii 
transmise. 

Curentul de conducţie prin D05/2 În 
PAL şi DOSI În SECAM va circula 
prin R40 • Grupul de "dezaccentuare" 
În SECAM constă În C47 , R4I .· 
Semnalul de pOlaritate negativă se 
aplică prin C48 la intrarea (pinul 8) 
C.1.03. 

11. REGLAREA SATURAŢIEI 
Cele două semnale (ER-E y şi Ea-:

Ey ) aplicate la intrările C.I. MCA 660 
(pinii 9 şi 8) parcurg câte un bloc de 
reglaj al saturaţiei, destinat reglării 
amplitUdinii. Aceste blocuri 
funcţionând după principiul 
"potenţiometrului electronic", sunt 
comandate cu tensiune primită la 
pinul 5 al C.1.03, filtrată cu C51 prin 
intermediul lui R45 de la terminalul 
26 al modulului (reglaj de saturaţie). 
La acest terminal se aplică tensiunea 

culeasă de pe cursorul potenţiome
trului de saturaţie, alimentat la un 
capăt de la +12,5 V prin intermediul 
lui R1404şi având celălalt cap~ ia 
masă (prin contactul 5~ ai 
conectorului Bu 'I004/St 5004). 
Această tensiune este "influenţată 

şi de reglajul potenţionfetr.ului Q_8 
contrast (R 1362) pentru a păstra un 
raport aproape constant. Între 
semnalul de luminanţă şi semnalele 
diferenţă de culoare (aplicate 
matricii RGB). Lucru obţinut 
conectarea capătului cal al 
potenţiometrului de saturaţie la 
cur s o r u i pot e n ţ i o m e tr u 1 u i d e 
contrast, prin rezistorul . R 1403. 

Tensiunea la terminalul 26 al 
modulului va varia Între 4,5 
(cu strălucirea) atunci 
contrastul şi saturaţia sunt 
maxim. La terminalul 5 al 
660 tensiunea va fi de 4+ 

căderea de tensiune pe 
scăderea contrastului 

va scădea şi (fără a se 
acţiona de 
iar 

AUTOMATĂ 

n interioru C.i. MCA660 
semnalele diferenţă de culoare se 

unor circuite de blocare 
a culorii (BAC). 

,., Comanda acestora se 
tensiunea primită de C.i. "'".JMI"''-''' 
pinul 6, care va fi de 

color şi de 
8-n 
tensiune 

"",t"",.,t i ,,01 , de la pinul 
"J","'~'"'' care este funcţie natura 
semnalului recepţionat (a-n sau 
color). tensiunea În acest pin, 
mai exact punctul 2 de pe 
schemă, va fi de 5 V în cazul 
recepţiei color şi 0,2 V la recepţia 
a-n. 

La recepţia color tensiunea de + 
12 V determină În catodul diodei 0 10 

prin divizorul RI9 şi R03 (în colţul din 
stânga sus al schemei) legat la masă 
(prin intermediul modulului video cu 
care se conectează pe la terminalul 
34 al modulului decodor) o tensiune 
de cca. 5 V. Dioda se va bloca, 
tensiunea de la =terminalul 6 al C.1. 
MeA 660 fiind de 5,4 V, iar cele 
două circuite BAC vor furniza la 
ieşirea C.1. (pinii 10 şi 7) semnalele 
diferenţă de culoare. . 

La recepţia a-n tensiunea- diri· 
catodul diode; DIO scade la.0;2 V 
(furnizată pe la pinul 8 al C.1. 
MCA640), dioda se deschide, 
tensiunea din anodul ei fiind de 0,7 
V, ceea ce determină blocarea 
semnalelor de culoare de cele două 
circuite BAC, Încât la ieşirile C.I. 
MCA660 (pinii 10 şi 7) semnalele vor 
fi anulate. 

Condensatoru I CI3 determ i nă 
constanta de timp a regimului 
tranzitoriu de blocare a culorii, iar 
prin R22 se limitează curentul care 
parcurge dioda D10 În a-n (regim de 
VAC). 

13. CIRCUITELE DE AXARE 
Semnalul diferenţă de culoare 

ER-E y se aplică la terminalul 14 al 
modulului prin condensatorul COli 
care primeşte pe armătura din 
dreapta o tensiune continuă de +7 V, 
prin intermediul circuitului de axare. 

La terminalul 36 al modulului se 
primesc impulsuri de întoarcere linii 
(-HK) de polaritate negativă care se 
aplică prin R64 În baza tranzistorului 
To5 . Acesta este pOlarizat În c.c. de 
la +12 V, În colector prin R60 şi În 
bază prin divizorul R62, R63. Aceste 
impulsuri se vor regăsi În emitorul, 
respectiv În colectorul tranzistorului 
cu amplitudini egale (deoarece 
rezistoareie .din emitor şi colector, 
RII I şi R60, sunt egale) dar cu 
polarităţi diferite. (Semnalul din 
emitor având aceeaşi pOlaritate faţă 
de cel din bază, iar cel din colector 
polaritate schimbată.) 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 



rintre antetele relativ simple, 
folosit~ de radioamatori pentru 
lucrul pe mai multe benzi, figurează 
şi aceea cunoscută sub denumirea 
"Antena dipol G5RV". Mai Înainte de . 
a o descrie, iată câteva amănunte 
despre creatorul ei. Întâmplarea a 
făcut ea În ziua de 10.09.92, la ora 
15,30 În banda de 14 MHz, să 
realizez o legătură radio cu faimosul 
G5RV. Cum legătura a fost destul de 
lungă, am putut să discut cu el 
diverse probleme. În primul rând, se 
numeşte Louis Varney şi locuieşte în 
oraşul Brighton, din Anglia, fiind 

cetăţean englez. Este inginer radio şi 
atunci, În 1992, avea vârsta de 81 de 
ani. A devenit radioamator încă de 

tânăr, din 1924-1925. A conceput 
antena G5RV În urmă cu mai mulţi 
ani, aducându-i pe P?rcurs diverse 

!-+----1S,SSm 

Îmbunătăţiri. Şe pare că această 
antenă funcţionează intr-adevăr 
bi ne, atât la emisie, cât şi la 
recepţie, pe cinci dintre benzile 
uzuale de unde scurte, adică pe 10, 
15, 20, 40 şi 80 metri, folosite de 
radioamatori. 

Pe parcursul radiolegăturii 
noastre, controalele reciproce RST 
au fost 599, ambii folosind 
transceivere cu puteri utile În antenă 
de circa 100 waţi. . 

Şi acum, după ce aţi aflat câte 
ceva despre G5RV, care este şi un 
excelent telegrafist de viteză, să 
vedem În ce constă antena creată de 
el. În fond, după cum rezultă şi din 
fig. 1, este vorba despre o antenă 
dipol, orizontală, la care fiecare 
radiant are lungimea 15,55 metri. De 
la extremităţile radianţilor dispuşi de 
o parte şi alta a unor izolatoare, 
pleacă o linie bifilară tip panglică, cu 
impedanţa 300 ohmi, pe o lungime 
de 12,30 metri, după care se 
continuă cu un calbu coaxial cu 
impedanţa 60 ohmi, având orice 
lungime. Cum cabluri coaxiale cu 
impedanţa 60 ohmi nu se găsesc În 
mod curent, se pot folosi şi cabluri 
coaxiale cu impedanţa 52 ohmi şi 
chiar 75 ohmi, obţinându-se 
bineînţeles o adaptare ceva mai 
puţin bună la antenă. De asemenea, 
porţiunea de cablu bifilar cu 
impedanţa 300 ollmi poate avea 
lungimi până la 12,90 metri. Această 
antenă este În fond o soluţie de 
compromis, ea fiind comparabilă ca 

. performanţe, cu undipol în A/2 
pentru benzile de 10 şi 15 metri. 

a. 

16 
1 .. 

Dacă linia bifiiară de 300 ohmi 
impedanţă este mai scurtă de 12,90 
metri, se obţin adaptări mai bune 
pentrU:. benzile de 40 şi 80 metri, însă 
Înrăutjţindu-se pentru celelalte 
benzi. ..... 

Pentru radianţi se folosesc 
conductoare din cupru masiv, sau 
liţă, cu diametrul 2 mm, sau mai 
mult. Se poate utiliza\ foarte bine 
sârmă de bobinaj emailată, sau 
conductor !iţat, izolat În manta" de 
cauciuc, sau alt material plastic. 

a altă antenă răspândită În lumea 
radioamatorilor este cunoscută sub 
denumirea "Antena W3DZZ", 

calitate, cu dielectric mica sau 
ceramic şi având tensiuni de lucru 
de 2 000-3 000 volţi. Aceste circuite 
oscilante fiind montate În exteriorul 
locuinţei, vor trebui să fie Închise 
ermetic în tuburi de material plastic, 
spre a nu fi afectate de umezeală şi 
agenţii atmosferici corozivi. De 
asemenea, vara, sub acţiunea 
calorică a radiaţiei solare, 
capacitatea condensatoarelor C l şi 
C2 se poate modifica, provocând 
dezacordări ale circuitelor oscilante 
respective, a căror frecvenţă de 
rezonanţă trebuie să fie 7,050 kHz. 
De aceea, spre a se evita asemenea 

ing. LIVIU MACOVEANU 

conform indicativului radioamato
rului american Chester L. Buchanan 
din oraşul Hugo, din Minnesota, 
care a realizat-o. Atât această 
antenă cât şi aceea a lui G5RV 
prezintă avantajele că nu implică 
spaţii prea mari pentru instalare, 
deşi pot fi folosite chiar şi pentru 
banda de 80 metri şi sunt utilizabile 
pe cinci benzi, În condiţii destul de 
bune: Dimensiunile constructive aie 
acestei antene sunt date În fig. 2. Se 
vede că este vorba tot despre o 
antenă dipol dar de o factură mai 
deosebită, În constrUcţia sa intrând 
şi două circuite oscilante, notate cu 
Ll C l şi L2 e2 Din punct de vedere 
constructiv, bobinele Ll şi Lz sunt 
identice, ele având câte 19 spire de 
sârmă de cupru emailat, cu 
diametrul 2 mm, bobinate pe 
carcase cu diametrul 50 mm, cu 
distanţă între spire. Condensatoarele 
CI şi C2 au fiecare câte 60 pF 
capacitate, ele fiind de foarte bună 

b. 
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li ni c bi filară Sau 
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situaţii se recomandă ca cele două 
condensatoare, C l şi C:, să fie 
realizate din mai multe 
condensatoare ceramice, cu variaţii 
de capacitate pozitive şi negative, 
funcţie de temperatură, astfel alese 
şi €onectate în paralel încât să nu 
aibă deloc o variaţie a capacităţii 
totale sub efectul căldurii, sau ea să 
fie minimă. 

Acest tip de antenă lucrează bine 
în toate cele cinci benzi de 
radioamatori pe unde scurte, 
frecvenţele sale de rezonanţă fiind 
următoarele: 28,4 MHz; 21,2 MHz; 
14,1 MHz; 7,05 MHz şi 3,7 MHz. 

Pe toate benzile, alimentarea 
antenei se face În curent, prin 

intermediul unui cablu coaxial cu 
impedanţa 75 ohmi, care trebuie 
montat vertical, perpendicular pe 
antenă, pe o lungime de 6 metri, 
pornind de la antenă În jos. În 
principiu, acest cablu poate avea 
orice lungime, dar s-a constatat că 
c~le mai. bune rezultate se obţin 
cand lungimea sa este de 24,5 metri. 
Dacă este prea scurt, cablul se 
poate prelungi, însă numai cu un 
număr impar de semiunde, de 
exemplu 9 A/2, 11 A/2, 13 A/2 etc. 

Atât antena G5RV, cât şi W3DZZ, 
se vor cupla la emiţător preferabil 
prin intermediul unui filtru Collins 
(filtru "pi"), care serveste nu numai 
la o mai bună adaptare de 
impedanţe, ci şi la o atenuare a 
frecvenţelor armonice. 

Printre antenele de emisie 
unde scurte, figurează şi 
cunoscută sub denumirea 
delta", destul de uşor de" 
Denumirea aceasta provine de .. I· 
fiderii de alimentare ai anterie 
dispuşi aproximativ În forma 
greceşti "delta" (.1.) dar inversată, 
partea unde sunt ataşaţi I 
conductorul orizontal. În fond, 
vorba despre o atentă monofilară, 
care lungimea radiatorului es 
egală cu A/2. Formula cu care 
calculează exact lungimea rad 
rului, În metri, este 1=142500/1." 
care f este frecvenţa de lucru, 

megahertzi. 
In fig. 3 este prezentată 

acestei-fintene monobandă. O 

de la conductorul orizontal în 
D=45100/f, În metri. Cât 
distanţa dintre fideri la locUI 

conectare cu radiatorul, notată cu 
"x" În fig. 1, ea depinde de banda 
care funcţionează antena. 

Pentru diversele benzi uzu 
folosite de radioamatori, "x" 
următoarele valori: 

Banda de lucru, 
În metri 

10 
15 
20 
40 
80 

Fiderii se conectează la firul 
orizontal, simetric faţă de mijlocul 
lui şi ei pot avea orice lungime, chiar 

la 100 metrLDistanţa dintre 
este 150 mm, impedanţa lor 

fiind 600 ohmi. Diametru! conduc
toarelor fiderifor este 2 mm. 

Acest tip de antenă prezintă o 
caracteristică de radiaţie aproximativ 
circulară, orizontală. 

Este de menţionat că încă 
dinainte de cel de-al doilea război 
mondial, cunoscutul radioamator 
român, inginerul Paul Popescu
MăIăiesti, YR5AA, unul dintre 
pionierii radioamatorismului din 
România, folosea astfel de antene, 
câte una pentru bandă, 
obţinând rezultate foarte dar, 
un mic amănunt: puterea a 
emiţătorului său era doar ... 1 
altă antenă folosită de m 
radioamatori pentru emisiunile 
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unde scurte este aceea cunoscută 
sub denumirea "Inverted V", adică 
"V inversat",' a cărei schiţă se vede 
in. flg.~2. in fond, este un .. pipol, cu 
conductQarele radiatoare dispuse 
înclinat, sub forma unei litere V, dar 
inversate. 

•• ' Schiţa din fig. 2 se. referă la o 
antenă monobandă) la care, de fapt, 
lungimea nildiatoarelor se calculează 
ca .Ia antenele dipol, acestea fiind 
egale_În principiu cu )",/4. Este 
important de ştiut- că pilonul care 
susţine antefla nu trebu'Î.e să fie 
l'1JE;ltalic, . ci din lemn, . iar înălţimea lui 

. va fi suficient de' mare, astfel încât 
exţremîtăţi.le in·ferioareale 
radiatoarelor să s.e afle la o înălţime 

de 1,5~;.2 m· faţă de acoperişul pe 
care este montaM antena. 
Radiatoarele trebuie' să fie astfel 
inclinate, . încât să, formeze Între. ele 
un unghi .:ge 90°. Alimentarea 
antenei se realizează cu ~n cablu 
coaxial cu impedanţa 52 ... 75 ohmi. 

o antenă. mai . versatilă decât 
aceea din fig. 4,tot un,,\! inversat'\ 

'este prezentată in fÎg~. 5 a, iar ~n fig. 
5 b se vede În ce mod se. poate 
adapta la radioemiţător. Acea.stă 
anten~ poate funcţiona pe mai multe 
benzi.: 10 m, 15 m, 20 m, 40 m şi 80 
m.Alimentarea antenei se realiZează 
printr-un cablu bifilar .• , cu impedanţa 
300 ... 6000hmi.Şi Ja această antenă 
estehecesar ca pilonul de susţinere 

să fie din lemn . jar .extr.emităţile 
radiatoarelor să sa afle la o distanţă 
de 1,5 ... 2 m.faţăde acoperiş.sau sol. 

Unul dintre radioamatorii români 
care folosesc de mai multă vreme O: 
-astfel de antenă,cu rezultate bune, 
este 'Y03ZR, inginerul Petre Cristian 
din. Bucureşti,căruia cei pe care i-ar 
interesa realizarea şi performanţele 
acestuL...gen de .antenă, ii pot cere 
detalii, . dacă doresc. 

Ar mai trebui menţionat că mai 
exista şi alte variante ale antenelor 
tip ,,v inversat", În care se face uz de. 
mai multe radiatoare, cu diverse 
lungimi, ..• câte două pentru fiecare 
bandă, În parte, cS)Oectate împreună 
În partea de sus a piionull-lÎ de 

susţinere. Din păcate, toate 
anten.e, care par a fi . bune, 
totuşi un oarecare impediment, în 
sensul că pilonul de susţinere 

.t.rebuie să .fie foar.te ltta.lt •... m.ai. ales 
pentru benzile cu frecvenţe'\mici; 
ceea ce implică o foarte bună 
ancorare mecan"ică a lui, fiind 
preferabile ancorele dira. materiale 
plastice şi. nu cele din c,abruri di~liţă 
de oţel. A nu se' uita că la rioi În 
ţară, in special iarna, sau când sunt 
vânturi puternic~, un ancora; 
improvizat ar putea duce la 
deteriorarea acestor anterie. 
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Prezentare general It 

ATRIBUIREA BENZILOR DE 
FRECVI$N'TA 

Conform Regulamentului Radio
comunicaţiilor al Uniunii Internaţlo.:. 
nale de Telecomunicaţii, atribuirea 
unei benzi de frecvenţă semnifică 
tn$crjerea in Tabelul atribuirii . benzi
lor de frecvenţă a acelei benzi de 
frecvenţă determinate, cu scopul de. 

• utilizare a sa de către serviciul sau 
, serviciile de radiocomunicatii teres-
• tre aauspaţ;ale, sau de către servi

eul de radloastronomie, 1n condiţiile 
specificate. " 

Atribuirea benzilor de frecvenţă la 
nlve! internaţional se face fn cadrul 
Oonferlnţelor Mondiale de. Radioco
municaţll, care grupează toate ţările 
membre ale Uniunii Internaţionale 
de Telecomunicaţii (România este 
membră a ·l.)nlunU Internaţionale de 

tTelecolnl,Jnicaţii). Atribuirea interna-
t tională a frecvenţelor este publicată 
r tn Art~ 8 al Regulamentului Radioco
\ municaţii\or al Uniunii internaţionale' 
l.ae Telecomunicatii. 
j Din punct de vedere al atribuirii 
benzilor Cie frecvenţă; lume~ a fost 
divizată Tn trei Regiuni, prin trei Unii 

imaginare A,B şi C, aşa cum este in
dicat În figură., 

Atribuirea benzilor de frecvenţă la 
nivel naţional se face de către Mi
nisterul Comunicaţiilor, după con
sultarea Comisiei Superioare' de Ra
diocomunicaţii, care grupează re
prezentanţii l,Itilizatorilor import~nţi 
ai spectrului radioelectric. Comisia 
Superioară de Radiocomunicaţli 
este constituită conform Art. 6 al 
Statutului Radiocomunicaţiilor din 
România ca un organ consultativ pe 
lângă Ministerul Comunicaţiilor $; 
are structura stabilită prin HG 4Hli 
1991. 

1.2. TERMENI ,Ş! DEFINITII 

Telecomunicaţii: orice transmisie, 
emisie sau .recepţie d'e semne, sem
nale, lnscrisuri, imagini, sunete sau 
info-rmaţii. de o~ioe, natură prin fir, 
unde radIO, optIC, sau alte si.steme 
electromagnetice. . " 

Unde radioelectrice.. sau unde 
hertzlene: unde electromagnetice a 
oăror frecventă este prin convenţie, 
mai mică· decat 3000 GHz, propagan
du-se În spaţiufă,ră ghid artifiCial. 

60' .80~ 100' 120' .140' l60' 1BO'!:: 

Aplica'ii in scop industrial, ştiinţi
fic " medical (ale energiei 'radioe
lectrtce) - ISM: operarea aparatelor 
sauinstalaţiilor concepute pentru pro
ducerea şi utilizarea, intr-un spaţiu 
restrâns, a energiei radioelectrice, În 
scopuri. industriale,. ştiinţifice. medi· 
cale, casnice, sau alte scopuri simi
lare, . excluzând aplicaţiile În domeniul 
telecomunicatiilor. 

Radiocomunicatii: telecomunicatii 
realizate prin intermediul undelor ra
dioeJectrice. 

Atribuire (a unei benzi de frecven
tă): rnscrierea În Tabelul atribuirii 
benzilor de frecvenţă, a unei benzi de 
frecv \determinate, în scopul uun
zării s . de către unul sau mai multe 
servicii de radiocomunicatii terestre 
sau spaţiale, sau de către serviciuJ de 
radioastronomie, În condiţii specifi
cate. 

Asignare (8 unei frecvente sau a 
unui canal radloelectric): autorizaţie 
dată de către administraţie pentru uti
lizarea. de către o staţie de radioco
municatii, auoei frecvenţe sau a unui 
canal radioelectric determinat În con
diţii 'specificate; 

Emisle: radiatie produ$ă, sau pro
dyc~rea unei radiaţfi de către o staţie 
emiţătoare. 

De exemplu, energia radiată de. că
tre oscilatorul locar al unui receptor 
radio nu este o emisie. ci o radiaţie, 

Perturbaţie preJudlclabilă: pertur~ 
baţie care compromite funcţionarea 
unuiaerviciu de radionav'g.,'e, ,sau 
a. altor servicii de 8ecuritate~ sau 
care cauzează o gravă deteriorare' a 
calităţi'i unui servichiae radlocomu-' 
nlcaţn funcţionând conform prevederi~ 
lor regulamentelor În vigoare, il je
nează sau il intrerupe in m9d r~petat. 

Statie: unul sau mai multe emiţă
toare sau receptoare1 sau o combina-
1ie de emiţătoare ŞI receptoare, CU." 
prinzând ŞI echipamentele accesorii 
necesare pentru a asigura un serviciu 
de radlocomunica,li, sau un serviciu 
de radloastronomle, intr-un amplaşa
ment dat. 

,Fiecare. staţie trebuie clasificată 
după serviciul . in care operează in 
mod permanent sau temporar. 

Serviciu de radiocomunicatii: 
viciu implicând transmiterea, -_._.- 'C 
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şilsau recepţia undelor radloelectrl
ce in scopuri de telecomunicaţii: 

In . acest material •. in lipsa altorspe
cificaţii. orice, serviciu de radiocomu~ 
nicaţir se referă la radiocomunicatII 
terestre. 

Serviciu mobil terestru: serviciu 
mobil intre 'statn de·bază şi statii 
mobile, terestre sau intre staţii mo .. 
,bile . terestre. 

Serviciu, de radiodifuziune: servi~ 
clu de" radiocomunicatII,' ale cărui 
emisiuni sunt destinate a fi recepţjo
nate .direct de. către public. Acest ser~ 
viciu poate '. cuprinde emisiuni sonore! 
emisiuni de televiziune sau alte tipuri 
de emisiuni. . 

Serviciu de radlodifuzlune prin sa· 
telit: serviciu de radiocomunicatii, În 
care semnalele emise, sau retran
smise; de. către sUstii spaţiale, sunt 
destinate a fi receptlonate direct de 
că~re public. 

In serviciul de raeUodifuzlune prin 
satelit, .expresla "recepţiO.· nate .direct" 
se ,referă atât la' recepţia individuală 
cât şi la recepţia comunitară: . 

Serviciu de radlodetermlnare: ser .. 
viciu de, radlecemunicatli in scopul 
radJQdeterminărli. 

Serviciu de radiodeterminare prin 
satelit: serviciu· de radiocomunicatii 
in scopul radledetermlnărll,. impfi
când utilizarea uneia . sau mai multor 
stati! apatiale., .Acest serviciu poate 
cupnnde ŞI legăturile de Interconec .. 
tare necesare utilizării sale. 

Serviciu de -radlenavl",_,'e: servi .. 
clu de radtodetermioare In scopul l'a-
dlonavlga,lel. ' 

Serviciu de frecvente etalen ,1 
semnale 'Orare:' serviciu . de radioc()8 
muntcatii, care asigură, in scopurişU
inţifice, tehnice şi diverse, transmlte~ 
rea .frecvenţelorspecificate •. a semna-

lelor orare/sau a .ambelor, CU 
ridicată ŞI cunoscută, şi 
destinate recepţiei generale. 

Serviciu de amator: serviciu de l'a .. 
dlocomunl~a'ii! având drept scop 
toinstruirea, mtercomunicaţiile şi 
vestigatiile tehnice efectuate de ama· 
tori, adică de pel'soaneautorizate le
galI interesate In tehnica radiocomuni· 
ca'ţIÎlor. numai În scop personal şi 
fără un interes pecuniar. 

Serviciu deamater prin latellt: 
serviciu de radi()comunica1U utili
zând staţii spaJiale situate pe, sateliţi 
ai PământulUi, In acelaşi. scop ca ,er .. 
viciul de amater. 

Serviciu 
viciu care 
tronomiel. 

1.3.STRUCTURA TABE.lUlUI NA· 
TIONAL DE ATRIBUIRE A., BENZI

LOR DE F~ECVEN1A. . . 

Tabelul Naţional de Atribuire li 
Benzilor de Frecvenţă cuprrnde pa-
tru coloane: . 

Coloana 1 .:-. Atribuire Internaţio
nală perl'tru Regiunea 1. Banda de 
frecvenţă - Servicii - Note. Con
ţine atribuirea benzilor de frecvenţă NR. VUTOR) 
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Un partener d~ neînlocuit t 

ptr .. dvs., 
Dacă nu azi, mâine cu şigu-
rantă. 
"MOBINIS S.A." produce ptr. 
dvs. 

- Mobilier din lemn 
~ Mobilier tapiţat 
.~ Instrumen.te muzicale 
. (Piane" pianine) . 

fă invităm 'să "vizitaţi Magazinul 
nostru din Bucureşti - Str. Va
lea' Cascadelor 26 - Sector 6.' 

Tel.: 7. 78.28.47 
Fax: 312.13.42 

LEGATURA DUMNEAVOASTRA CU VIITORUL, AZI 

va ofera din stoc cablu coaxial 

RO 58 CIU,' RO 62 AlU 
THICK ' ETHERNET 

CON ECTOARE 
La, cerere livram orice specificatie de cablu pentru: 

trana.mlaU de date 
(RG 59B/U, 2' x RG 59B/U 

RG 71BIU, TOKEN RING 
ETHERNET TRANSCEIVER 
THIN . ETHERNET, TWlNAX 

10BaseT, RS 232, RS 422) 
telefonie, telefonle mobila 

antene iV, SA'TELIT 
sisteme de alarma; automatizari 

,sisteme AUDIO, VIDEO 
cautam dlstrlbuHorl' In toata tara. 

tE3l/fax 091 -61 BŞ80 
tE3.'l/fClX 093-464064 
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o est mm.62 

(Blower) 
Ventilatore 

L6 

~ ( Da RLA(f) 

. RF ne .. t r de putere In i de 
Un amp:~~t o utlllzând ~uăb~r tipul pro

p
une3 dar care recoman tipul 81 . 

'12/1993 
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5728. Realizând montajul se poaţe 
ajunge la o putere de 1 kW, dar, 
montând numai un singur tub, 
puterea poate fi În jurul a 400 W .. 

Schema electrică este, după ,cum 
se observă, cu grila la masă. 

Şocurile RF au următoarele date: 
Z1= 160 spire din Cu izolat cu 
bumbac cu dia'metrul 0,4 mm 
bobinate pe un suport ceramic cu 
diametrul 26 mm, lungimea 
bobinajului. fiind 123 mm; Z2 ::: 100 
spire CuEm 0.3 pe suport PVC cu 
diametrul de 10 mm şi lungimea 37 
mm; 23 ::: 2x23 spire CuEm 2 pe 
suport PVC du diametrul de 16 mm; 
Z4 = 20 spire CuEm 0,2 pe bară de 
ferită; Z5. şi 26 = 30 spire CuEm 0,5 
bobinate pe un suport cerarnic de 
rezistor. 

Condensatoarele C6 sunt cu 
·dielectric mică, fiind În paralel două 
a câte 150 pF. Diodele au 
următoarele semnificaţii: OS ::: 
1N148, DG = diodă cu germaniu, 
DG3 = dioda 3A. RAT este o serie de 
zece rezistoare de 2,2 MO deci un 
total de 22 MO. 

În redresor RLF este un releu 24V 
cu contacte pentru 5A; RLA ::: releu 
de antenă; RLS = releu 18V - 5mA; 
R1 = 100-270 fl; R2 = 50-100 kfL 
Tranzistorul Q1 este un npn cu 
siliciu, orice tip. 

O construcţie mai deosebită are 
bobina L6. După cum se vede din 
figură, ea este confecţionată din 
plat-band. ţeavă şi fir. Dimensiunile 
sunt notate pe schemă. 
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ANltA AIJTOMA l-'E 
competitiv În domeniul dv., folositi 

.<..H ......... ',V realizate cu echipamente produse 

reg.lal-e analogic 
_'"'1L1II. .... 1IIIIiIllllll de conla'ndă atltolnat 

"'-',,"' ... ,."" două sisteme de automatizare, folosite separat 
oferă competitivitate, flexibilitate, 

de spatiu şi de energie, În conditii geosebit de 
de preţ.' 

"'''YI''t..~.'''-' deosebite sînt confirmate,de rezultatele În 
la. diverse tipuri de aplicaţii industriale, atît ,Ia 
din ţară, cît şi din Egipt, Irak, Germania, 

Pakistan 1 Bulgaria, China. 
au o concepţie modulară.şi utilizează plăci tip 

100 x 160 mm, În sertare standardizate de 19", 
sînt montate, În funcţie de solicitări, În panouri, 

cutii, pupitre, dulapuri. Conectarea echipamentelor cu 
instalaţia se poate face, la cerere, prin cleme de 
racordare, conectoare TBS sau reglete tip matrice. 

cele mai solicitate aplicaţii, pentru care firma 
sisteme complete de automatizare, 

O contorizare energie termică 
O măsurări şi reglări de temperaturi, debite, presiune, 

nivel 
O diverse semnalizări şi protecţii 
O automatizarea fabricilor de bere 

sisteme sînt Într-o continuă dezvoltare pentru 
satisfacerea celor mai diverse aplicatiL 

1. Afişaje standard numerice cu cristale lichide-, 

Instrume 

(L.C.D.). , 
1. Module de afişaje cu cristale lichide cu matrice 

de puncte (L.C.M.) de tip caracter şi" de tip grafic. 
3. Microimprimante termice pentru Iăpmi de hâr-
cuprinse între 38 şi 112 mm. 

4. Accesorii consumabile şi piese de schimb: 
• module de iluminare pentru afişaje; 
• interfeţe serie/paralel pentru imprimante; 
• capete termice; 
• hârtie termică; 
• diverse componente electronice. 
Vă rugăm contacta ti-ne pentru cataloage detaliate 

şi informaţii suplimentare. 

SRL 

camera 12-13 
sau 
49 04, 614 18 58 into,179, 180 
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Vă oferă ventilatoare pro'feslonale DrOiau~~e de 

cu diverse dimensiuni 
, 120x120x38.mm - '92x9~~25 mm, 
. 80x80x25 mm - ,60x80x1'S:mm . -- ""II'V"'-'!'!T"':"~~V 
2Sx2Sx 1 O mm - 200 la x 1 O mm 
T()at.~ode~ele polflalimentate I.a 

RelatUsupnment~re 

115 V-220/240 V 


