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Pavel GHEORGHE - Botoşani. Deşi vă in 
repre?entantul unui grup de "amatori" ai revistei 
TEHNIUM din jud. Botoşani (1), noi nu credem 
deloc acest lucru, pentru un si u motiv: 
scrisoarea ( 6 pagini) este mult prea ori 
un grup de oameni cu şcoală revista 
TEHNIUM este pentru oameni cu şcoală, nu nu 
v-ar fi lăsat să faceţi atâtea greşeli gramaticale. 

Trecând peste tonul, adesea suburban, al 
scrisorii, vrem să vă precizăm următoarele: 

- revista TEHNIUM nu este scrisă pentru 
depanatorii radio-TV din România; 

- revista TEHNIUM nu face iniţierea În 
electronică, mecanică, În tehnică auto, cei 
interesaţi, "hobbyştii", să pună mâna pe manuale, 
să meargă la şcoli etc.; 

- dacă nu aţi văzut nici o diferenţă între 
conţinutul revistei TEHNIUM înainte de 1994 şi 
după, ne pare rău pentru dvs.; 

- revista TEHNIUM nu este scrisă pentru elita 
intelectuală, dar nici pentru ... polul opus; căutăm 
să ne adresăm, pur şi simplu, constructorilor 
amatori: unii percep ce scriem, alţii, se vede treaba 
că, nu; 

- revista TEHNIUM, începând cu nr. 1/1994 nu 

Gabi - Constanţa 8700, Bd. 
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telefon: 041-640654, oferă reviste 
vechi: 1981 (7 şi 10), 1982 (5, 6, 7 şi 12), 
1984 (7), 1985 (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,10 şi 11), 
1986 (12),1987 (1,2,4,10 şi 12), 1988 (1 2, 
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a mai avut nici un retur 
mulţumim "grija" 
vom merge inainte tot aşa! 

- dacă aveţi atâtea "idei" de ce nu vă o 
Pe noi vă 

ne mai cu şi 

ne lăsaţi să lucrăm! 
P.S. Ce ziceţi: acordăm sau nu rubricii 

"Poşta redacţiei"?! 

Andrei FECIORU - elev, Bucureşti: Schema de 
receptor din nr. 1/1995 nu este 
amplificatorul de audiofrecvenţă şi 
(sursa), care trebuie să dea şi tensiunea de 
comandă a VD1, adică pe JJabst', 

tensiune care este reg cu I u 
L 1 şi L2 sunt pe carcase 
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Deoarece această facilitate a receptorului TV - recepţia teletextului -
este practic o noutate de ultim oră pentru telespectatorul român, el 
având acces la teletext numai În ultimul an (limitat până acum fie din 
lipsa semnalului, fie din lipsa receptorului dotat cu această facilitate) şi 
limbajul folosit În domeniu nu-i este foarte la îndemână. 

În cele ce urmează sunt explicaţi câţiva dintre cei mai utilizaţi 
termeni tehnici din domeniul transmisiei teletext, a căror Înţelegere 
poate condiţiona însăşi Înţelegerea funcţionării receptorl,llui (partea de 
teletext) şi chiar Înţelegerea utilizării receptorului TV dotat cu această 
funcţiune: 

- Afişarea timpului - ultimele 8 caractere ale rândului "O" (cap-de
pagină) care sunt rezervate ceasului curent. 

- Ascunderea - mod de afişare în timpul căruia toate caracterele 
următoare deşi recepţionate şi numerotate În receptor, sunt afişate ca 
spaţii (blancuri) până ce apare comanda pentru "dezvăluire". 

- Biţi de control - cei 11 biţi ai capului de pagină care asigură 
regularizarea afişării şi a titlului său. 

- Cap de pagină - este rândul de adresă "O" care separă paginile. EI 
are o structură specială. În locul primilor 8 octeţi de caracter (octeţii 
6 ... 13) conţine adrese şi informaţii de control Hamming În legătură cu 
pagina respectivă. 

- Capete de pagină rulate - utilizarea rândului de sus al paginii 
pentru afişarea tuturor capetelor de pagină ale jurnalului selectat în 
ordinea transmiterii lor, În timp ce utilizatorul priveşte pagina deja 
afişată În aşteptarea paginii selectate şi comandate. 

- Caracter alfanumeric - unul dintre cele 96 de caractere afişate 
care constau din cifrele 0 ... 9, literele alfabetuiui şi o serie de semne 
grafice uzuale, care apar şi pe tastatura calculatoarelor personale (de 
exemplu: (, %, $, *, , / etc.). 

- Caracter (grafic - formă grafică realizată În dreptunghiul disponibil 
unui caracter alfanumeric (24 x 40 = 960 caractere/pagină), conform 
figurii. 

DffilD 
Q. b. c. 

e. 

Caractere grafice: a - spaţiul dis
ponibil pentru caracterul grafic sau al

fanumeric; b - cele 6 diviziuni ale spaţiului 
caracterului grafic continuu; c - cele 6 diviziuni 
ale spaţiului caracterului grafic separat; d,e ..:.. 
exemplu de două caractere grafice continue; 

f, g - exemplu de două caractere grafice 
separate corespunzătoare "d" şi "eu 

Fiecare dreptunghi 
este divizat În 6 
pătrate. Din com
binaţia lor rezultă cele 
64 forme grafice 
posibile. În realitate, 
numărul formelor 
grafice se dublează 

utilizarea a două 
moduri de afişare: 

modul continuu, În 
care cele 6 pătrate 
sunt alipite (figura b. şi 
exemplele din figura d 
şi figura e.) şi modul 
separat, În care cele 6 
pătrate sunt separate 
Între ele printr-un 
chenar îngust (figura 
c. şi exemplele din 

L-________________ figura f. şi figura g.). 
Prin faptul că una dintre combinaţiile (suprafaţa blancată - nici un semn 
în dreptunghi) este comună, numărul total al semnelor grafice este de 
127. Cu acestea se poate realiza orice construcţie grafică În limita celor 
960 de pătrate ale paginii. 

- Caracterul afişat - una dintre cele 222 de forme diferite care pot fi 
generate într-un dreptunghi al caracterului. Ele sunt constituite din cele 
96 caractere alfanumerice şi cele 127 caractere grafice, caracterul 
blanc fiind comun. , 

- Caracterul de control - caractere afişate ca spaţii (blancur~), Însă 
sunt utilizate fie pentru asigurarea compatibilităţii cu alte coduri de 
date, fie pentru modificarea modului de afişare. 

- Clipire Wiash) - fŢ10d de afişare În care caracterele sunt afişate 
clipind (alternând) faţă de modul uzual (blanc-caracter etc.). 

- Codul caracterului - număr binar de 7 biţi corespunzător unuia 
dintre caracterele afişate sau a unuia dintre caracterele de control. Se 
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transmite împreună cu un bit de paritate, formându
1
-se astlfe un octet. 

- Cod Hamming - În transmisia teletext este un o?tet conţinând 4 biţi 
de mesaj şi 4 biţi de protecţie, transmis alternativ. In acest mod ;pot fi 
corectate eventualele erori, asigurându-se corectitudinea informaţiei. 

- Culoare de afişare - una dintre cele 7 culori (alb, galben, turcoaz, 
verde, purpuriu, roşu şi albastru) folosite pentru a afişa un caracter 
(aflanumeric sau grafic) pe un fond colorat. 

- Culoarea de fond - culoarea (fondul) dreptunghiului pe care se 
afişează caracterele. Uzual este negru, Însă poate fi şi oricare dintre 
cele 7 culori de afişare. 

- Dezvăluire - mod de afişare complementar modulului de 
ascundere (sunt afişate caracterele grafice inhibate p"ână în acel 
moment de codul de ascundere). 

- Dreptunghiul caracterului - unul dintre cele 960 de dreptunghiuri În 
care este împărţită o pagină de teletext (24 rânduri x 40 caractere), În 
care poate fi afişat un caracter alfanumeric sau grafic. 

- Jurnal - un grup de până la 100 pagini (număr de jurnal 0 ... 7). Pe 
un canal TV care conţine un program TV pot fi transmise secvenţial 
sau independent până la 8 jurnale. 

- Linie de date (sau linie de date TV) - una dintre liniile de stingere 
cadre (uzual nefolosită) utilizată la transmiterea informaţiilor 
corespunzătoare unui rând de caractere teletext. 

- Mod aflanumeric - mod de afişare în care caracterele afişate sunt 
cele a1fanumerice. 

- Modul chenar - mod de afişare În care, la comanda utilizatorului, 
caracterele pot fi inserate peste imaginea TV. 

- Modul continuu - mod de afişare grafic În care cele 6 pătrate ale 
dreptunghiului caracterului sunt unite. 

- Modul de grafică - mod de afişare În care caracterele afişate sunt 
cele grafice, rezultând din combinaţia celor 6 pătrate ale dreptunghiului 
caracterului. 

- Modul separat - mod de afişare grafic În care cele 6 pătrate ale 
dreptunghiului caracterului sunt separate prin chenare ale culori de 
fond. 

- Octet - grup (cuvânt) de 8 biţi de date consecutivi, trataţi ca o 
entitate - constituie baza de codare teletext. 

- Octet de caracter - octet obţinut prin adăugarea unui bit de 
paritate impară la codul caracterului (de 7 biţi). 

- Octet de sincronizare pe bit (Clock RUri-ln) - secvenţă de 8 biţi 

alternând (unu-zero-unu-zero etc.) la Începutul unei linii de date, pentru 
a permite ca la recepţie să se obţină sincronizarea pe bit (6,9375 
Mbitlsec sau 6,9375 MHz). 

- Octet de sincronizare pe octet (FramingCode) - octet care 
urmează octeţilor de sincronizare pe bit la Începutul fiecărui rând, are 
rolul de a asigura sincronizarea pe octet, chiar dacă unul dintre biţii săi 
este decodat eronat. 

- Pagină - este grupul de 24 rânduri a câte 40 caractere, afişat 
unitar pe ecranul TV. 

- Rând - este un şir de câractere (40 caractere/rând) care prin 
afişare unul sub altul constituie pagina (24 rânduri/pagină). 

Pe ecranul TV un rând ocupă aproximativ 20 linii de rastere, iar 
datele corespunzătoare unui rând sunt transmise pe durata unei linii 
TV. 

- Sistem de transmisie de teletext - sistem de transmitere a unor 
informaţii de tip ziar (caractere aflanumerice şL grafice) utilizând ca 
suport o transmisie TV. 

- Spaţii (sau blanc) - un dreptunghi de caracter plin În Întregime de 
culoarea fondului. 

- Timp de acces - timpul scurs Între momentul selectării unei pagini 
de către utilizator şi recepţia completă a sa. Uzual, acest timp este de 
ordinul zecilor de secunde. Teoretic, În cazul unei transmisii de teletext 
În condiţii de utilizare a tuturor paginilor celor 8 jurnale şi comandând 
selecţia În momentul cel mai defavorabil, timpul de acces poate să 
ajungă la 3 minute şi 20 secunde (800 pagini de teletext transmise cu 
viteză de 4 pagini/secundă). . 

Mihai eĂşolu 
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Mulţi au Încercat să înveţe circuitele r-------------------, necesar ca după terminarea sunetuJui "dac", ciclul 
electronice să cotcodăcească. de ce? Pentru a următor, care incepe, din nou, cu sunetel~ "cot-cot-
utiliza un imitator aşa de neobişnuit În cot", să aibă loc după o oarecare ~'pauţ:i 
dispozitivele de semnalizare, jocuri automate, (0,5 ... 0,6s). 
ceasuri şi jucării originale pentru copii. Ca rezultat, În acest scop dispozitivul este prevăzut cu un 
au apărut construcţii suficient de reuşite care se circuit de pauză, C.P. cu ajutorul căruia geenratorul 
bucură de o cerere tot mai mare din partea de ton se blochează şi îşi Încetează deja lucrul 
populaţiei. Dar, aproape toate acestea, de regulă, până ia comutarea G1 (vezi diagramele de timp). 
conţin un număr mare de tranzistoare alte Semnalul astfel format al cotcodăcitului găinii, se 
componente electronice şi sunt suficient de aplică de la ieşirea GS, la amplificatorul de joasă 
complicate şi voluminoase.lmitatorul, care se frecvenţă AJF unde este amplificat În putere. 
propune În continuare, conţine, fără partea de amplificare, cu totul, Sarcina acestui AJF este difuzorul dinamic BA. 
doar două circuite integrate şi câteva condensatoare şi rezistoare. De Schema de principiu a imitatorului propus (vezi figura) este 

1 
aceea, dimensiunile şi preţul sunt minime. Aici sursa de sunet (vezi 
schema bloc) este un generator de oscilaţii dreptunghiulare comandat, 
GS (generator de ton) care lucrează pe frecvenţa de bază de 2 ... 2,5 
Kf+Z. Intermitenţa suntelor "cotcodac' se obţine prin decuplarea 
periodică a GS de către alte generator G2 (de întrerupere) care 
produce impulsuri cu frecvenţa de 4 Hz. 

suficient de simplă şi nu conţine componente deficitare. Generatoarele 
GS şi G2 sunt realizate cu trei elemente logice "SI-NU" fiecare 
(001.1 ... 001.3 şi respectiv 002.1 ... 002.3). 

Generatorul comandat G 1 este construit cu două elemente logice 
001.4 şi 002.4. În schemele acestor trei subansambluri sunt circuite 
RC care diferă prin valorile parametrilor elementelor destinate obţinerii 
frecvenţelor necesare. Semnalul de comandă de la ieşirea 
generatorului pilot (terminalul 11 ai 002) se aplică la intrarea G2 
(terminalul 1 al 002). Semnalul de nivel coborât ("O" logic) interzice 
funcţionarea generatorului cu regim. intermitent, iar cel de nivel ridicat 
("1" logic) permite acestuia să lucreze. 

La ieşirea G 1, prin R4, 01, este conectat circuitul de stabilire a 
frecvenţei Ci, R3 al generatorului de ton. De asemenea, la intrarea 11 
a C.1. 002 este conectat şi circuitul R9, C4. Ieşirea 002 
(condensatorul C4) este legată la una din intrările generatorului de ton 
GS (terminal 1 al 001.1). AJF În contratimp este realizat cu trei 
tranzistoare conform unei scheme simplificate, Întrucât nu se impun 
cerinţe Înalte din punct de vedere al distorsiunilor de neliniaritate~ 
Amplificatorul asigură pe o sarcină de 6 Q o putere până la 0,4 ... 0,5 

curentul de repaos fiind de 10 ... 15mA. 
Dispozitivul funcţionează În felul următor. La cuplare Începe să 

funcţioneze G1 generând impulsuri dreptunghiulare de 4V amplitudine 
şi perioada de 3,5 secunde. Durata fiecărui "tril" reprezeintă 2,5 

....--___ q-iJiIo- .58 
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Funcţionarea generatorului G2 are loc numai când generatorul G1 
îi permite. Deoarece suntele "cot-cot-cot" trebuie să fie, ca frecvenţă, 
mult mai coborâte faţă de sunetul următor "dac", generatorul G1 
efectuează simultan şi comutarea elementelor corespunzătoare, care 
asigură funcţionarea GS pe o frecvenţă mai Înaltă. După trecerea a 
2 ... 2,5 secunde, când sunetele "cot-cot-cot" trebuie să se sfârşeasc8, 
are loc comutarea G1 şi acesta produce semnal de interzicere a 
funcţionării G2, drept care, GS trece În regim de generare continuă iar 
frecvenţa sa, sub acţiunea G1, se măreşte: apare sunetul "dac". 
Pentru a se obţine şi mai mare asemănarea cu cotcodăcitul găinii este 
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secunde. Sub acţiunea tensiunii de nivel ridicat (4V) are loc Încărcarea 
condensatorului C4 prin dioda 02. Când tensiunea pe C4 atinge 
valoarea de prag (1,4V pentru elementele logice din seria TTL), la 
temrinalul 1 al integratului DOi apare "1" logic şi începe să lucreze 
generatorul de ton. GS produce pe durata Ti (vezi dipqramele de 
timp) o succesiune de impulsuri dreptunghiulare pozitive având 
frecvenţa de repetiţie de aproximativ 2 KHz. În difuzor răsună 
intermitent cunoscutul "cotcodac". Întreruperea acestuia este asigurată 
de G2. Acesta generează o succesiune de semnale dreptunghiulare 
având frecvenţa de 4 Hz care se aplică la intrarea 10 a DOi şi ale 
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terminalul 8 al 002 se stabileşte nivelul logic ridicat care nu perturbă 
lucru! GS. Se deschide dioda 01 şi rezistorul R4 se conectează prin 
01 la circuitul cu nivel potenţial coborât (+O,4V). 

Generatorul de ton începe să I~creze pe o frecvenţă audio mai 

5B 
1000 MII 1MMII + 

I x 158 xl,ll 

15 
~i 

1 
L-

ridicată, de 2,4 ... 2,5 KHz, iar difuzorul aflat la ieşirea AJF începe să 
redea semnalul prelung "dac" .. Sunetul nu conteneşte până la 
terminarea intervalului T2, după care începe pauza - intervalul Tp (vezi 
diagramele de timp) care se termină după T2. 

Din momentul apariţiei la ieşirea G 1 a potenţialului de nivel coborât 
(+0,4 V) condensatorul C4 începe să se descarce prin circuitul R9, 
002.4, masă. Cât timp tensiunea peC4 nu coboară sub nivelul de 

Schema de principiu a montajului se prezintă În figura 1. Pe 
elementele 001.3 şi 001.4 este realizat un generator de ton. 
Funcţionarea sa comandă ce! de-al doilea generator compus din 

/( 8bld /1 !JOI 

1 CI lH!P/68 

+ . 
T. - v C1. 100 M'P 10 lJ 

.L-- If eb/o. 7 OIJI 

inversoarele 001.1 şi 001.2. Ambele generatoare sunt legate prin 
etajul realizat cu tranzistorul VT1 care, împreună cu condensatorul C2, 
eilmină. pocniturile sonore ce apare pe timpul funcţionării generatorului 
pilot. 

Ca traductor sonor se poate utiiiza orice capsulă t.lefonică. 
Alimentarea montajului se rediizează de la puntea redresoare 
compusă din diodele VD1-VD4. Cu ajutorul diodei stabilizatoare de 

la sursa de 
Parametrii electrici ai acesteia sunt: 

iar curentul sarcină - 200 mA. 
acestora nu este critică. Circuitele 

Înlocuite cu 'K153LA3 sau 1<155LA3. In locul D1 
fi lltiiizată orice diodă de mică R1-R3, R5-R8 
mic exemplu ML T - 25). Difuzorul fi de 

once pentru până la 2W şi cu rezistenţa În curent continuu 
a bobinei mobile de 6 ... 1 ono 

În ceea ce priveşte sursa de alimentare componentele utilizate nu 
sunt, de asemenea, deficitare. Puntea redresoare 01 poate fi 
cu MKŢOSsau cu 4 diode d.e tip K0105, KD209, orice-·literă. locul 
cir cui t u lui i n t e 9 r a t K R 1 42 E N 5 A P o a te fi -·u t i li z a t K R 1 42 E N.5 V 
(numerotarea terminaielor date între paranteze este cea tradiţională, 
pentru tipuriievechi). Transformatorul trebuie să aibă următoarele 
9ate. Miezul, de tip S sau SL, cu secţiunea miezului central 1x1,6 cm. 
!nfăşur~area primară conţine 4030 spire, bobinată cu conductor PEV 2-
0,08. Infăşurarea secundară: 330 spire, conductor PFV - 0,25. 
Reglarea nu pune probleme deosebite. Intervalele T1 şi T2 (din 
funcţionarea G 1) se stabilesc cu ajiJtorul rezistorului variabil R7. 
Durata sunetului separat "cot" este determinată de valoarea lui R10. 
Frecvenţa sunetului "cot-cot" se regJează prin ajustarea valorii 
rezistenţei R2, a generatorului de ton. inăiţimea sunetului "dac" (mai 

. înaltă decât cea a sunetului "cot-cot") se stabileşte cu ajutorul 
rezÎstorului R4. Frecvenţa de repetiţie "cot-cot" poate fi modificată 
rotind cursorul R 10. Durata sunetului frag~entului "dac" şi durata 
pauzei sunt determinate de valoarea lui R9. In concluzie, nu se poate 
să nu observăm că, cuplarea (decuplarea) imitatorulu.i se face simplu, " 
cu ajutorul unui tumbler sau al unui buton (nereprezentaţiîn scheme). 

Dar se poate şi altfel, aplicând la intrarea A din schemă (vezi 
figura) semnale logice: "1" va cupla, iar "O" va decupla sunetul 
imitatorului. 

tensiune VD5 se obţine 

tensiunea necesară. Puntea 
cu diode se conectează 
mufele (sau bornele) de 

_ alimentare ale soneriei 
electromagnetice. 

În schemă pot fj utilizate: 
C.1. tip K561LA7, 
tranzistoarele KT 315B-KT 
3151, KT312A-KT312V, 
diodele K0105V, KD105G, 
0226, D226A, D226E, KT 
405A-KT4051. 

Elementele dispozitivului, 
În afară de traductorul sonor, 
se montează pe un cablaj 
imprimat al cărui desen este 
dat În figura 2. Reglarea 
dispozitivului constă În 

ajustarea rezistoarelor 
semireglabile R2 şi R5 care 
stabilesc tonalitatea dorită a 
trilurilor soneriei. 

Valoarea aleasă pentru 
rezistoru\ R6 stabileşte 

intensitatea semnalului. 
din RADIO 5/1994 

din Modelist Konstruktor 9/94 

o 

Traducere de ing. ŞtefanlANCIU 2 
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INSTRUME CALE ELECTRONICE 

NOTA: Instrumentul este monodic, dar are sonoritatea specifică 
poiifonice. Sunt, asemenea. eliminate efectele ' 

de audiţie, în cazu!- unor 
de 

== 

de biserică ,sau pentru săli de concert, Lmde se utilizeaz 
amplificatoare La nivelele mari de audiţie, efectul 
thump" este destul de pronunţat, aparatul devenind inr:()ni'(1I;::)tit"lil<~1 

calitatea de instrument muzical "adevărat". 
Din motive economie, instrumentul (schema din fig. 1) 

şi executat o claviatură de 2 octava. În acest caz, 
circuitele de selecţie a tonuriior sunt necesare 4 cipuri CMOS 
inversoare) şi 48- diode. O mărire a numărului de octave pe 
principiu nu se justifică În cazul unui instrument mono 
deoarece, la un preţ apropiat, cu acelaşi număr de componente, 
ar construÎ partea de generare a tonurilor pentru 
instrument polifonic, după cum se va vedea În articolele ,iitoare 
care intenţionăm să le publicăm la această rubrică. 

Am considerat suficient un număr de 2 octave· pen 
configura.ţia de bază prezentată, întrucât simplă mOldific:ar 



INSTRUMENTE MUZICALE ELECTRONICE· 
octavă mai sus fără a se interveni În circuitele de acordare şi 
operându-se pe aceeaşi claviatură. În mod analog, dacă ş( P3 este, 
În zero, rezultă transpoziţia cu 2 octave mai sus, P4 devine 
master, iar P5 va servi la îmbogăţirea spectrului. În fine, dacă se 
·utilizează P5 pe post de master (celelalte potenţiometre fiind În 
zero), se obţine transpoziţia cu 3 octave mai sus, la ieşire rezultă 
semnale dreptunghiulara simetrice, conţinând numai armonici 
impare, sonoritatea instrumentului sărăcind· vizibil. Acest fapt nu 
constituie un dezavantaj major dacă alegem o bandă de lucru 
convenabilă. Un spectru mai sărac pentru fundamentalele inalte 
este de dorit, ştiut fiind că acestea dau loc la armonici şi mai înalte, 
rezultând timbruri ţipătoare (stridente), pe când fundamentalele din 
registrul grav însoţite de armonici intense dau timbruri ample, 
pătrunzătoare. 

Pentru a exploata la maximum posibilităţile configuraţiei de faţă, 

clapelor este lipsită de zgomot ("click"). De asemenea, grupurile 
R1 ,C1-R24, C24 pevăzute În partea de selecţie a tonurilor asigură 
prezenţa -tensiunii de comandă pe intrările inversoarelor aferente 
Încă un mic interval de timp după eliberarea clapelor. Osciiatorul 
va rămâne În funcţiune pe ultima frecvenţă selectată pe o durată 
care depăşeşte momentul stingerii sunetului, stingere asigurată ,de 
către circuitul de anvelopă, evitându-se astfel audiţia zgomotu!ui 
produs de ieşirea bruscă dir'!. oscilaţie ("thump"). 

Alegerea potrivită a constantelor de timp. pentru grupurile RC 
menţionate asigură comutaţia ciaviaturii total lipsită de zgomote, 
indiferent de nivelul de audiţie. 

Pentru realizarea practică se poate folosi placa imprimată 
110x68 din uTehnium" 12/94, fig. 3, adaptată cu mici modificări la 
schema electrică prezentată În fig. 1 din materialul de faţă. În plus, 
se vor executa plăcile imprimate 165)(60 conform desenului din fig. 

2, care conţin partea de 
.--'------.-------.-----------------------------, selecţie şi acordare a 

tonurilor. O placă 
conţine circuitele pentru 
t_dctavă (12 tonuri 
gama egal tempe-rată). 
astfel că pentru un 
instrument cu claviatura 
de 2 octave (variantă 
adoptată de autor), vor 
fi necesare 2 plăcute 
identice. Dacă amatorul 
nu consideră investiţia 
prea mare, poate 
construi În plus Încă o 
plăcuţă identică cuplată 
la placa de bază, 

, ___________________ . _________________________ . _______________________ ~ ____________ ~Împreună cu 

sugerăm ca oscilatorui pilot să fie acordat În banda 1047 .. .4186 Hz 
(2 octave). În acest tel, la ieşirea instrument.ului va fi disponibilă 
banda 65,4 ... 2093 Hz (5 octave), cu posibi timbrice 
satisfăcătoare, În raport cu preţul de cost al acestuia/ Sugerăm, de 
asemenea, posibilitatea interca!ării unor întrerupătoare În circuitul 
potenţiometrelor, creând În acest mod facilitatea transpoziţiei 
rapide a instrumentuiui În diferite tonalităţi (Chiar în timpul 
interpretării), impuse de partitură. 

F aţă de varianta de bază descrisă în artiGolul .menţionat, 
prezenta schemă se caracterizează prin selecţia digitală a 
tonurilor, realizată cu inversoarele CMOS, din capsulele IC1-IC4, 
intrarea În oscialţie producându-se prin punerea la masă a uneia 
din cele 24 intrări (comandă în curent continuu). 

Când nici o clapă nu este apăsată, toate intrările sunt în 1 logic, 
iar ieşirile În O logic, astfel că oscilatorul pilot (lC6) este blocat. La 
apăsarea uneia din clape, ieşirea inversorului corespunzător 
devine 1 logic şi oscilatorul intră În funcţiune pe frecvenţă dictată 
de semireglabilul aferent RK. Clapele acţionează contacte 
comutator interconectate, astfel încât se asigură interblocarea 
electrică a acestora (înseriere pe contact normal închis). În acest 
mod, la apăsarea din greşeală pe două sau mai multe clape 
simultan, instrumentul va emite obligatoriu un ton de frecvenţă 
standard şi anume tonul cel mai înalt. (A se vedea şi articolul din 
"Tehnium 1 0-11 1994" de la această rubrică). Acordările celor 24 
tonuri sunt independente şi se pot face În' orice ordine, 
dezacordarea ulterioară a unui ton neatectându-Ie pe celelalte. 

Utilizarea comenzii în curent continuu la selecţia tonurilor face 
posibilă comanda simultană a circuitului de anvelopă (IC-8) prin 
intermediul diodelor de separare 01-024 şi a tranzistorului T2 cu 
componentele pasive anexe, circuit care, acţionează asupra 
modului de apariţie şi dispariţie a sunetului. Grupul R29, C25 
asigură întârzierea necesară la deschiderea porţilor din IC-8, 
semnalul audio nu apare la ieşire decât după ce regimul tranzitoriu 
de intrare În oscilaţie a fost deja depăşit, astfel că apăsarea 
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două, ceea ce-i va permite extinderea la o claviatură cu 3 octave, 
oscilatorul pilot al instrumentuiui putând acoperi banda de 
frecvenţă corespunzătoare 

Condiţia care se impune oscilatorului În astfel de scheme este 
asigurarea benzii de frecvenţă dorite prin varierea unui singur 
element, care în cazul de faţă este rezistenţa RK. 

hig. Emil MATEI 
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cu 
pe capacul 
televizorului 
nevoia conectorul 
pentru ca la scoaterea 

L-_______________ -' capacului adaptorului 

nu trebuiască demontat de pe acesta), avut în vedere 
televizorul (AN sau color) este cu circuite integrate, 'În structură 

modulară, că din circuitul integrat al 
I . r------i2-=-=--=::;---11 AFI-CC (calea .comu. nă) TDA 
I rJ I 440, ieşirile sincro şi video sunt de de ieşire se extrage 
I I .. ~ I polarităţi diferite" Receptoru! realizat fiind direct la 
I I ,\/~ M J cu tranzistorul se 107 are, pentru montate pe ecranul despărţitor. 
~ -$-". ~ '., -~_ -+ J realizarea acestui lucru şi pe p~ziţia La oscilatoru! de sunet indicele de modulaţie este reglabil 

1 ~., ~~ M (monitor) a comutatorulUi cu potenţiometrul P2. A treia parte componentă este modulato l VIDEO IN AUDIO·IN translaţie, două ieşiri În antifază. În echilibrat (ME) realizat cu diodele 01, 02 şi transformatorul 
I 1 ce priveşte intrarea pentru semnalul ferită Tr1 (ferită care funcţionează până la 300 MHz). Netii 

~ 
~~nK~r aU.dio, rezolvarea este banală ~~~~~~_~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~ 

2 I Î~ aşa cum rezultă din figura 1. 
'" ~===-====== ~= - O altă soluţie este cea a 
.-------' nemodificării televizorului şi, 

deci, a real'izării unui remodulator. Astfel de remodulatoare 
există în orice videocasetofon, frecventa de lucru fiind în 
dQ:meniul UIF. În revista noastră s-au publicat În decursul 
anilor câteva scheme de asemenea remodulatoare. 
însă datoria informându-vă despre remodulatorui realizat 

acest receptor TV-SAT. Frecvenţa de 

"'"'"':::--------~--1 se alege undeva În 
de televiziune (canalele 5-1 
sau În banda i (canalele 

--.~'I Schema bloc a 6 
re m od u latoru! u i este L _____________________ . ______________ --:"" 

prezentată În figura 3. Ea se 
compune osciiator de un semnal se 

1.-____________ ----' purtătoare (OP), un oscilator Acest modulator ejectează purtătoarea, dar va 
sunet (OS) pe 6,5 MHz cu MF şi un modulator echilibrat. 

Cele două oscilatoare realizate cu tranzistorul 2N918 sunt de 
la ieşire semnale pe frecvenţele fp-6,5 şi fp+6.5 MHz. 

din ele are o modulaţie complexă: de amplitudinea pentru se 

8 



! ::~-=-==--=-:-~-~= ~ 
1 ---.!f--__ l 

a 

b 

Televizorul ne va care dintre 
C"r"''l,..n~l'''' să-I folosim. 

originCţI~ ce s-a adus acestui pentru a 
îmbunătăţi sincronizarea este integrator 5, 
care injectează in priza precis mediană a transformatoruiui Tr1 
valoarea medie a semnalului de VF modulator, echilibrând lucrul 
diodelor D1 şi 02. . 

În figura 5 este dat circuitul imprimat, iar În figura 6 modul de 
echipare a plăcii cu componente. 

Bobina L2 (figura 7a) este cu aer. Ea se execută din sârmă de 
CuEm 0,6 - 0,8 mm pe o mandrină c~ 1; 6 mm,.1 O spire una 
lângă alta. 

Bobina de cuplaj L3 se execută la fel cu L2 având însă 4 spire. 
Bobina L2 se alungeşte după bobinare la 11 mm, iar L3 la 5 mm. 
Bobinele La, L 1 se execută pe aceeaşi carcasă (Electronica) de 
plastic;j; 6 având miez de ferita. LO are 50 spire de sârmă CuEm· 

0,12, iar L 1 are 5 spire cu 0,15 (figura 7d). Între înfăşurări se Iasă 
un interval de 1,5 mm. După bobinare este bine să se facă o 
impregnare cu ceară de albină sau parafină. 

Transformatorul toroidal T21 are 3 x 4 spire din sârmă CuEm 
0,12. Pentru o bună simetrie a lui, ceea ce este esenţial în buna 

TEHNIUM 4/95 

aceasta este ci!indrică cu 
aer. Pe un de <fi 2 8 
mm se bobinează 20 spire 

sârmă CuEm 0,25 _ '--____ . ____ . _____ . ____ .--.i 

0,35 mm, Se alungeşte bobina ia 20 mm. 
După echi~area plăcii cu componente (toate verificate în 

prealabil) aceasta se pune într-o boxă din_tablă de fier 
(grosjme mm) cu dimensiunile 30 x 45'-x 90, cu aspectul din 

. figura 8. Intrările dinspre modulul video-sunet ca şi ieşirea spre TV 
se fac prin treceri de RF izolatoare, din plastic sau sticlă. 
Tensiunea de alimentare se aplică printr-un condensator ceramic 
de trecere de 1 nF. 

Reglaj 
Reglajul RM este relativ simplu~ Asigurându-ne că cele două 

oscilatoare lucrează, cu ajutorul unui TV (pus pe canalul 3, de 
exemplu) şi a unui videocasetofon, vom reuşi să acordăm cele 
două oscilatoare, iar cu P1 şi P2 să optimizăm modulaţia. 

Bineînţeles că într-un laborator radio care dispune de-un 
frecvenţmetru şi un osciloscop adecvat, reglajul este mult mai 
eficace. 

Ing. Tony E. KARUNDY 
Ing. Sergiu KEREGI 
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CONSTRUC 

Prezentul montaj este o propunere de înlocuire a potenţiometrelor de 
volum, joase şi înalte din cadrul preamplificatoruiui corector 
comandat -;-n tensiune, publicat în TEHN!UM numerele 7 şi 8 din 1992 cu 
taste + şi -. Este înlocuit de asemenea şi comutatorul LOUDNESS din 

1 

fiecare câte o jumătate de perioadă, respectiv 255 ms. 
Rezistoarele R6, R7, RS sunt necesare pentru a permite 2 
ridicarea dreneior şi dincolo de 5,6 V. 

IOFRECVE 

Frecvenţa semnalului de "clock" de 62,5 KHz este ~.~-~~--~~~~~~~-~~~~~~~~~---~-~~-~~~~--~~~~ 
cu ajutorul unui divÎzor cu 64 a frecvenţei de 4 MHz de către 

nfi<:!n',!nacto şi de osci!ator pe 4 V<.iLJ"";'-" cu corector. 
La punerea sub tensiune 806 intră starea de "stand în Cele două circuite MMN 806 şi rJîMC 4060 se vor ""Ci,"A"",,''''' 

care pe 3 şi 2 factorul de a semnalului este V"-"'cj'''''I''''-'''' pe de alimentare cât mai aproape 'fizic de aceştia 
31 tensiuni de comandă a corectorului de condensatoare ceramice disc de 100 nF. 

\/, pe Pe 
semnal, (jeci, tensiunea de '-'('.,rn'~,n,.,';'~ 

MUTE de ori, circuitul trece În starea 
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CONSTRUCŢII DAMe 

Aparatura de măsură a cunoscut În ultimul timp o mare dezvoltare prin 
apariţia şi perfecţionarea rapidă a unor aparate electronice care au 
renunţat la principiul clasic de măsură. Aparatele electronice de măsură 
din noile generaţii au caracteristici superioare (impedanţă de intrare, 
fidelitate, rezoluţie etc. mari) dar sunt mult mai mult supuse perturbaţiilor 
exterioare decât aparatele clasice. Ţinând cont de preţul lor În continuă 
scădere, de precizia lor şi de alţi factori cum, ar fi gabarit mic, uşurinţa 

citirii, etc. se pare că aceste aparate vor înlocui în câţiva ani aproape În 
totalitate aparatura clasică de măsură. În reviste au apărut deja câteva 

-------, scheme de aparate de măsură 
-----., I electronice relativ uşor de realizat 

\ ~ -o I datorită circuitelor integrate 

semnal pe piaţă. De aceea este normal să ne 
returul de s.peCia.iizate existente la ora actuală 

I..---+---+-_f-l--; electronic (indiferent de tipul lui) 

Întrebăm' cum trebuie realizată --=-=--O:J alimentarea unui aparat de măsură 

.L pentru a obţine un rezultat ai 
,___ măsurării cât mai precis. 

sursă de semnale parazite ce' un aparat 
electronic de măsură din interiorul său este brumul de ce 
se transmite prin sursa de alimentare sau prin cuplajele care 
, _____ . ___ . ____ ._._. __________ ._-, are valori de 

OM - obiect de măsură 

G - gardă 

ordinul mV până 
la zeci de mV. 
Acesta se 
limitează prin 
folosirea filtrelor 
de reţea, a 
ecranelor şi 
depărtarea 

aparatului la (2-
3)m faţă de 
reţeaua.de forţă 

L--_______________ . ______ . ....l În mo mentu I 

măsurării. 

O alimentare antiperturbativă este cea la baterii, dar fiind scumpă se 
preferă un alimentatorde la reţea. în continuare vom prezenta modul de 
concepere a unui performant Schema bloc a acestuia (figura 

1) 
- transfQrmatorul de reţea, 
- puntea redresoare, 
- filtrul de netezire, 
- stabilizatorul de tensiune, 
1. Transformatorul de alimentare 
Perturbaţiile prin conducţie (firul 

de alimentare) se propagă În interiorul 
. 9 aparatului şi de la primarul 

4 L .. transformatoruluispre secundar, În 
1--____________ -1 special prin capacităţile parazite de 

cuplaj primar-secundar. Singura 
modalitate de reducere a cuplajelor parazite este dubla ecranare a celor 
două Înfăşurări (figura 2 - ecranele EP şi ES). 

Prin acest artificiu capacitatea parazită de cuplaj scade la (0,1 +0,01), 
dar realizarea practică este foarte scumpă. Ecranul poate fi realizat din 
tablă de cupru foarte subţire sau, În mod curent, din înfăşurări. 

Observaţii: 

- În cazuri deosebite, Între primar şi secundar se practică o înfăşurare 
ce are un terminal În aer, celălalt fiind conectat la miezul feromagnetic şi la 
împământarea generală 
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---=---, 

~- ~_ I - - Urc I 

5~~ 
6 

I 
1
5 
------~--------------

- pentru limitarea fluxului de scăpări magnetice transformatoarele 
uitraperlormante se practică şi un ecran magnetic exterior EM. 

Modul de conectare a ecranelor tranformatorului la un aparat de 
măsură este prezentat În figura 3. 

2. Puntea redresoare 
În paralel cu diodele punţii redresoare se conectează condensatoare 

de ordinul (J +3,3)nF (figura 4). Rolul condensatoarelor este dublu: 
_______ -.. protecţia la suprate~iuni de 

I 
i comutaţie redu€erea câmpului 

o--:-t--- I electromagnetic perturbatoL , -- ! I Observaţie: din acest punct de 
. _. Rl-5K vedere ar fi utilă o creştere a valorii 
I lBV I capacităţii ondensatoarelor, ceea ce 

~ 
lSV ar duce însă ia supraincărcarea 

7 
\ 

Rl·33K I (·10()jJ 01 '1 trasQformatorului. ' 
3. Filtrul de netezire 
Parametrul principal al oricărui 

_________ ---1 filtru este factorul de ondulaţie y = 
Ur/Uccx100(%) 

unde Ur reprezintă valoarea efectivă a riplului, iar 

Ucc tensiunea continuă la intrarea filtruiui. De n ee 107 

regulă, pentru aparatele de măsură electronice se J1ţ 
utilizează filtre RC, filtrele Le şi LR fiind I I 
contraindicate datorit.ă câmpului perturbator generat II 1. 670n. 

de energia înmagazinată În bobine. lMnO I 
În figura 5 este un filtru RC, iar În I yH S( 107 

6 formele de undă ale tensiunii redresate cu I I ~ 
valoarea maximă componentei continue Ucc de 1 lK 

la intrarea Hitrului şi tensiunii de la ieşirea 

. .~ -~ acestuia,· --~ ·t I 
Pentru valor,lIe d. ate ale componentelor va rezulta ' .' Ţ 

o cădere de tensi~ne pe fiit;u de 3V. 8 i 

( Ucc :::: 2U m/rc, U2 = 4U m/31t.v2) -- :J 
Considerând ---
(Xc = 1/2wC = 1/2·2rcfC = 104/628«R=>lc == = 4Um/3rc.vR) 

va rezulta 
(UR = Xclc = 4Um/3rrJ2R-2wC =';!J y = 1/3.v2wRC) , 

Pentru valorile din desen 

1 

factorul de ondulaţie este 7,5%, 
O----._<lJl--____ ~S valoare inacceptabil de mare. 

I +) Aceasta se poate micşora prin: 
Rl _ creşterea frecvenţei (se face 

a . Ia unele aparate care au 
Rit convertor ce lucrează la (1 

+10)kHz), 

I 

-creşterea rezistenţei R (greu 
(o' de realizat, ducând la pierderi de 

putere pe filtru), 
'-----------------1 - creşterea capacităţii C (ridică 
probleme de gabarit). 

O altă soluţie des folosită este "multiplicarea" capacităţii În montaje cu 
unul (figura 7) sau două tranzistoare (figura 8). 

Pentru montajul cu un tranzistor, 'din punct de vedere al semnalului R1 

şi R2 su~t privite în paralel, prin ele Încărcându-se condensatorul C. 

R1 11 R2 = R1 R2/(R1 +R2)= 4,3kQ 

UR2 = 3V-UBE cu USE = 0,65V 

Curentul prin R1 şi R2 este I = Uin/(R1 +R2) = 518 (am considerat UCE 
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este redus la 

P2 v 

1 
V.Q.. 

+V..o.. 

mic. vezi fig. 2. 
Re == Ue/le; Rc = Ee - Uce - Ve/le; R1 == Ue/ld; R2 (Uc - Ue)/Id 

Din catalog,sco'atem caracteristicile lui GT309: 
p:::: 50 mW; Uc = 10 V; le == 10 mA; H21e = 60; leBO:::: > 5f1A 

Alegând tensiunea de alirne:1tare Ec :::: 3V 
că Ub (germaniu)'''' 0,2 V , alegem Ue '" 

0,18 V. 

1., Ideste 1,125 * 10-5. 
Calculând rezistoarele nece$are vOIŢI avea: 

Re == 0,18/0,001 ;; 180n deoarece avem + 

== 2 atunci Ree este din Re, am ales Re == 

Rc::= (Ee Uce - Ue)/Ie == 1500 Q 

16000 G, am ales 16kn 

= Ec - Ueiid "" 250000 U, am ales 21 Okn 

aceste date se va schema 
cei care vor construi această schemă câteva considerente: 

., Dacă R instrument este În valorii 60n se va corecta valoarea lui 
Re pentru a avea maxirnă . 

• Dacă dorim o sensibilitate mai mare de 25kQ/V vom retuşa 

sensul de mărire 
.40k&î/V. 

!a 20:25k:n. În acest caz 

Construirea ",n,~,·",Vi'" 

va 

Piesele propus se pe un circuit 70 
x 102 mm (vezi 3). Circuitul este văzutr dinspre partea neplacată. Pentru 
transpunere pe circuit se desenul pe hârtie în acest fel 
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dtp 
.. mSlli' 

"di 

Micimei FARADA. Y (1791-1867), fizician şi chimist 
membru Regale din Londra. Prin opera sa experimentală şi 
teoretică este considerat una dintre cele mai 
ştiintifice din toate tH-r,n"r,!p. 

În domeniul electromaglletilsmululi, 
fenomenului de inducţie ele:ctrorrtagnetlcă 
naturii diferitelor de a 
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ma:gnence a 

dliltre greutatea atomică .il şi 
: fiind o constantă universală. 

este intitulată "Cercetă.ri py,v"r,rr.,"O_ 

a 

J ames-(~lerck 
183 1879 

James Clerk l\L\X\VELL (1831-1 fizician englez, membru al 
din Londra. 

esc!1Ja fenomenelor 
numele şi care 

ale Fizicii. 
vU.I,,-"U''''''',"U de ,-1''''''''''''''''0 

electrorrtagneltlca a undelor 

domeniul electromagnetismului se 
(1 Unitatea de flux <>""'6U'-'''''' 

continuare În pag. 22 
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Este schimbătorul de frecvenţă tipic, cel care e intrarea 
oricărui radioreceptor superheterodină. Pentru a fi mai accesibil 
amatorilor începători, s-a simplificat schema oscilatorului local, 
p'entru eliminarea oricăror riscuri de greşeală şi s-a adoptat o 
singură gamă de recep"tie, gama de unde medii folosită 
universal pentru "broadcasting" adică difuzarea largă de ştiri şi 

muzică. Împreună cu amplificatorul de frecvenţă intermediară şi 
un amplificator audio, poate echipa fie un receptor de 
buzunar, fie unul portabil, fie unul stabil de casă, unul de 
automobiL Funcţie de gabaritul total, de casetă, tensiune 
alimentare, difuzor. Toate după ţelul urmărit t după dorinţa 
amatorului. 

După figura de mai jos, se constată că bobina L 1 e identică 

cazul acesta C1 se poate inlocui cu un trimer "de circa 50 

Condensatoarele C2 şi C9 notate sunt de asemem 
condesatoare trimer, semireglabile, ele servesc ia reglajul 
al 'paratului. Rezistoareie pot fi jumătate de watt sau sfert 
watt, condensatoarele ceramice sau poliester, condensata 
C7 şi ca tip stiroflex, mică sau ceramice. Condensatorul C 
care duce ia intrarea arnplificatorului de frecvenţă interm 
poate avea şi o mai mică, de 3 ... 5 pF În caz că 
doreşte o selectivitate mai mare -in pofida sensibilităţii -

şi simplu poate lipsi, cu avantaje pentru muzical 
traseului mai larg, frecvenţă interrne.cjjară. Tranzistorul 
fi un "npn" din seria BF sau se cu factor mic de amplifi 
Datorită felului de montaj nu se obervă mari schimbări În 

~-----------------------------"-"-----~._---, de lucru, funcţie de tipul tranzistoru 

1 

~10 
-paPF 

i 50nF , -, 
I 
~ 
# 
S 
I 

cel mult diferenţa În zgomotul de 
şi aceasta cazurile cele 
dezavantajoase, 

La punerea În funcţie, conectâ 
amplificatorul de frecve 
intermediară şi un amplificator 
se obţine un receptor superhete 
complet. Pentru reglaj preliminar, 
lasă miezuriie bobinelor În pozi 
medie. Se reglează condensa 
variabil cu cele două secţiuni cuplate I 

pe un ax C3 şi C10 şi cu -e antenă 
! exterioară cuplată prin C1 - pentru 
! compensarea lipsei de. sensibilitate 

"-~~--~~~-~--~~--~~~~~~~~~~~ ineffi~ă apar~ dereg~,~e 

a tuneruiui de unde medii, cu amplificare directă_ 
de frecvenţă intermediară, e celor 

de şi e are 
cu sârmă de 
e oscilatorului 

o 
frecvenţă intermediară. 

post medii, 350 
Se reglează L3 şi L 1, 

ampiificatoru! F.1. un maxim de reducând 
posibil cuplajul cu antena exterioară, pe măsură ce creşte 
sensibilitatea. Prezenţa local se 

tranformator de frecvenţă intermediară, e uşor de 
efectuat c~rând atenVe şi precizie ih ~işcări. După ~---~-~~--~~-~~~~.~~-~~~-~~~~~~-~~-~~~. 

rarea bobinajului devenit inutil~ se începe 
u de a nctul 1 - masa, cu sârmă de 

.0,08 mm diametru~ izolată cu sau email. 
De la 1 ... 2 se bobinează trei spire, "se răsuceşte 
sârma în continuare ca o buclă- care iese În exteriorul 
bobinajului - lungime circa 2 cm şi se bobinează 
deasupra În acelaşi sens de la 2 ... 3 un număr de 7 
spire. Deci porţiunea 1-2-3, are e însărcinată cu 
amorsarea oscilaţiilor locale nurnără pentru porţiunea 
cuplată la enl~or 3 spire şi cuplajul la colector, in că 7 ~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~ 
spire, iar porţiunea dintre 3 .. .4, după o buclă de rigoare pentru 
legare la terminal, numără 120 spire, În acelaşi sens de 
bobinare. Deci, tot bobinajul de la 1 .. .4 numără 130 spire. După 
fixarea carcase; la locul ei, lipirea terminalelor conform schiţei, 
impregnarea bobinajului cu parafină, se re montează carcasa În 
ecranaj şiapoi. .. se poate răsufla uşurat. Partea cea mai grea a 
construcţiei a fost soluţionată. În rest? Congensatorul variabil e 
unul dublu cu dieletric solid de 2 x 270 pF. In cazul folosirii unui 
condensator variabil cu aer mai mare, În exteriorul plăcutei, cu 
capacitate de 300 .. .460 pF, numărul de spire total al bobinelor 
L 1 şi L2 pot fi reduse cu 15~ .. 30%. Folosirea condensatorului 
C1 e facultativă, pentru utilizarea aparatului În imobil ecranat 
din beton armat sau in automobil, cu antenă tele~copică, În 

14 

măsurat 3 ... 6 volţi. Acu! instrumentului trebl!ie să devieze, chiar 
dacă polul minus nu e conectat, indicându-se astfel prezenţa 
oscilaţiei locale. Pentru reglaj mai precis, pri~ care se obţi~~ 
sensibilitatea cerută unei superheterodine, trebuie folosita 
aparatură mai precisă, generator de semnal standard şi 
procedura de urmat va fi descrisă Într-un articol următor. 
Deocamdată, doar prin reglajul preliminar şi "acordul la ureche", 
se pot recepţiona o mulţime de staţii de radio, În condiţii 
asemănătoare cu cele ale recepţiei date de aparate de realizare 
industrîală. Este premiul acordat răbdării, atenţiei şi lucrului 
spre un ţel precis. O etapă importantă a fost trecută. Se poate 
continua cu'toată Încrederea! 

George Dan OPRESCU 



Propun o soluţie pentru 
,..,.",,,,.nlT'", de calitate a programelor de radio 

UUS norma CGIR, În În care folosind o 
normală nu se poate efectua mari dintre 

de şi cel de recepţie 
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Cu Em 00,3 
ferită 

02,5 mm 

fi folosită şi 



folosesc ca,oa<::;îtătti!€ 

,.--._----------------------------- ------------ ,---

dotat cu 
un generator vobulat 
În frecvenţă. 

O primă 
este. aceea a 
comută li 

condensatoarelor. În 5 
'---------------' fig. 1 se dă schema 
~hui discriminator de semna~sunet folosrt la TV-AN ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~ 
Diamant 220. În fig. 2 se prezintă modificarea operată pentru 

2 
/ 

:rt' ~l li! I Ifl ! 

I I ~ 2 ; J L 

~ I -

OJ022]1 . I 
_,' - - - - - - _1 

introducerea În circuite a condensatoarelor C1 şi C2 pentru trecerea 
pe 5,5 MHz (canal sunet pentru majoritatea posturilor transmise de 

televiziunea prin 
r--~-O-D-U-L-F-I-S-U-NE-T-·=--::.::::.::.-----.::::.::::----------l-, cabl u). Trece rea 

I MUI de la un standard 
1 "20'~ I 1 la altul constă În 

ci~. I manipularea unui 
I Înt re rup ă t'o r 
I tumbler cu 2 x 2 

1001' . - ~~&: I poziţii' {Ia tele-
(lPI' vizorul Diamant 

:: I 220- este 
I ( . Icm 4~. practicată la spate 
I R200 2'''' h' . 

C42~ T 680 T~~~ '-Iln C Iar ŞI gaura 

3' 'OOOl(P ~) --L J I rotundă de mon-

l
' - - - 1 - l' - . 1- - - tare a acestuia). 

&'U1 LoI4 J04 - . Val ori I e 
capacităţi lor celor două condensatoare ceramice care trebuiesc 
montate şi care trebuiesc sortate riguros prin măsurare ( pentru 
acord nu se mai poate ajusta miezul de ferită al bobinei) se obţin din 

Schemeie din fig. 3, 4, 5 care folosesc CI Ţ AA 661 
modificate ca I'n fig. 6. 

în această schemă: C1 :: 0,4 x 270750/1020 = 79,4 pF; C2 

1GOp 
( 1) o----1i-----.--. 

___________ --, x 100 

7 TAA661 

i2 

('1"\1 
01 
NI 
..JI 

!~~ ',' 
-:1 (de sunet 

).: . fo\osesc /+(2 T~A 120 
l...-. ___ ~I - ) (fig. 7 

6 /- - - - - - - - - - - -- - - - --~ ;o~ 
prezent 

În fig. 8. 
În această variantă: 

C1 = 0,4 x 200 = 80 pF; ,---------------

- C2 = 0,4 x 470 = 188 pF. 
Un alt mod ecoJ:lomic 

pentru sunetul bistandard 
este de a folosi un mixer 
auteoscilant (Mx AO, fig. 

'9) realizat cu un singur 
tranzistor, care primind fi 
= 5,5 MHz la intrare dă la 
ieşire (spre modulul de 
sunet existent) 6,5 MHz 7 
(oscilatorul lucrează pe 1 
MHz). Când trebuieL-------------...... 

recepţionat sunetul de 6,5 MHz printr-o comutare manuală se 
întrerupe reacţia pozitivă a oscilatorului şi Mx AO devine un simpl 

amplificator (eventual) pe 6,5 MHz (A, fig. 9). . 
~-~-~--~~----~-------------l-g-~~ In fig. 10 se dă schema de princi~u a un~ varian~de 
p~~~~oo-~-~-U~~~N~E~T~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -o ~~f asHel de m~era~oosdlant. E~de~căsep~f~o~~atte 
, P22984"010 8 ~a~ 

ll~~ 
Cll0 ,..c:::H-~7 ~ I I 
~i"F I + b :~~' I ~B +T~~elf 

l---C~~~~~_CD-(i""'; 
9 I I 

1 
fl04 

8(328 

I 
I 
I 

'-, 

8 L ______ -., -- -- --_.-_._. --

variante preluate de la mixerele de UM ale receptoarelor de 
L~~~~~ ______ ~~-____ ~_~~~~~~ __ ~~~~~~~~~ radiodHuziune cu MA. in schema din fig. 10 se po~e~~~ 

orice tranzistor pnp cu siliciu. 
(6,5/5,5)2 ::: {5i0 + C1 )/51 O = 1,4; de unde C1'~~200 pF şi (56 + 

o altă variantă ieftină de conversie a sunetului la televizoare este 

6 



9 
cerarnice. BobÎna L este realizată pe o carcasă 
16 CuErn 

face conversia 
orice televizor din famlH1le hibrid şi sau la 

. Toate aceste televizoare au ca 
,.,., ....... r> .......... de celei din 4 

+ 12V 

10 
L ____________________________________ ~ 

oscUatorului şi punctul A 
- se C201 = 50 nF cu 1 nF 

ulu 
şi 

mon aju u 
televizorului 

a 

se lipeşte 
un conductor 
între al 

- se lipeşte un condensator între emiţătorul tranzistorului Ti şi 

B, având C -100 pF 

.- se recepţionează un program cu standard de sunet 5,5 MHz 
,-----------------'-------.---, (exemplu TELE 

t12V 

I 
I 

OUT I 
A---------------~O 

T2-8F 214 6,5 MHz I 

I 
I 

I , 
___ ~ ___ t 

7 ASe) şi 

reglând miezul 
bobinei L prin. 
gaura dată În 

ecran 13) 
se urmăreşte 
obţinerea unui 
sunet cât .mai 
fidel. 

Tot adap
toru! se cone-

P r 
o per a 

L-.-______________________ ---J indicate, 

etaj ificator cu tranzistor din canalul de sunet, a fost 
transformat, de fapt, într-un mixer, care primind la intrare frecvenţa 

TEHNIUM 4/95 

schema oscilatoruiui cu un 
,----------.-----------------, m ixe r realizat 

A 

cu un 
tranzistor. În 
acest caz se 
rea! În 
întregime 
de circuit 

(25 x 
din fig. 5, 

ecranu 
punându-se 
numai peste 
oscilator 

14 13). Acest 
1....-. _____ • __ . _______________________ ---' ad a pt o r de 

conversie se. 
intercalează la intrarea canalului de sunet. La televizoarele cu tuburi 

IN 

+ 
OUT 

cu o 

RED. 

17 



R '10 SERVICE 

Posesorii de dubiu radiocasetofoane ABA-
cărora CI TEA20258 s-a defectat 1) pot opera înlocuirea 

+9V DIF 

T fOi -- T t , 
I I I I 

L{i Lh· 1 .J. 

Ţ~ _J 
I -, I "T'+ I 

16 Î5 14 13 12 11 10 J. 

rEA 2025 8 

R 

acestuia cu două integrate tip TBA 190T-IPRS construind pe 
o plăcuţă de cablaj două adaptoare pe care le vor planta În 
locul C.1. original. 

Schema de utllizare a CJ. TBA 790 T similară cu a 

2 
C.1. necesare doar piese care se 

cu C.1. şi care indicate 
În schema din fig. 3. După executar~, se vor 
monta În placă respectând conexiunile care sunt numerotate 
pentru canalul stâng şi pentru canalul drept paranteză. 

Se recomandă ca firu! să aibă ogrosime de 0,8 mm - 1 
mm pentru a se asigura o rigiditate În montaj. 

rBA 790 T 

3 

18 

Modificările care Se fac: 
- excluderea condensatorului de 220/10 din pin 8 
- întreruperea traseului de la pin 1 la masă ... 
- executarea unui ştrap de la pin 1 la pin 'ţ16. 
Performanţele sunt aceleaşi cu ale integratului ortginal. 
Se pot monta şi celelalte tipuri de integrate: tip tCA150 

şi TBA810AS. 

Dacă este necesar să se conecteze la fiderul antenei 
televiziune două-trei televizoare, este recomandabil să s 
foloseacă un distribuitor activ pe bază de tranzistor cu 
de câmp (TEC) ca cel prezent În figură. Acesta, practic, 
introduce dezadaptare În fider, dar asigură un semnal 
ieşire suficient pentru funcţionarea.normală a televizo 

, ___________ -".7---, Dispozitivul reprezi 

I 

un amplificator de,) R o€0r 2- aperiodic cu o 

I 
Bxat CJ/j~o K Bb~~1; impedanţă de intrare 

mare şi adaptat la 
ieşire, cablul având 
impedanţa 

caracteristică de 75 
ohm. TEC T1 este 
montat, 

L--____________ ---l sch e mei! cu su rsa 

comună. Regimul său de funcţionare este impus de 
tensiunea pe poartă culeasă de la divizorul R1, R2. 
Se.mn ul de intrare se aplică În circuitul porţii prin 
capacitatea d valoare miă a condensatorulul C1, iar 
semnalu! amplificat se culege din drenă şi prin condensatorul 
C2 şi rezistoarele R4, R5 se aplică la intrările de antenă ale 
televizoarelor-. Este necesar cala executarea montajului, 
componente ~ circuitelor de intrare şi de ieşire 
amplificatorului să dispuse de o parte şi de alta faţă de 
tranzistor. Dispozitivul se conectează la fider (pe desen 
care uneşte INTRARE cu IESIRE 1) astfel: îndepărtiand o 
mică porţiune a învelişului izolant al fiderului, se taie tresa şi
izolaţia conductorului interior după care, la acesta se lipeşte 
condensatorul C1 (terminalele acestuia trebuie scurtate până 
la lungimea minimă posibilă), iar la tresă - conductorul 
comun al distribuitorului. Nivelul necesar al semnalului de 
ieşire se stabileşte ajustând valoarea rezistenţei ,rezistorului . 
R1 (practic până la obţinerea unui curent de drenă de 5 ... 7 
mA). După cum a rezultat din experiemntări, distribuitorul 
lucrează bine în toate cele 12 canale ale gamei de undă· 
matrice. Nu s-a constatat influenţă reciprocă a televizoarelor 
conectate la fiderul principal şi la ieşirile distribuitorului. 
Pentru alimentarea dispozitivului este necesară o srusă 
aviand un nivel mic al pulsaţii/or tensiunii (în-cazul unei filtrări 
insuficiente se poate observa pe ecranul teelvizorului un 
"bruiaj" sub forma unei benzi orizontale fixe sau care se 
deplasează) . 

RADIO 7/1987 
Ing. S1. IANCIU 

TEHNIUM 
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fascicu!ului la nivelul 

- band - banda I (8-10 
* iliumination - iluminare, (a amplitudinii, fazei şi polariz.ării ' 
",,,.11.'1-""""''' in deschidere) 

amlplitlJde ~ În amplitudine 
- antenna §. iluminarea antenei, distribuţia În deschidere a antenei 
... antenna array ~ distribuţia În reţeaua de antenă 
- aperture â distribuţia În deschidere 
* impedance - impedanţă 
i of trae space - impedanţa caraceteristică a soatiului liber 
i of slot - impedanţa fantei 
- antenna il impedanţa antenei 
- antenna - feed i impedanţa de intrare a antenei 
- aperture il impedanţa deschiderii 
- loading 11 impedanţa sarcinii 
- matched a impedanţa adaptată 
- w91ve i impedanţa de undă 
- wave guide il impedanţa ghiduiui de undă 
- terminating ii imped.anţa termlnală 
* - Înclinare, incidenţă, cădere (a fasciculului, el undei) 
- beam g căderea fasciculului' . 
- norma! li căderea perpendiculară (normală) 
" iris - diafragmă, iris 
.. isolalor - izolator, decuplare, dispozitiv de separare 
- absorption il. izotator cu absorb~e 
- coaxial - line i izolator coaxial 
- ferme .Ii izolator cu ferită 
.. isotropic - izotropic 
.. isotropy - izotropie 
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- dielectric i izotropia dieiectricu!ui 
" indoof aerial/antenna - antenă interioară/de cameră 

banc! .. banda J (5.85-8,2 GHz) 
jael< - mufă, c~lplă 

de antenei, mufa de antenă. 
* joint - cuptă, cuplaj, sudură 
- azimuth rotating .il cup!ă rotativă În azimut 
- choke $l. îmbinare dresel 
- coaxia.l g Îmbinare rotativă coaxială 

ionctiunea 

îmbinare, punct de ramificare, nod 
H 

K/- banc! - banda K (18,OO-26,SO GHz) 
Ku/- band .• banda Ku (12,5-18 GHz) 
KaJ- banc .. banda Ka (26,5-40 GHz) 

!9U94Ue 

Kiiocycle .: kilohertz (KHz, 103 Hz) 
* K - aeriallantenna - antenă K (formă modificată a antenei H, în care cele două. 

formează un dipoi, iar elementul vertical un dipoi 
(Kelvin Degrees) - grade Kelvin: unitate de măsură a temperaturilor 

superioare faţă de zero absolut (-273°C), folosită şi pentru tempet"atura de 
zgomot a antene!or şi amplificatoarelor de antenă tu zgomot redus 

a 
U - band - band~ L (1,12-1,7 GHz) 
* L- aerial/- antenna- antenă În formă de L 
.. LHCP (Left Hand Circular Ploarization) .. polarizare circulară stânga 
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F/- band - banda F (90 - 140 GHz) 
*feeder-aerial/-antenna matching - adaptarea fiderului cu antena 
·free aerial/antenna - antenă Înaltă (degajată) 
*frequency band - bandă/gamă de frecvenţe 
,ofrequency deviation - deviaţie de frecvenţă 
*funnel aerial/antenna - antenă pâlnie 
* f/O - raportul dintre distanţa focală şi dia metrul oglinzii 
*feed - excitator, fider, linie fider, radiator, alimentare, a alimenta, a excita 
- antenna - fiderul de antenă, fiderul (de alimentare) al antenei iluminatorului 

antenei 
- antenna array - excitatoral reţelei (de antenă), lini~ de alimentare a reţelei (de 

antenă) 
- beam-scanning - radiator care asigură balansarea fascicul ului 

- center - alimentare la mijloc 

- coax -alimentare cu fider coaxial 

- continously variable polarization ;.. radiator cu polarizare variabilă continuu 

- current - alimentare În modul de curent 

- dipole - radiator dipol 

- dipo!-disk - radiator de tip dipol cu contrareflector (disc) 

- directive - radiator directiv 

- double-slot - radiator cu două fante 

- horn - radiator horn 

- off-axis - radiator deplasat (faţă de axa de simetrei a oglinzii) 

-'offset - radiator deplasat .din focar, alimentare asimetrică 

- on-axis - radiator dispus pe axa de simetrei a oglinzii 

G/-band - banda G (140 - 220 GHz) 
,ogain - amplificare, coeficient de amplificare, coeficient de directivitate, câştig 
*gain antenna (directive) - coeficientul de amplificare al antenei, coeficientul de 
directivitate al antenei 
- average - coeficientul mediu de amplificare 

- axiai - amplificare În direcţia axiaiă 

- backward - amplificarea În spate 

20 

- telescopic .Q catarg telescopic 
* matched - adaptat 

7 

.Q of televizion aerial cable - adaptarea unui cablu de antenă TV 
* matching - adaptare, egalizare, ajustare 
- antenna a adaptarea antenei 
- bilateral .Q adaptare bilaterală 
- broad-band .Q adaptare de bandă largă 
- load a adaptarea sarcinii 

* Mcps (megacy~le (s) per second) - megahertz, MHz (106 Hz) 
* mean - valoare medie, mediu 

* Megacycle ..: megahertz ( MHz, 106 Hz) 
* microstrip - linie plană nesimetrică, linie microstrip 
- ceramic a linie plană nesimetrică având ca suport ceramica 

* mii - mii, o miime deinch (2.54 x 10-5m) 
* mini-antenna - antenă de gabarite mici 
* mismatch - dezadaptare, neadaptare, dezacord, necoincidenţă, 

necorespondenţă 
- antenna.Q dezadaptarea antenei (cu fiderul de alimentare) 
- calibrated a sarcină cu dezadaptare calibrată (pentru asigurarea RUS impus) 

m 
* natural - natural, propriu 
* natural frequency of an aerial - frecvenţa proprie a unei antene 
* narrow-band - de bandă îngustă 
* narrow-beam - fascicul îngust, directiv 
* network - reţea, circuit, schemă, contur, cuadripol, multipol 
- aerial .Q reţea aeriană 
- beam - steering 2 schema de comandă a fasciculului 
- beam-forming .Q schema de formare a fascicul ului 
- branching a circuit de distribuţie 
- coupling .Q circuit de cuplaj 
- feed 2 schemă de alimentare 
* noqe - nod, ramificaţie 
- current .Q nod de curent 
- standing-wave il. nod de undă staiionară 
• noise - zgomot, bruiaj 
- antenna il. zgomotele antenei 
- feed-line 9. zgomotele liniei de alimentare 
* nonreciprocal - nereciproc 
* nonresonant - nerezonant, neacordat 
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MAX 038, generator de funcţii de precizie, poate livra semnale 10m/16V (tantal), C4 = 3,3mF/16V (tantal), C5 = 1 mF/(MKH, Rt'v 
sinusoidale, dreptunghiulare şi triunghiulare de la 0,1 Hz la 20 10 mm), C6 = 100nF/(MKH, RM 7,5 mm), C7 = 33nF (MKH, Rfv 
MHz. Pentru reglajul frecvenţei sunt suficiente un condensator şi 7,5 mm), C8 = 3,3 nF (stiroflex), C9 = 330pF (stirOflex), C,10 ::. 
r-----------...J.R-___________________ ----, 100pF (stiroflex), Cii = 33pF (stiroflex). 

...--______ ---=-i1 REF 

2 GND 

MAX038 

le1 

1-:=================40 OUT1 Formele de undă se selctează cu 82, 
iar partea delimitată punctat (83, 84, 
85, R1, R2, R3) se poate amplasa OUT·~19W~~==:::t=:H 

GNO~18::..-.e--~ 
17 

V+ 16 
DV+~----o 

DGNO ...,:..:15::...-+-...... -+--.. 
+Ub 0---...----. 
~ :J:47fJ 

SYNC~14~ __ --o SYNC IC4 
13 C23 

POl POl -Ub o---...----l 
POO 12 POO 

C19 
100n 

OUT2 oriunde în afara plăcii. 83 până la 85 
permite comutarea pe semnale externe 
pentru reglarea frecvenţei, factorului de 
umplere sau la modulaţiei. 

Ieşirea OUT 1 dă un semnal Uss = 
2V (±1) pentru toate cele 3 forme de 
undă cu o rezistenţă de ieşire internă de 
0,1 ohm şi suportă o încărcare 
capacitivă maximă de 90 pF. IC2, un 
amplificator MAX 442, prezintă la OUT 2 
o impedanţă de 50 ohm, dar în multe 

L------------_____________________ ----.J aplicaţii nu este necesar. Atenţie trebuie 

un rezi stor în combinaţie cu o referinţă internă bandgap, iar pentru 
selecţia formei de undă sunt prevăzute două intrări digitale (figura 
1 ). 

Domeniile de frecvenţă se selectează cu 81 (11 trepte), iar 
condensatoarele sunt prezentate mai jos: 

Ci = 1 00mF/i6V (tantal), C2 = 47mF/16V (tantal), C3 = 

Convertorul din figura 1 poate translata o bandă de 
frecvenţe de circa 2 MHz în domeniul 20 ... 200 MHz. În 

~-------------------, 

+5V 

Eing. 

I 

principal, el a 
fost conceput 
pentru conversia 
benzii satelit 
135 ... 137 MHz 
În banda de 2 m 
de amatori 
144 ... 146 MHz; 
de asemenea, 
poate fi folosit şi 
pentru banda de 

'---_____________ -----J 6 şi de 4 m. 
Semnalul de intrare este trecut prin circuitul acordat 

Li ICi În emitorul tranzistorului ce lucrează cu baza la masă; 
rezistenţa de intrare redusă amortizează Li ICi, astfel încât 
acordul acestuia nu este critic. Rezistenţa ridicată din 
colectorul tranzistorului, dimpotrivă, nu influenţează circuitul 
acordat L2/C2 astfel că acesta, realizează, În principal, 
selectivitatea. Cuplarea la mixer se face printr-un 
condensator de valoare mică. Tot în baza tranzistorului 
mixer ajunge şi semnalul de la oscilatorul cu cuarţ pe 
fundamentală. In colectorul tranzistorului mixer se află un 
circuit acordat pe 145 MHz (L3) iar cuplarea la ieşire se face 
printr-un condensator. 

Încercările au arătat că această combinaţie -
oscilator+mixer - funcţionează atât cu frecvenţa 

fundamentală, cât şi cu armonicele. Pentru alte domenii de 
frecvenţă, frecvenţa cuarţulu) se poate calcula astfel: se 
scade frecvenţa inferioară a domeniului dorit de 2 MHz din 
144 MHz, se împarte cu 3 şi cu 5 şi se notează cele 3 valori. 

TEHNIUM 4/95 

acordată intrărilor neprotejate FADJ, 
DADJ, IN unde tensiunile aplicate trebuie să fie între -2,3 şi +2,3 V. 
Este recomandată o carcasă metalică pentru evitarea frecvenţelor 
parazite înalte generate de aparat. 

Funk Amateur 1/1995 

Apoi se alege un cuarţ cu frecvenţa corespunzătoare 
uneia din cele 3 valori. 
Acordarea bobinelor se r------------------, 

"" face cu ajutorul unui DIP 
metru prin apropierea 
sau îndepărtarea 
înfăşurărilor bobinelor 
(vezi datele din tabel). 
Pentru o acordare fină se 
foloseşte un emiţător sau 
un semnal recepţionat. 
Sensibilitatea este 
reglată, în principal de 
bobina L2. Dacă nu se 
dispune de un DIP 
metru, ajustarea se 

BF199 
o "2) EQ.l /..7 2;
o o~ t::_:::J ~~I 
22p Q.. T Eing. 8F199 
Br"'?l <;> o o o 
,,.-"\C"rJC1 

..:t::l "-_/ - O<?;,/ 
't- o c 

1{]n BF199-;;1 ~ 1~-- o o o \61 ,.:l> 
-r-lk - - ~ --" ~Jl 

Ha§e I~~(p~ iOn 1~~ 
O O '{ .lis.. O S2!< 

Ausgang +5V 

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

limitează doar la bobina L2. Alimentarea trebuie să se facă 
Între 3 şi 6V, la un consum sub 2mA. 

Variante de echi[2are: 
Frecvenţa intrare (MHz) 50 ... 52 84 ... 86 135 ... 137 
Frecvenţa ieşire (MHz) 144 ... 146 144 ... 146 144 ... 146 

Frecvenţa fundamentală 28 12 9 
curaţ (MHz) 

Armonica 3 5 
C1/C2 (pF) 39 22 12 
L1/L2 (spire) 7,5 7,5 5,5 

L 1/L2: bobine În aer 0,5 mm CuEm pe <1>3 

L3: bobină în aer 5,5 spire 0,5 mm CuEm pe <1>2 
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Pentru eliminarea tehnice ale schemelor cu 
continuă a turaţiei motoarelor asincrone, circuitul din figura 1 
realizează un control în trepte al vitezei, prin "tăierea" de 
semiperioade din tensiunea alternativă a reţelei (220VA/50Hz). La 
conector semnul "O" semnifică nulul, "C" - faza, iar "S" - alimentare 
motor. Datele tehnice sunt; 

1 . tip motor - asincron 
2. putere maximă - 220W 
3. frecvenţă reţea - 50 Hz 
4. tensiune ieşire - 230 VA 
5. trepte viteză - 1/2, 1/3,1/5,1/7,119 din turaţia maximă 
6. indicator optic al alimentării. 
Tranzistoarele T1, T2 realizează formarea de impulsuri la 

trecerea prin O a tensiunii reţelei (de durată dependentă de 
valoarea R 1, R2 şi de tipul tranzistoarelor), ce declanşează 
monostabilul ICi b (neretriggerabil pentru o durată ceva mai mică 

urmare din pag. 13 

Heinrich Hertz 
18 7-183 

1 

de 10 ms, ajustabilă cu P1), cu rol de filtru. Astfel, La ieşirea IC1 
se vor genera impulsuri "curate" În ritmul de 100 Hz. Registrul 
deplasare IC2 realizează secvenţa de deplasare a unui "1 fi log' 
la ieşirea spre 09, fiind reiniţializat de impulsul scurt ce apare 
intrarea IC la Întârziat de R5, C2, ICla lucrează tot ca monostabil, 
de durată cea 8 ms (74 HC 221) şi comandă pe poartă triacul Tri 1 
şi semnalizarea prin LED-ui D1. Comutatorul S1 selectează p 
poziţia 3 treapta de viteză de 1/3, pe poziţia 4-1/5, pe 6 - 1/9, pe 5. 
- 1/7. Pe poziţia 1, registrul este ocolit, deci turaţie maximă. Pe 
poziţia 2, C3 este pus În paralel pe C4 dublând la 16 ms durata 
monostabilului ICla. Astfel, triacul coduce o perioadă din două. în 
cazul în care motorul are dificultăţi pentru turaţia de 112 se poate 
muta JP1 pe JP2 şi îndepărta C3, renunţându-se la treapta de 1/2. 
Reţeaua L 1, R9, C9 protejează triacul taţă de impulsurile 
perturbatoare ce-I pot declanşa. 

Realitarea practică impune o izolare a montajului (carcasă 
plastic) şi a axului comutatorului, iar LE"[)-ul nu trebuie să tracă prin 
capac. Cuplarea sarcini se face după reglarea montajului (altfel pot 
apărea supraîncărcări pentru motor şi triac), care constă În 
aducerea lui S1 În poziţia 1 şi a lui P1 la capătul la care LED-ul 
pâlpâie vizibil. Se roteşte P1 până când LED-ul luminează 
continuu (cu o mică rezervă su~imentară). Pe celelalte poziţii ale, 
lui Si, LED-ul va pâlpâi cu diferite frecvenţe. Se cuplează sarcina 
pe o treaptă redusă de viteză şi se observă încălzirea motorului. 
Pot exista cazuri în care motorul să nu suporte o astfel de 
funcţionare, dar acestea sunt, în general, foarte rare. De aceea, 
atenţie, nu se poate prevedea din start această situaţie. 

Elektor 2/1995 

. ~einric~ RudoIfHER~TZ (1857-1894), fizician german, profesor la 
Um~ersltalea dm Karlsruhe. Incă din timpul studiilor la Universitatea din 
Berlm a fost remarcat de Helmholtz şi Kirchhoff şi îndrumat spre studiul 
electromagnetismului. 

Între ~nii 1887-1889, pe baza unui şir de experienţe celebre a 
demonstrat eXistenţa undelor electromagnetice prezise de teoria lui Maxwell 
confirmând definitiv teoria aqiunii prin contiguitate. în decursul experimentă: 
fIlor a d~s~operH ŞI efectul fotoelectric. La fel de bun ca experimentator şi 
c~ teoretl~l~n, ~e~ a !ost ~nul. dintre cei mai străluciţi savan}Î ai timpuluI 
sau: rămanand In IstOrIa ştnntel !in exemplu de persevereI1ă, modestie şi 
pasl~ne.pentru adev.ărul ş~iintifi~. In cinstea sa, undele electromagnetice s-au 
numit ŞI unde hertzlene, laf umtatea de frecventă s-a numit Hertz (Hz). 

(va um1a) 
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Sursa de pasteurizarea laptelui la temperatură 
joasă se referă la o metodă şi un aparat care it 

I zarea laptelui fără a se proceda a 
temperaturii acestuia. 

Sunt cunoscute metode şi dispozitive 

...... ""lI"""t"'" la cei 
pasteurizat. 

pe care îl prezintă 
""'''''''rlr. din ca 

propusă 

cazul Încălzirii 
pasteurizarea laptelui, folosind metoda zÎrÎÎ la acestuia. 

1-

vederea realizării dispozitivului obţinere 
foarte intens se propune 

de principiu din figură care include şi 
un dispozitiv temporizare a întregului 

Înaltei 
accidentele 
consumul de 

un circuit ~ E555 ca oscilator 
pe frecvenţa ~proximativă {de 20 

~transformatorul de 
de 

a 
De.oarece 

electrozii 
L---------------------------------------------------·----~cese 

temperatură apropiată de 1 DO°C şi răcirea bruscă a uv\"";HU 

pentru a mai păstra din calităţile nutritive ale acestuia, sau 
printr-o fierbere (metodă dar aceste 

de 

procedee prezintă 
ridicate o parte 
laptele pierde calităţile 

Procedeul dezavantajul menţionat 
sus prin aceea scopul sterilizării 
bacteriile sunt separate câmp electric 

au şi 

negative, bacilii 
câmpul electric aceşti 
corespunzători. 

Un câmp electric poate să intensifice fenomenele de 
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