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POŞTA REDACTIEI 
, 1. ConstantinGLIM '- CÂNDEŞTI. Văsfăt~im să vă abonaţi 

\ln continuare, deoarece revista, in pofida răuvoitorilor, continuă 
să apară. \ 

2. Valentin COSTEA .. M. Ciuc. Vom căuta să vă satisfacem 
cererefl.ln limita posibilităţilor. Almanahurile la care vă referiţi nu 
au apărut şi nu putem, să vă trimitem documentaţia 

, calculatorului la care vă referiţi. ! 

3. ConaelRADUCĂ -,BACĂU. Regretăm că nu putem să vă 
servim ln probleme care nu privesc competenta noastră. 

4l' Florin CAZAC .. SUCEAVA. ,Pentru antenele TV felul 
rpaterialului folosit '~ dural, fier,aluminiu obişnuit, cupru, alamă, 
nu contează prea mult mai ales la" directoare şi reflector; dar 
contează, in mod absolut pozitionare~ şi lipsa de ecranaj mai 
ales la recepţia la mare distantă. In privinţa schemei de 
alimentare a montajului de amplificator de antenă, trebuie să 
fO.lositi sistemul, de alimentare prin cablul coaxial de cOborâre, 
descris .de multe ori şi Tn' revista noastră. . 

5. GaprielGHEORGHE ,'~ URZICENI. Regretăm dar 'nu 
posedăm documentaţia cerută. Cazul' ar putea fi' rezolvat Ja un 
atelierspeciali~at sau scriind firmei producătoare şi cerând 
documentaţia .. se~~ice.Văsfătuim să vă abonaţi la revista 
TEHNIUM. 

6. IUe ALEXA .. STOILEŞTI URŞI. Vă sfătuim să continuaţi 
să vă abonati la revistaTEHNIUM. Nu posedăm schemele 
aparatelor la care vă referiti. Adresa IPRS I;3ăneasa:Şoseaua 
EROU IANCU NICOLAE nr. 32, Voluntari. 

7. Sebastian .BONDAR - HOLOD. Regretăm să; repetăm 
acelaşi răspuns pe care vi l-am, mai dat. Nu posedăm schemele 
,solicitate. ' 

8. Florin MUNTEAN .. PETRILA. Nu posedăm date asupra 
circuitelor integrate la care .vă referiţi; dispozitive' "rebotezate" 
din motive comerciale, necorespunzând nomenclaturii 
recunoscute. Trebuie eventual' să vă orientaţisingur dacă 
posedaţi o preg,ătire corespunzătoare Ş8U să mai aşteptaţi până 
când unele I,ucruri devin mai clare. In privinţa realizării unor 
circuite imprimate, vă sfătuim, să utilizaţi metoda descrisă in 
revistă la rubrica atel,ier. 

9. Marius MOTOTOLEA .. GALATt.Nu posedăm 
documentaţia pentru aparatele dvs.; dar puteţi să văadresaţi 
f.jrm~IQr producătoare in scris, pentru obţinerea documentaţiei 
service. 

10. Florin POLIFRONIE - SLATINA. Nu posedăm o schemă 
mai clară decât cea publicată~ 

11. Marius STOLAN .. MANGALIA. În noua formulă de 
apariţie nu mai publicăm matehale legate de pro'grame ide 
~alculator electronic, vă puteţi adresa unor reviste specialitate. 
In rest, ~ercetaţi colecţia revistei TEHNIUM. Puteţi să vă abonaţi 
in continuare la revista TEHNIUM. ' ' 

. 12. Gabriel BELOVAN -,LUPENI. Adresa firmei TEHNOTON 
este şos. ŢUŢORA, nr. 43, IAŞI, cod 6600. 

13. Darei BERARU - ŞCHEIA. Vă puteţi adresa. firmelor 
producătoare pentru aparatele pe,' care 'le posedaţi, pentru 
obţinerea documentaţiei-service, cu datele de reglaj. Circuitele 
integrate I1ciudate" suntde multe ori "rebotezate" din motive 
strict comerciale. 

14. AdrianGHE~UC .: GIURGIU. Revista noastră este 
adresată constructof.lor amatori, car~ nu posedă aparatură 
profesională şi nici pretenţii de sfidare a concurenţei. În privinţa 
unor articole publicate in trecut, răspunderea celor ,afirmate 
aparţine autorilor: Pentru,schemele solicitate, vă sfătuim· să vă 
adresaţi firmelor producătoare pentru documehtaţia-service. ' 

t5.Sergiu BĂRBIERU - IAŞI. Nu cunoaştem acest aparat. 
Vă'sfătuim să identificaţi firma producătoare şi să o contactaţi ln 
scris pentru obţinerea doc~mentaţiei-service~ " 

16" Florinel.BUTA- SANGEQRZ. Vă sfătuim să continuaţi 
abonamentul la, revista TEHNIUM. Pentru materialele solicitate' 
cercetaţi colectia revistei/event4sllaprieteni. În privinţa invidi~i 

" 

REDACTOR ŞEF: 
Ing. Ilie MIHAESCU;~ 

REDACTOR ·ri 
proştilor, e ceva normal. Continuaţi COORDONATOR::;' 
~ă construiţi,să creaţi. Normal este Ing. Andrei CIONTU 
şi faptul că doriti' să ne trimiteţi GRAFICA: .. ' i 
articole privind construcţii Eugeniu KED'VEŞ 
mecanice pentru amatori şi DESENE:' 
d~osebit de bine faptul că sunt~ţi Gabriela GIQ\{LAN 
stângaci, majoritatea, americanilor CORECTURA: ." 
invaţă să scrie şi cu mâna stângă, '. Daniela UNGUREANU 
e un avantaj.' SECRETARIAT: 

17. Ion DUŞCĂ - CARACAL. ' Marina MARINESCU 

Există cazuri de tuburi eleCtronice DTP:UNIVERSITAS 
profesionale, pentru uzanţe I~FOPRESS 
speciale, ale căror date nu sunt TOUR S.R.L. 
P u b li cat e . P rin ta ton are, din ţ::::."':::::::::::::::=:::::::.:::::::::::::::::::==:::::::;::::,::.:~ 
aproape În aproape, dacă piesa 
respectivă nu e deteriorată, puteţi 
incerca, Săd "dibuiţi", 'prin 
comparare cu alte tipuri cu funcţii 
similare. 

1.8. Teodor OBOROCEANU -
IAŞI. Nu posedăm date mai 
complete decât cele publicate 
oficial in cataloagele de piese. 
Date mai precise sunt legate de 
secrete tehnologice" pe care nu le 
avem. Revista noastrăeS'te 
ş-dresatăamatorilor, pentru 
cercetători există publicaţii de alt 

, nivel. \ J 

19. Mihai VIRSCHI - TG. JIU. 
Vă, sfătuim să vă adresaţi 
Întreprinderii TEHNOTON,cu 
aaresa şos. ŢUŢORA, nr.43, IAŞI, 
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cod 6600,pentru documentaţia-
s,ervice~ Vă expediem numărul, soli- Abonamentele se fac prin 
citat. oficine poştale· catalog 

20~ Consta'ntin POPESCU _ 4120. 
PESTIŞA~I. Urmăriţi revista, veţi 
găşi datele cer~te.· Vă trimitem şi Difuzorii,de presă s~ pot 
ce aţi cerut. ' adresa direct la redacţie, 

21. Virgiliu MĂN ESeU - "telefonicfsaula sediu: 
CRAIOVA. Revista TEHNIUM in Corp C1, etaj 5, cam. 509' 
forma actuală e pentru , 
constructorii amatori, mai ales in electronică şi nu e dedicata,;'i~\ 
profesioniştilor care au reviste cu pretenţii. Nu putem avea 
aceste'p~~tenţii, În toate.domeniile la, care vă referiţi. Ne cereţ(" 
date suplimentare când ne· spuneţi că posedaţi dosarul-service 
al televizorului Venus~ Ne cereţi să ştim mai mult decât 
constructorul? Ne simţim măguliţi; dar poate pe nedrept. ' 

22. Gheorghe NAIMAN .. DOROHOI. Vă sfătuim să vă 
abonaţi la revista lEHNIUM. Schema solicitată o găsiţi, atât 
colecţia revistej~ cât şi În catalogul. de scheme d 
radioreceptoare editat de Editura Tehnică. Adresa .IPR 
BĂNEASA,~s,te .şos. EROU IANCU NICOLAE, nr. 32, 
VOLUNTARI,tod 78792. \ 

23. Ferenc SZABO - CRASNA. Vom soluţina expedierea 
celor cerute, vă sugerămsăvăabonaţLln continuare la revista 
TEHNIUM. Nu pos~dăm date suplimentare.,asupra articolului 
publicat. ."> " 

. 24. Horia SPINESCU - GALAŢI. Nu posedăm nici schema, 
nici adresa solicitată a producătorului comecial. ,\' \ 

~5. F~nică BOICIU9 - BONŢĂIENI. Vă puteţi adresa poşta! 
fabricii producătoare ELECTRONICĂ INDUSTRIALA, str 
BAICULUI, or. 82, sect. 2, BUCUREŞTI, pentru dosarele-
service. . 



Pentru antrenament sau pentru verificarea şi educarea atenţiei 
şi agilităţii a fost creat acest pistolet cu spot infraroşu (foto)~ Este 

vorba de un 
emiţător cu ra
ze infraroşii în 
jurul valorii de 
800 nm lun
gime de undă 
din spectru 
invizibil montat 
pe pistol şi un 
receptor care 
când este atins 
aprinde pentru 
câteva fracţiuni 
de secundă un 
bec. 

Pistolul 
conţine 

, circuitul de for
mare a impul

. surilor de infra-
roşii prezentat În fig. 1. I 

Un condensator cu valoarea de 1 O ~F/12 V se încarcă prin 
rezistorul de 22 K din bateria de 9 V. La apăsarea pe trăgaci 

montaj cu 7 tranzistori şi o r--~-~--~----'::"'~-'io..., 
diodă recepta are de 
infraroşii (fig. 2). 

La apariţia pe dioda 
receptoare a impulsului de 
infraroşu se blochează pe 
rând T 1 până la T 7 şi se t
aprinde becul din colectorul 
lui T 7 ce indică punct ochit 
punct lovit. 1 

Ansambl ul T 4 T 5 şi ""-~ ____________ ----I 
condensatorul de 10f.1F 
fomează un circuit bistabil cu întârziere la revenire făcând să stea 
aprins câteva secunde becul ce indică ochirea. 

Montajul este superior. prin: 
- simplitatea construcţiei 
- foarte bună fiabilitate 
- gabarit foarte mic 
- preţ de cost scăzut 
- fără pericole de accident. 

Pentru pretenţii mai mari i se poate adapta un integrator de 
punctaj, un generator de. sunet la lovirea lintei şi multe altele . 

A fost co'nceput aşa de simplI> pentru. a putea fi construit de 
orice constructor pasionat pentru tirul electronic. 

pentru câteva fiacţiuni de secundă se descarcă pe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dioda emisivă de raze infraroşii care emite violent . 
datorită curentului mare la care este alimentată pentru ~ 

~ 
scurt timp (un timp mai lung ar defecta-o). Odată 

r? energia capacitorului descărcată pe diodă, trebuie să 
treacă câteva secunde pentru o nouă tragere. Spbtul de 
infraroşii este focaliz(\t de dioda de infraroşii prevăzută 
cu lentilă de foc~:ilifare şi o a doua lemilă montată la 20- ~ 

40 mm pentru focalizarea spotului. Performanţa a fost 
atinsă ajungându-se la un spot cât moneda de 25 de 
ba~ladi~a~ade3~m. Rece~orule~e~rm~din~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

JOC LOGIC l-X-2 
Ca elemente funcţionale, schema cuprinde un gen~rator 

de impulsuri dreptunghiulare realiazat cu N1 şi N2, un 
numărător de impulsuri realizat cu CB1 şi CB2, etaj de 

SI-NU notate În schemă cu Ni şi N2, reacţia fiind asigurată" 
de capacilorul Ci. La borna 6 a generatorului se obţin 
impulsuri dreptunghiulare cu amplitudinea de 3,5 V şi 

+ 
100}lf12V 

frecvenţa de 20 Hz. 
Impulsurile generate de Ni şi N2 sunt introduse mai 

departe În numărător numai când este apăsat butonul K, 

~ + determinând ca ieşirile 12 şi 13 ale cir~uitului CB 1, ~ă 
basculeze ritmic, efectuând de fapt o numărare a lor. 

x Impulsurile de la ieşirea 12 sunt dirijate atât către N3 cât şi 
către CB2, care formează etajul de coincidenţă. 

Ieşirile de la N3 şi N4, precum şi ieşirea de la CB2 sunt 
aplicate sistemului de afişare, respectiv tranzistoarelor Ti, 
T2 şi T3 care au ca sarCină câte un beculeţ Li, L2, L3. 

Montajul se alimentează de la o tensiune de 5 V obţinută 
de la un redresor simplu. 

Folosirea montajului constă În apăsarea butonului K timp 

con incidenţă realizat cu N3 şi N4 şi sistemul de afişare de câteva secunde, după care se eliberează. Tot timpul cât 
realizat cu tranzistoarele , T2, T3 şi beculeţele L 1, L2 şi butonul este apăsat becurile se vor aprinde şi stinge cu mare 
L3. rapiditate, ceea ce Iasă impresia că sunt toate aprinse. La 

Generatorul de impulsuri este compus din două circuite. eliberarea butonului rămâne aprins numai un singur bec, la 
întâmplare X, 1 sau 2. 

TEHNIUM 8-9/95 3 
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In articolul de faţă vă prQPun un fntrerupător electronic 
care are posibilitatea de a porni sau· a intrerupe f~ncţionarea 
unui consumator, montat intre bornele b1-b2, prin varierea 
treptată a tensiunii de alimentare de la Ov la, maxim sau 

. Ieşirea Q a bistabiluluieste conectată la tranzistorul 
care prin intermediul rezistorului R5 incarcă ,..nru'1o.l",c.-·~lt,.. 

C 1. Prin intermediul semireglabilului R5 se ti 
de incărcare al condensatorului, respectiv timpul 

~----~--'---------'--'------------~----4-------------------~~5~c 
aprindere . a 
bec u I u Î. 

C038 

inv~rs. Consumatorul poate fi un bec sau o reţea de 
iluminare a unei camere sau săli de spectacol. în figura 1 
este prezentată schem'a electrică. 1 

2a 

T8 O oob o+sv 1 
RJ1Tfcz RO I~r"t QR3 RO 
V o 00 (7J\D+ 1[lli° P 5 A~ g ~ o o 1 o A1 UO 0l o 
(3Ţ o 2 N o-C.:J-o R6 

o [fl)0 o oR9 R4 E!) R7 O (1 
82 ~ ;; I I Ti, o o o o o b 

o1PM4 I TS 

o 

2b 

Comutarea este realizată cu ajutorul unui bistabil de tip J .. 
K master-slave aflat in circuitul TIL, CDB 472. Acesta este 
comandat prin intermediul' a două tranzistoare ce au rol de 
amplific~tor pentru senzor.' 

Tensiunea 
condensatoru 

K TtMPAPRINOERE 
,01 va varia 
după o lege 
exponenţială 
forma: 

r--__ ... -~~.fl__t )J TIMP STINGERE Uc= 
'\ tlRC). 

1 

timpul de descărcare al lui C1, respectiv 
becului. 

Tensiunea de pe condensatorul 01 
tranzistorul T5 care este un tranzistor 
Petltru tranzistorul T5 poate fi folosit 

Prin intermediul puntif 1 PM4, tranzistorul 

Ieşirea 
este cpnectată 
la tranzistorul 
T4 care prin 
deschidere 
d'escarcă 
condensatorul 
C1 

circuit clasic formaf dintr-un triac~ un 
tranzistorul T5 se deschide cu 
atât unghiul de deschidere a r-------~~----,: 
triacului deci intensitatea 
becului se măreşte. . 

în serie cu ca/lectorul 
tranzistorului T5 se află 
potenţiometrul R9 cu ajutorul 3 ' 
căruia se reglează inte.nsitatea '------------' 
luminii becului·manual de la O la maxim. 

Montajul se alimentează de la o sursă de 
tensi~une~ Partea de putere a instalaţiei 
tensiunea reţelei de 220 Vca. 

Se recomandă luarea tuturor măsurilor 
ceea ce priveşte traseele t~nsiunii de 

. montajului Într-o cutie pentru a asigura, 
electrocutării'. 

Senzorul poate fi realizatdintr .. o ..... W ........ iW .. "" ...... 

cositorit ca În figura 3. 
Triacul va fi unul· adecvat puterii 

. dar cu o te~siune de cel puţin 400V. 
in fig. 2'a şi 2b se dau circuitul 

componentelor. 



CALE ELECTRONICE 

TERMENVOX 
\ 

TMmewo~~e~e~~~rume~m~~~~edron~c~~e~~ \~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
prin aceea pentru obţinerea sunetelor nu trebuie să atingem 
sau să acţionăm mecanic vreun dispozitiv (foto). 

Trecerea la o notă la alta, respectiv folosirea aparatului, se 
face prin apropierea sau depărtarea mâinii de un electrod E 
--------------..,-, --, (antena) aflat În 

circuitul unui osc
ilator. Instrumentul 
are un sunet specific, 
iar prin mişcarea 
ritmică a mâinii se 
pot obţinemodulaţii 
interesante. 

Din schema bloc 
(fig. 1) se observă că 
aparatul cuprinde trei 

L ______________ ----...J oscilatoare Le, un 

_~~IIO_ ..... ~ cu dioda 01 un filtru F,un preamplificator 
f/'orllroC''!:i1I'',o realizat cu dioda 02, un etaj pentru efecte 

de alimentare. 
din afară', primele două oscilatoare 

generează 
--------------------, ace ea şi 

frecvenţă f. 
O a c ă 
electrodul' E 
este atins 
cu mâna 
sau numai 
se apropie 
mâna de el, 
frecvenţa 
acestuia se 
modifică 

1 devenind 
(f+df). 

Oscilaţiile produse OSC1, împreună cu cele ale OS~2 sunt 
În etajul de amestec realizat cu 01, care are propnetatea 

că realizează printre altele, combinaţii de suma şi diferenţa 
frecvenţelor introduse, adică (f+df)+f şi (f+df)-2. 

t 

8 .. 9/95 

~n,'b. 
;H O;1/"ţ P-1 ='IOOK 

fUH ~ 1-' ___ U..c:::2n~-+_ .... 

3 

5 



Spre deosebire de instrumentele monodice care din punct de .. 
vedere muzical sunt aplicabile la structuri care pot fi executate de 
o singura mână(monofone), instrumentele polifonice cu claviatură 
se caracterizează prin faptul că pot reda concomitent toate 

~-,..- r" r--,..- -,..- r- - r-"'''- ! - - r--;""-

-- e . 
.. 

5:! 5:! ~ ~ ~ 5:! ~ N 5:! ~ ~ ~ ~ N ~ ~ ::x:: ::x:: 
O) ~ ": ID N o o O) N 1"1 1"1 1/) o C! IX) 1/) 

~ ~ 
1"1 oi ~ N ~ M M ,..: oi ; ~ ~ 

,..: ~ Fl ~ fiil ~ N f8 ~ m 1/) ..... ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1 . oclava 1 1. octava 2 I.oclava 3 

sunetele corespunzătoare clape lor apăsate, la un moment dat,În 
timpul interpretării unei bucăţi muzicale, permiţând dezvoltarea 
melodică autonomă a tuturor tonurilor simultane dorite. 

În abordarea unei construcţii electronice de acest gen, 
observaţia de mai sus ne sugerează imediat ideea de a construi un 
număr de oscilatoare audio '. egal cu 
numărul de clape al instrumentului. Practic, 
această idee a fost de /mult abandonată, 
datorită multiplelor sale dezavantaje 
(acordare greoaie, riscul interferenţelor, 
etc.). O soluţie mai convenabilă, mai ales În 
condiţii de amator, este construirea unui 
număr de 12 oscilatoare pentru tonurile din 
octava cea mai Înaltă a instrumentului (câte. 
un oscilator pentru fiecare din cele 12 note 
muzicale existent.e În gama egal 
temperată), urmând ca tonurile, din octavele 2 
inexistente În gama egal temperată), 
urmând ca tonurile din octavele inferioare 
să se obţină cu divizoare de frecvenţă. Întrucât senzaţia auditivă 
de octavă este creată de două frecvenţe, dintre care una este 
dublul celeilalte, rezultă că tonurile din octavele inferioare se obţin 
prirl divizări succesive cu 2 ale frecvenţelor celor 12 oscilatoare, 
astfel că un instrument complet, cu N octave, va obţine un număr 

de 12 (N-1) divizoare de frecvenţă. De' pentru .o 
eleetronică cu 5 octave (60 clape), sunt necesare 12 os<:~ila1toalre 
48 divizoare de frecvenţă cu 2 (de obicei, circuite bascu 
bistabile), fiecare ascilator pilotând c~te 4 divizoare .Iegate in 
cascadă. ~ 

Caracteristica principală a instrumentelor construite pe acest 
principiu şi anume, disponibilitatea simultană a tuturor semnalelor 
de ton, face posibilă aşa-numita SINTEZA ARMONICĂ ca metodă 
de formare a timbrului. 

În esenţă, metoda constă În utilizarea semnalelor tonurilor din 
octavele superioare În calitate de armonici pentru cele din octavele 
inferioare. Practic, se procedează la Însu~area oscilaţiilor 
multiplilor de frecvenţă, care În cazul cel mai simplu se realizează 
prin intermediul unor reţele re;zistive. 

Vă propunem mai jos cea mai simplă variantă practică de 
instrument construit pe acest principiu. Montajul include circuite 
integrate CMOS de largă utilizare, caracterizându-se printr-un 

'consum de energie extrem de redus şi o bună stabilitate a 
tonurilor. 

Instrumentul s-a construit pe o claviatură de 26 clape 
recuperată de la o clavietă mecanică scoasă din uz şi lucreaiă În 
banda 246,9 Hz - 1046,S Hz, de la nota SI - octava mică pâna la 

DO - octava 3, conform desenului din fig.1, În care se prezintă şi 
numerotarea contactelor claviaturii (K t - K26) concordanţă cu 
notaţiile din schemele electronice. 

Pentru generarea celor 26 semnale necesare, se folosesc 
schemele din fig.2 şi fig.3. Construcţia este modulară, astfel că. 

®@®@®~@~ 
1 I ..,1", ~I", 

montajele din schemele menţionate se 
realizează pe 6 plăcuţe de circuH. 
imprimat simplu placat având aceleaşi 
dimensfuni (60 x 55). 

~~----O-------~J-----~~ 

3~ 

~ II ~ ~ II ~ ~ I ~ i It v u v _ t.J U ')f 

~ I~, ~ I ~ ;t I ~ ~ I ~ 
il~ ~~ ~I~ ~Ii 
~ I~ ~I~ ~It !I~ 
~I~ ~I~ ~I~ ~!~ 

~I,,- I ~I.,. ............... ~.r-'>-J' 

Schema din fig.2 se execută pe 
placa imprimată preze'ntată În fig.4 şi 
reprezintă lanţul notelor - SI. Aşa 
cum se poat~ remarca şi În desenul din 
fig.1, pentru aceste note sunt necesare 
semnale În3 octave, astfel că circuitul 
În discuţie furnizează În total 6 
semnale, accesibile la ieşirile K1, K13, 
K25 (lanţul "DO';) şi respectiv K2, K14, 
K26 (lanţul "SI"). Tonurile "DO" şi "SI" ' 
din octava superioară se obţin cu.,2 
oscilatoare realizate cu un singur circuit 
integrat de tip KS61 (echivalent cu 
MMC 4049), acordate pe 1046,5 Hz şi 
respectiv 987,8 Hz. Semnalele 
corespunzătoare se aplică prin 
rezistenţele RS şi R6 la bornele K1 şi 
respectiv K2. Celelalte circuite integrate, 



INSTRU;'MENTE MUZICALE ELECTRONICE 

CI-2 şi CI-3, bistabile de· tip K561 TV1 (echivalente cu MMC4027) 
servesc la obţinere'a tonurilor corespunzătoare din octavele 
. inferioare prin divizări le frecvenţelor semnalelor provenite de la 
oscilatoare. Întrucât un bistabil furnizează la ieşire semnale 

cO:t 
KI3 eC:P 

Kf O 
O 

K2. '----+--..... K2. 
to...-----+-........... K ,It 

4 +- + 

care determină frecvenţele oscilatoarelor şi anume R 1, R2 şi 
valorile acestora precizându-sein fig.3 peQtru fiecare din. cele 
oscilatoare. 

Cele'26 semnale astfel obţinute se vor aplica blocului de filtre al 
instrumentului prin intermediul contactelor acţionate de claviatut3ă 
(fig.6). Din momentul punerii sub tensiune, generatoarele de tonJri 
lucrează permanent, indiferent de starea claviaturii. Dispar astfel 
inconvenientele specifice instrumentelor monodice fn"cara; 
claviatura controla intrarea şi ieşirea din osctlaţie, cu toate 
problemele create de regimurile tranzitorii. Comutarea, in acest 
caz, se face pe linia de semrial. Fiecare clapă acţionează câte lin 
contact comutator. Linia comună a contactelor "normal-inchis" este 
legată la masă, iar linia comună a contactelor, "normal-deschis" 
constituie borna "caldă" pe care se culege semnalul util de 
audiofrecvenţă. Când nici o clapă nu este apăsată, toate cele 26 
semnale sunt puse la masă prin contactele normal-închise. La 
apăsarea oricăreia din clape, contactul corespunzător trece în 
starea complementară şi semnalul este comutat pe linia comună 
de ieşire. 

Dacă nu se iau măsuri, procesul' de comutare mecanică poate 
genera semnale perturbatoare,care, la ~udiţie se materializează 
prin apariţia unor zgomote, cauza fiind diferenţa dintre potenţialele 
punctelor care se pun în contact. Există,' în acest caz, o serie de 

simetrice (factor de umplere 0,5), spectrul va fi lipsit total de soluţii (comutare prin rezistenţe mari, comutare în curent continuu 

armonici pare, ceea ce pentru un instrument muzical constituie un p rin i' •• ' •••..••••••• , ..................................... , ...................... " ...................... ' ..................... , .... , .................................................. , 

mare dezavantaj, ştiut fiind aportul benefic al armonicilor pare c o ma n d a 4-9V loK2S asupra sonorităţii (armonica a 2-a, de exemplu, adaugă claritate şi u nor 
strălucire; armonica a 4-'a adaugă strălucire şi un caracter ele m e nte 
pătrunzător, ş.a.m.d.). Este astfel de, dorit o îmbogăţire a spectrului act i ve, 
cu aceste armonici. Din acest motiv, semnalele obţinute la bornele etc.), de 
'K13, K14 şi respectiv K25, K26 includ şi multiplii pari de frecvenţă natură să 

corespunzători, care oricum sunt disponibili în etajele precedente, minimizeze i ....... , ...... , ........ · .......... , •. " .......... ,· ••.•••.••.•• ,... .... , ••••• ,." ................ , ....... , ..................... ,... ................... " ............................................... i 

făcând astfel posibilă formarea timbrului prin sinteza armonică mai sau chiat 
sus amintită. să elimine' ac~st efect nedorit. Schema de faţă utilizează cea mai 

Acesta este motivul pentru care În scherŢlă s-au introdus simplă (şi mai ieftină) soluţie posibilă, şi anume, comutarea la 
rezistenţe~ R5 ... R16. ' acelaşi potenţial, realizată cu configuraţia prezentată În fig.6. Un 

În· mod analog se obţin şi celelalte 20 tonuri cu schema din simplu divizor de tensiune format din R1 ,R2,P1 crează în punctul A 
fig.3. De data aceasta, pentru notele muzicale corespunzătoare o tensiune apropiată de valoarea medie a semnalelor 
sunt necesare semnale În numai 2 octave, astfel că lanţul fiecărei generatoarelor de tonuri. Condensatorul C1 decuplec;lză acest 
, ........................................................ " ....... , ................................... , ...... , .............. , .............. , ........ ,..." ............ ,_ ................................................................................. , ................... "', plunct În curent alternativ, astfel că "A" devine punct 

5 60 

<}:=\ LA) 
, (SOL..) 

(FA) 
(MlbJ 
(.DO:iF ) 

rece În toată banda de frecvenţe a i~strumentului, şi 
potenţialul său din curent continuu este aplicat prin R3 
pe linia audio. 

Amplitudinea semnalului audio la ieşirea din, .. ' 
claviatură depinde de valoarea rezistenţei R3 care, în
curent alternativ, formeaza un divizor de tensiune cu ~ 

rezistenţele folosite pentru însumarea armonicilor 
(R5 ... R16 din fig.2, 3). Cu valoarea din schemă, 
amplitudinea semnalului este suficient.de mare pentru a 

, se putea ataca direct filtre pasive. 
Tensiunea de alimentare trebuie să fie stabilizată şi 

i bine filtrată. (Am folosit un montaj cu BA 723C). 
La p'unerea În f,uncţiune a instrumentului, acesta se 

Iasă În prealabil sub tensiune cca 15 minute, la 
temperatura camerei, apoj se trece la acordarea celor 
12 oscilatoare pe frecvenţele notate în fig.1 (554,4-K 3 (K$, ~~ K9 , KII) 

KI5(K17,KfJ,K2I,J$) K16(K18, K20,K22,K2.'t) 1046,5Hz), obţinându-se astfel tonurile din octava 
superioară (K12-K1). Toate celelalte frecvenţe vor 

note va conţine' un oscilator şi un bistabil. Se folosesc aceleaşi 
tipuri de circuite integrate, un K561 LN2 (CI-1), pentru fiecare 2 
oscilatoare şi un K561TV1 (CI':'2) pentru fiecare 2 divizoare de 
frecvenţă. 

Schema din fig.3 se execută pe 5 plăcuţe imprimate identice 
după modelul din fig.5, singurele componente diferite fiind cel~ 
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rezulta automat, prin divizare. Respectând valorile 
componenţelor din scheme (fig.2-3), potenţiometrele de acordare 
vor asigura o plajă de circa 1 semiton. 

Potenţiometrul P1 din fig.6 se va regla astfel Încât comutarea 
claviaturii să fie lipsită de zgomote. 

ing. Emil MATEI 
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, Radiomicrofonul este de neinlocuit în discoteci, la realizarea 
concertelor §i 'a altor manifestări artistice, culturale sau de altă natură. 
Asigurând libertatea de mişcarea protagoniştilor, . acesta oferă 
posibilităţi de manifestare maxime. 

_ Datorită preţurilor ridicate, puţini sunt ,aceia care işi pot permite să 
cumpere din magazine radiomicr()foane. Se propune, pentru realizare, 
un radiomicrofon care poate fi confecţionat cu forţe proprii. 

Acesta repre~intă un emiţător de mică putere in care semnalul 
geneatorului pilot este modulat in frecvenţă de un semnal de joasă 
frecvenţă care se aplică dela un microfon dinamic sau cu eletreţi. 

Emiţătorul trebuie 's~ fie acordat introoO pprţiune a UUSin care riu 
sunt posturi de radiodifuziune. Frecvenţa purtătoare a generatorului 
este in jur de 66 MHz. Distanţa de acţiune a radiomicrofonului,este de la 

modulator. In lipsa acestuia, acest semnal, redresat de diodele 01 
pătrunde în circuitul RAA ceea ce produce micşorareâ"senlSilllili1 
amplificatorului .. in generatorul pilot al radiomicrofonului 
prevăzut un condensator d$ ajustare. Acordul acestuia, 
necesară" este, posibil apropiindşi îndepărtând spirele nnt)lnAl~;;1 
Puterea. emisă·de radiomicrofon se poate 'regla modificând ........ \"li'i .. "tI 

spire al bobinei L2, (in limitele a ± 2 spire). Droselele L3-L5 conţin 
50 .. 60 spire de conductor PEV-1 0,2 (conductor de cupru em~lilat 
email de viniflex) bobinate pe rezistoare MLT -0,125 având rez 
mai mare de 200 KO. ' , 

Bobinele L 1 şi L2 sunt' fără carcasă. Se b'obinează pe tije 
diametru! de 6 mm spiră lângă spiră şi· conţin' respectiv 4 şi 22 spire 
conductor PEV .. 1 0,6. Oiodele KO, 503 A pot fi inlocuite de orice 

diode (de exemplu: din seria _ ; 
r------------:;---~------:---~----......... ----..."TranzistoareleK 315 pot fi cu orice literă 

VTo RTJE6A; V.Df, JJ~! M!IJJA; 

locul tranzistorului TS pot fi for 
tranzistoareleKT 312 şi KT 316 cu orice 

Tranzistorul KT 326 A poate fi înlocuit 
KT 361având.,orice literă sşu cu ori 
tranzistor de;-,·Fşi da mică putere av 
structura corespL,fnzătoare. 

Ca antenă se utilizează un con 
flexibil de lungime în jur de 1 'm,care 
at~rne În joş. 

in calitate de microfon s-a utilizat o 
microfontcă folosită de obicei în mag .... "'tl'\f'"'OI 

şi in telefoanele tubulare. 
La gabarite relativ reduse (8 ... 10 m 

posedă o înaltă sensibilitate într-o gamă 
I......-----------~-----------------------..;----' de frecvenţe. Utilizarea microfoanel 

electreti. sau de tip condensator de producţie CSI, de exemplu: 
conduce la alungirea cu 5 ... 1 Omm a carcasei radiomicrofonului. 

20 până la 150 m şi depinde de sensibilitatea receptorului şi de 
condiţiile de recepţie. in particular, in oraş, in condiţiile in care 
acţionează emiţătoare puternice pe UUS şi sunt distanţe mari intre 
receptor şi radiomicrofon, semnalul acestuifl poate fi inăbuşit, de 
semnalele acestor staţii radio put$rnice. Microfonul se alimentează de la 
o baterie de 9 V/30 .•• 35 mA. Schema de principiu a radiomicrofonului 
se prezintă in, figura' '1.Ace~sta constă dintr-un amplificator, de JF' cu' 
două' etaje - modulator, realizat· cu tranzistoarele T1, T 4, circuitul de 
reglare automată a amplificării (RAA)cu tranzistoarele T2, T3, 
genaratorul pilot pe tranzistorul T5 şi amplificatorul de, putere ale cărui 
funcţii le indeplinaşte trşnzistorul T6. Semnalul de JF al micrOfohului M1 
este amplificat de tranzistoarele T1, T 4 şi se aplică la varicapul 03. Ca 
rezultat, se modifică frecvenţa de acord a circuitului generato(ljlui pilot şi 
semnalul acestuia este modulat În frecvenţă de semnalul audio care se 
aplică de la microfon.· Mărimea deviaţiei de frecvenţă se stabileşte 
ajustând, capacitatea condensatorului C8 intre limitele 2200 ... 400 pF. 
Semnalul modulat se amplifică de tranzistorul T6 şi se aplică prin filtrul, 
C14, L2, C15, la antena A 1. Semnalul .radiat de acesta poate fi 
r~cepţionat de orice radioreceptor pe UUS~ 

Amplificatorul-modulator este prevăzut cu circuit de RAA. Se 
compune din redresorul cu diOdele 01 t 02, amplificatorul de curent pe 
tranzistorul. T3 şi tranzistorul T2. 

Pragulcte~eclanşare al RAA este deteminat de rezistorul' R7. 
Timpul' der~stabilire depinde de capacitatea condensatorului C4. 
Pentru valoarea "nominală a ace~tuia, indicată in schemă, acest timp de 
restabili re reprezintă 3 ... 5 secunde. Razistorul variabil R3 este juma1at 

1 eu comutatorul de alimentare. Funcţionarea, sa este intrucâtva inedită. 
in: poziţia inferioară a cursorului rezistorului R3,colectorul tranzistorului 
_ T3 este legat la masă, circuitul RAA incă nu acţionează şi sensibilitatea 
amplificatorului modulator este maximă. Tnacestregim radiomicrofonul 
reacţio'neazăchiar şi la o şoaptă rostită d$ la diStanţa de 5 ro' şi, În 
scopul evitării supramodulaţiei, nu se recomandă să se vorbească tare 
la microfon de la mică distanţă. La deplasarea cursorului in limitele a 
45° Jaţă de poziţia iniţială sensibilitatea amplificatorului nu se modifică 
dar incepe să acţioneze sistemul RAA. La deplasarea in continuare a 
;cursorului, până la capăt, sensibilitatea se va micşora. in această 
poziţie trebuie să se vorbească tare la microfon şi chiar să se strige fără 
a ne teme de supramodulaţie. 

Oroselul L3 elimină pătrunderea semnalului de JF' În amplificatorul-' [ 

8 

de aceasta, in 'acest caz, terminalul inferior (după schemă) 
rezistorului R 12 trebuie conectat direct la conductorul de alinnentai 
(roşu) al microfonului. iar rezistenţa acestuia trebuia micşorată cu 1. 
KO. . -

Sa poate intâmpla ca acest rezistor să nu fie necesar şi, in 
caz, conductorul roşu al microfonului trebuie conectat direct 
conductorul de plus al, circuitului de alimentare. in cazul utili 
microfonuiui dinamic, rezistorul R12 trebuie exclus, altfel, ,primul etaj 
fi blocat.. Piesele radiomicrofonului se montează pe un cablaj 
din textolit placat, de grosime 3 mm, având dimensiunile 145 x 27 
(figura 2). Fotografia plă~ii se prezintă in figura 3. Pentru . 
influenţei capacităţii mâinii operatorului asupra frecvenţei emităt10tui 
corPul radiomicrofonului, de dorit, este să fie confeCţionat' din 
dorinţă, schema radiomicrofonuluise poate simplifica,exclu 
circuitul RAA (R7, C5, 02, 01, C4, T3, T2, R4). 1n aceşt caz, 
intreruptă legătura dintre condensatoarele C2 şi C3, terminalul de 
al primului condeF1sator se leagă la terminalul superior (după sChemă) 
rezistorului R3, iar terminalul de minus al celui de al doilea - la 
acestui rezistor; 

in această conexiune rezistorul R3va indeplini funcţia de 
de reglarea sensibilităţii. , ' 

Trebuie reţinut că in cazu1 excitărli microfonului (apariţia de 
etc.) trebuie de conectat un condensator având capacitatea 
1000: .. 2000 pFintre colectorul tranzistorului T1 şi conductorul de 

Din RADIO 10/1.992 - traducere: ing. I 

N.R.Confarm articolululSal Regul 
RadiocomunicaţUlo.rşia TabelululNaţi 
Atribuirii, Benzilor de FrecvenţA, .. p~ 
echipamentele "microfon firi .. ~.Qord 
(radiomicrofon) este alocatA,.·t>~nda"·.1S2 ... 230 
Radiomicrofoanele vor ficţJMFşiv()ra"ea O:;'DUter 

medie de emisie de maximum 30 mW(I3N 



Oscilatorul se bazează pe rezonanţa serie a cuarţului de 
7,020 MHz ajustabil cu trimerul de 35 pF la 7,030 MHz. 
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multiplicare (in exemplu pe 48,3 MHz) ar trebui 
intotdeauna factorul de multiplicare mai mars, 
evita aducerea În saturaţie a tranzistorului oS9i1ator. 

Pentru cuarţ se recomandă tipurile '. 
Cuarţul lucrează rezonanţă paralelă, cu frecvenţa 
crescută de trimer şi de diodeie varicap. Pentru- a 
un grad modulaţie optim trebuie, mai întâi, 
domeniul tensiunii continue, care produce pe 
frecvenţa limită o deviaţie de frecvenţă de ±5 

I Pentru aceasta se cuplează cât se poate de slab 
. numărător În emitorul BC 108. Datorită caracte 
diodelor nu se poate obţine o variaţie simetrică. 

Partea de joasă frecvenţă, cu un microfon cu 
acţionează ca un amplificator limitator, cu un domeniu 
comandă de 10 V şi necesită un filtru trece-jos dublu. 
rezistenţa ajustabilă de 2,2 KO se reglează gradul 
modulaţie, iar cu cea de 220 Kn nivelul tensiunii 
mijloc pentru diodele varicap . 

. Puterea de ieşire este de 2 mW, iar atenua 
7 armonicilor este de 35 dB. Ca:antenă se poate 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tijăvert~aIăde 120cm. 
final ceva mai puternic. Cuarţul lucrează la rezonanţa serie, Pentru optimizarea circuitului, se vor avea În vedere 
iar În oscilator se poate folosi o inductivitate fixă. RS şi CK; valoarea optimă a condensatorului depi 
Funcţionarea etajului final fără rezistenţă bază-emiţător nu întrucâtva de vocea operatarului. Semireglabilul de 10 
este optimală, i'ntrucât curentul bază-emitor nu poate circula are rolul ajustării exacte a tonului de apel la 1750 Hz. 
decât într-un sens. Dreselul este realizat pe o perlă de ferită f=mMtQr miniatură UU8-MF 
cU 6 sprire. Inductivitatea L este realizată pe un miez toroidal Schema din figura 8 lucrefază la 170 MHz, cu C 

T50-6 cu 13 spire. oberton exact pe această frecvenţă. Întrucât pe 
QRV Qe mai multe benzi frecvenţele directe S 11 până la 823 a benzii de 2 m 

În schema. din figura 6 frecvenţa se schimbă numai prin cuarţuri convenabile, nu le va fi greu radioamatorilor 
schimbarea cuarţului (pe fundamentală, 1n rezonanta puţină experienţă să realizeze acest aparat. 
~I ~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tensiunea de la microfonul cu electret 

8 
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paralel), funcţionând mai mult sau mai puţin bine, pe orice 
bandă USa Pentru funcţtonarea corectă a oscilatorului, 
trebuie cuplat etajul final. RE precizează punctul de 
funcţionare şi randamentul etajului final. La valorile indicate 
cu un curţ pe fundamentală, la 21 MHz se poate obţine o 
putere de ieşire de 1 \iV. Droselul are 10 spire pe o perlă de 
fefită,,~ntena trebuie să se cupleze cu un circuit de 
adaptare, pentru ca, În primul rând~ să se atenueze 
armonicile superioare şi, În al doilea rând, să se realizeze o 
adaptare acceptabilă. 

7 se bazează pe cuat1u! ce 
VIJ\,JI.;;.>U de 9,676 

modulaţie 

amplificată de operaţional, astfel încât rezultă. 
modulaţie de ± 5 KHz (ajustabifă În funcţie de r~"I\;n~u 
de 2,2 MQ). 

Dioda varicap are 40 pF la 1 V. Cuarţul oscilează 
rezonanţă paralel, iar inductivitatea de., 1 Il H 
puţin frecvenţ~ oscHatorului şi măreşte deviaţia 
frecvenţă obtenabilă. 

Ca antenă se foloseşte o sârmă cu lungimea AJ4-
cm). Emiţătorul consumă 23 mA şi are o putere de 
de 18 m,W. AI doilea amplificator operaţional 
emisia numai pentru un nivel suficient al vorbirii. 

Recapitularea semnificatiilor figurilor: 
Figura 1 - Emiţător telegrafic pe 80 m 
Figura 2 - Tasta. emiţătoare 
Figura 3 - Cel mai simplu emiţător pentru 80 m 
Figura 4 - Emiţător simplu pe. 30m cu o bună atenuare 

armonicilor superioare 
Figura 5 - Miniemiţător cu 2 etaje tn banda de 30 m 
Figura 6 - Emiţător CW cu dQuă etaje,-ce poate lucra 

mai multe benzi prin schimbarea cuarţului, dar care 
,circuit de adaptare la antenă 

'7 - Emiţător FM cu funcţionare de tip releu 
Figura 8 - Schema unui microfon fără fir pe UUSt 

şi 

Ing.Marius UNGU 
AMATEUR 5/1 



CONSTRU 

Este o construcţie simplă de amplificator de bandă largă, de 
antenă, destinat amplificării semnalelor În gama TV de unde dm. 

Intrarea amplificatorului conţine filtrul de bandă L 1 J C2, C3, cu 

III 
561( 

t'1;. 

o.!{~/U l' /000 

Bzot.! . el' . CJ 
. 2 ... 6 . Z ... S 

banda de trecere de ·ordinul a 50 MHz, acordabil În limitele 
canalelor 21-60 din gama de TV. Tranzistoarele T1 şi T2 sunt 

conectate conform schemei EC. Primul etaj, lucrând cu u.n curent 
Ic = 7 mA, determină În mare măsură parametrii de zgomot şi 
intermodulaţie ai amplificatorului~ 

Cel de-al doilea etaj determină coeficientul de amplificare global,. 
(circa 25 dB). T2 are Ic ~ 25 mA. . 

Intrarea şi ieşirea sunt nesimetrice şi concepute pentru 
conectare la cablul coaxial având Ze = 750. Alimentarea este de la 
+ 12V, aplicată prin fider. Inductivitatea droselului L4, realizat pe tor 
de ferită (cu fi> 1000) este de 10 J.! H. Bobina L 1 este realizată din 
conductor argintat 0 2 mm, are o jumătate de spiră cu diametrul 
inferior de 4 mm. Droselele L2 şi L3 au câte 3 spire, conductor de 
cupru emailat (ex.PEL-1 0,2) bobinate pe inele de ferită . 

Componentele se montează pe un cablaj imprimat din 
sticlotextolit-inclus intr-un ecran metalic.' 

Din Radio, televlzis, elektronika -"',,,'u""'_ 

Trad. 

Montajul prezentat este destinat posesorilor de receptoare radio I codensatorii trimeri C3 :şi CU. care trebuie să fie de bună calitate. L3 şi 
construite norma COR şi care doresc să recepţioneze în Plusl C12 ~etermină frecvenţa oscilatorului locaL iar şi C3 stabilesc banda 

difuzate în norma OIRT, El permite transpunerea benzii I recepţionată. / 
65+73.5 MHz în banda 88+108 MHz fără nici o intervenţie în interiorul Nlontajul fiind sensibil la tensiunea de s-a o 
tunerului CCIR. acesta fiind în continuare să recepţioneze, stabilizare a bazelor tranzistorilor şi 

ernisiunile transmise I'n harida 88.;-108 MHz. Este foarte utU Zener Dz 3v şi O stabilizare generală cu P16v2. 
tunere a căror modificare un alt stllil.dard decât Antena este un fir conductor de 40-;-60 effi ;'U2J']l:;JlfiHv. l.:CJg"anJra 

prin construcţie este foarte dificilă. 

1 

1Vl()fit.lJul COIltUie un şi mixer de 
osdlator local relizat cu tranzistorul 

benzii iar oscilatorul 

o de aproximativ 165 MHz. Semnalul 
la ieşire se situează între 91 şi 100 MHz. Acesta 

reoeDtJtOnat în mod obişnuit de tunerul CCIR, selectarea frecvenţei dorite 
realiztndu-se acordul 

,:;ctlerrla electrică de principiu este prezentată în figura 1. iar 
imprim~t şi implantarea componentelor în figurile 2 şi 3. Toate boiJmele 

sunt realizate Hînaer". prin bobinarea spiră lângă spiră a unui COflGUCtOf! 

CuEm 0.6 şi au diametrul interior de 4-mm; LI conţine 10 spire. L2 1 
spire iar L3 8 spire. Şocul SFR conţine 30-:-50 spire CuEm 0.15 bot~lnate 

pe o rezistenţă de 20-:-100 KQ şi 0.5 W. O importanţă deosebită o au 

TEHNIUM 8 .. 9/95 

ap;::U"atul de recepţie se realizează conectând antena convertorului la Glntena 

Lista CO!lipOm~nveI 

C3=C 12=4-:-25 pF 

C4=22 
C6=C7=C9=ClO=10 nF 

C8=2.2+S.6 pF 
Cll=C13=S.6 pF 
T 199 
T2=BF254 

Mihai TODICĂ-Cluj Napoca 
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de 
In gama frecventeloi" care puterea ut! la nu 

stenta de safcln@ de B Ohm. 
Domeo 1 ap 1 cat i ode apar atuf a &!.id i o. receptoare 

ml1lgnetofoane de elaM i n1er loara cu ai. 
precum i unele industriale. 
Unele performante ale c rcultulu sint prezentate continuare: 

Puterea maxima de iesire 
Tens lu.nea de ti! imentare ro II. ima 
Tensiunea de al !mentare maxima 
TensIunea de Intrare maxima 
Curent de alimentare 
Curent de \I! rf- repetlt iv ies 
Coeliclel'!t de dlstorsi1Joî 

C!st Igul tens j '.lne 

Gama de frecvente reprodusa 

re 

(Uc:;. 9 V) 

(Vin:: O) 

(Pout=- SO mIrf .1 

(Pout= 0.1 W) 
(Paut .. 0,5 \of) 

.. 47 Ohm) 

.. O} 

R~portul semnal/zgomot (Paut .. 0.5 W) 
Rezistenta de sarcina optima 

0,5 
3 V. 
9 V" 
0,0? 
15 mA.. 
0,3 I~ 

0,1% 
0,2% 
10% 
58 dB. 
n dS 
40 Hz. - 18 KHz. 
S2 da. 
801vil. 

Circuitul este incapsulat In capsula SI? plastic cu 9 terminale. 
?entru a obtine puterea de Iesire maximala, nu ~$te necesar atsarea 
unui radi'ltof. ClrcLJ are Inclusa In structural sa II la 
temperatura la tur! a ies rll la Vcc sau 

o 

R 
8 OM 

L 

1A7269 

12 

o 

L 
8 OM 

icatof de putere des! 
la nu 

receptoare radio s 
superioara, precum si 

cana 1) 5 

V) 5.8 W. 
S 
22 

52 dE, 
20 !-Iz. - 20 
52 !iB. 
B Ohin. 

L. Danci, E. CI 

Puterea maxima de le~ire 
Tenshmea l:meritaTe minima 
Tensiunea de lment~re,~i~~ 
TenSiunea de Intrare lUXi_ 
Curent de alimentare 

6 V) 0.2 W. 
1.5 V. 
li! V. 
0,07 V. 

(Vin= O) 6.5 mA. 
Curent de virfrepetlthf ia 
Coeficient de distorsiuni 

iesire O.2A 

Cistigul In tensiune 
Gama de frecvente reprodusa 

(Pout= 50 mw' ) 0,8% 
(?out= 0.1 W) 1.2% 
(l>oot=·0.2 W) 10% 

52dB . 
40 ltt, - 18 

&aportul semMIlz9QmOt (Pout"" 0 .• 2 W) 
Rez.istenta de sarclZ'ltt opti_ . 

62 efi. 
4 OhiD. 

Circuitul este Incapsulat In capsula SIP plastic cu 9 ter~l 
Pentru as nbt loc puterea de Iesire -."( imala$ nu este necesar. 
unu! radiator. Circuitul nu are Inclusa structura' sa protecti 
t~eratur8 si la scurtcircuituri a Iesiri la Vcc sau la masa. 



În· acest an, sir Oliver 
coheror că "este cel mai uluitor 

lui Hertz" . 
• !talianul uUQIIE:mrIO 

856-1 realizează un alternator cu 
să genereze 'I' .. "",~"an"", de O KHz. 

" Profesorul Caizecchi din Italia, observă şi că 

de cupru dintre două metal!ce e rea dar că 
devine bună conducătoare de "indată ce e supusă unei L.H.M. 
descărcări de voltaj mare. 
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Dependenţa temperatură a \!!:IYi~tiil.nl" 
joncţiunea p-n pentru un curent constant În 
pozitive aie este 

mV t'C diodeie cu şi tralnZllsto~are 
bază-emitor), 1n domeniul . temperatură -25 ... + Î 25°C. 
Termometrul a schemă este prezentată în 1 permite 
măsurarea temperaturii gama -25° ... + 1 OO°C cu o eroare care nu 
depăşeşte ±O,6°C. Curentul de 100JLA (Ia temperatura camerei) 
prin tranzistorul T1 este stabiHt de rezistorul ajustabil Căderea. 
de tensiune pe joncţiunea bază-emitor proporţională cu 
temperatura se aplică la volmetrul de curent continuu, cu 

1 

5JAI~ 
IZIIA

l 
it 

6 

CfI! T 
0R I 
... _1_ 

tranzistoarele T2 şi T 4 realizat ·după o schemă diferenţială. La 
baza tranzistorului T2 se aplică semnalul traductorulyi~ iar la baza 
T 4, tensiunea stabilizată În limitele 4,9 ... 5,2V de la divizorul 
compus din rezistoarele R8 şi R9. În cazul modificării temperaturii 
traductorului T1, apare o tensiune de dezechilibru care este pusă 
1n evidenţă de instrumentul cu ac A 1, având sensibilitatea de 
100J,JA şi, ca rezultat, valoarea acestei tensiuni se citeşte pe scara 
gradată În grade Celsius. Tranzistorul T3 îndeplineşte rolul de 
generator de curent care permite termometrului să funcţioneze fără 

Cuptoarele direcţionale din compunerea reflectometrelor 
pot fi realizate şi În tehnologie mrcrostrip. Acestea au 
coeficienţii de cuplaj de cca 20 ... 30dB (cuploare direcţionale 
de măsură), ceea ce· face posibilă realizarea lor cu· mijloace 
artizanale. 

Configuraţia şi 

, f rr
z 

~. z.. modul de conectare În 
circuit pentru aceste 

1.0'" cuploare direcţionale 

~§~~§§§g sunt date 1n figura 1. 

g La poarta 2 se 
II obţine un pro'gent 

. .4 Z kd 4 nesemnificativ din 

~_r_ 1 puterea semnalului 
transmis pe linia 

-------------------~~ 
principală~ de ia 

poarta 1 la poarta 4 (tabelul 1 ). 
În tabelul 2 sunt date dimensiunile 2) unor cuploare 

direcţionaie microstrip pentru de 1 şi 1296 

CU 1'1"~::U::~oo· 

b - partea echi
pată). La. reglarea 
termometrului 
precizia se obţine 
chiar dacă cali~ 
brarea se execută 
În două puncte de 
indicare a tempe
raturii. Primul 
punct se alege 
corespunzător 
temperaturii agate 
cu O°C, cel de-ai ~----------~--.-----------

doilea temperaturii de 100eC. Pentru temperatura de O 
stabileşte la divi~iunea zero acul instrumentului cu aj 
rezistorului ajustabil RS. Apoi, pentru temperatura de 1 
stabileşte 'acul instrumentulu! la ultima diviziune a scării cu 
rezistorului ajustabil R3. Cu ajutorul acestui termometru se 
măsura foarte comod regimul termic al elementelor 
radioetectronice. Este necesar ca traductorul Ti să se 
corpul elementului studiat, În spaţiul (cu aer) dintre pl 
radiator-sau pe şasiul blocului. 

TRANZISTOR 
2T3167 
2T3851 

DIODA 
205607 

ANALOG 
KT342V 
KT3498 

ANALOG 
KD521 

Din ~adio, televizia, elektronika 2-3/1 

(4,6 ... 5,2). Dacă se cunoaşte valoarea exactă pentru 
atunci valorile exacte pentru S, W, W6, E se pot u.., .. ,~ .. tI' 

prin interpolare, având În vedere că acestea scad 
creşterea lui Er. 

r- ----
U\ 

.......... /' 

.... 

Q 
I 

~l 

~ 

D e o a re 
precizia de e 
cutie pentru S, 
Wo depinde 

precizia de 



Tabelul 1. Coeficienţii de transfer 1n funcţie de coeficientul de cuplaj 

Coeficient de Coeficient de Coeficient de 
cuplaj transfer 1n transfer În 

putere 1-2 putere 1-4 
(512) P12) (P14) ., 

(dB) (0/0) (%) 

18 1,68 98,42 
20 1 99 
24 DA 99,6 
25 0,32 99,68 
27 0,2 99,8 I , ! 

"1 30 

Tabe!uI3. Comportarea cu frecvenţa 

I 812 _ q>12 P12 P14 :l MHz dB grd. % % % grd. I ~ 288 864 -21,24 99,9 0,75 24,81 99,25 -60,1 
106 317 950 -20,78 23,9 0,84 16,41 99,6 -60,1 
115 346 1037 -20,43 17,9 0,91 9,46 -72,1 
125 374 1123 -20,19 11,9 0,96 4,28 99,04 
134 403 1210 -20,05 8 1 99,01 -84 
144 432 1296 -20 o 99 -90 
154 461 1384 -6 264 
163 490 1469 -11,9 
173 51 ·1555 . -1 

1642 
728 -21,24 

cablu de 
In,f,o"C\,,..,ti,,,,n· 450 VDC şi de AC 

vârl/SOOV efectiv 
MHz POO:1), 10 

7. Atenuarea de comun: - până la 100 
la 1 MHz: 60 dB 
la 10 MHz: 40 da 

maxim 0,6% (100:1) 
Elementul de bază al schemei îl reprezintă circuitul AD830AN 

(Analog Devices), amplificator diferenţial video de oradziie 
reglării comode a offsetuiui (P2/R8/R~). 

Reţelele de compensare de la intrare necesită. pentru R1 ... Rl 
toleranţe de 0,1%" Pentru unei atenuări de mod comun cât mai 
ridicate şi pentru compensarea În frecvenţă sunt prevăzute P1, C4, ca. 
Atenuarea pe intrare de 200 este compensată de amplificarea cu 2 a 
primului etaj, pentru asigurarea unui domeniu mai mare de variaţie a 
semnalului. Comutarea atenuării 100: 1/1 O: 1 se face cu S 1. 

AI doilea etaj de amplificare (AD 844) este un operaţional foarte rapid 
(2000V/~s) cu o bandă de 60 MHz la amplificare de -1 s protejat total la 
scurcircuit pe ieşire şi cu o adaptare la 50 Ohm prin R15 (pentru cablul 
coaxial). 

Constructiv, 1n aceeaşi cutie se compartimentează pentru ecranare cu 
tablă cositorită 4 zone: cele 2 reţele de compensare separat, cele 2 ampU-

TEHNIUM 8 ... 9/95 

T abalul 2 .. Dimensiuni (substrat - sticlotextolit) 

Coef. 
h cuplaj S W I (mm) • WR~ 
mm da mm mm 144 MHz 432 MHz 1296 MHz mm I 

20 1,2 ... 1,3 3,2 ... 3,4 248 ... 262 83 ... 87 28 .. .29 
24 3,2 3,3 ... 3,5 245 ... 260 82 ... 87 27 ... 29 

. 1,6 25 3,8 ... 3,9 3,3 ... 3,5 245 ... 259 82 ... 86 27 ... 29 3,5~ .. 3,7 
27 5,2 ... 5,6 5,4 ... 3;6 244 .. .258 81 ... 86 27 ... 29 
30 8,1 ... 8,6 3,4 ... 3,6 242 ... 257 81 ... 86 27 ... 29 
20 1,5 4,1 ... 4,3 24 ... 2 83~.. . 28 ... 29 
24 3.9 ... 4 4,2 .. .4,4 245 ... 260 82 ... 87 27 ... 29 

:2 25 4,1 .. .4,9 4,2 .. .4,4 245 ... 259 ~2 ... 86 27 ... 29 4,4 ... 4,6 
27 6,6 .. .7 4$2 .. :4,5 244 .. ,258 81 .. ,86 21 ... 29 

10,4 ... 10,9 4,3.»4,5 242 ... 257 81...86 27",.29 
.2,2 ... 2,3 6,6 ... 7 248 ... 263 83 ... 88 28 ... 29 

24 6,2 ... 6,5 6,8 ... 7,2 246 .. .260 82 . .,81 27 ... 29 
3,2 25 "/3 .. .7.9 6,8 .. .7,2 245.,.260 82 ... 87 27 ... 29 ... 7lj 

27 10.8 .. .11,2 6,9 ... 1,3 244 ... 258 8'1...86 27 ... 29 
30 16,8 .. ,,17,7 6,9 ... 7,3 242 ... 257 81..,86 27,..29 

tabelul 3 este dată comportarea cu frecvenţa a 
cuplor direcţional de 30 dB, cu Zc=50Q.'Se observă că intr-o 
bandă de frecvenţă de o octavă variaţia relativă a 
co~ficientului de cuplaj in putere nu depăşeşte 25%. 

In ce priveşte realizarea constructivă, o soluţie 
coaxiaJ-microstrip este folosirea conectorului \JV1:;ltJ\I'Oii 

fixat pe cu 

P2 
cu intrările ie- '---__ , _____ . _____ ...=:::::::::-_..,.--.-1 

intre 
masă astfel la ieşire un m!livolmeîru să indice O mV. 
2. Se atenuarea de mod comun din P1 cu intrările legate Între 

ele şi la o tensiune _continuă, astfel Încât la ieşire milivoltmeirul să indice O 
mV. 

3. Se fin compensarea În frecvenţă din C4, respectiv C8 cu 
intrările conectate pe rând la un semnal dreptunghiular de 1 KHz faţă de 
masă~ astfel Încât la ieşirea semnalul să nu fie deformat 

4. Se reglează atenuarea de mod comun la frecvenţe mari din C4, ca 
cu intrările legate Între ele şi la o tensiune sinusoidală de 1 MHz astfel 
lncât să se obţină un minim pe ieşire. 

Din .ELEKTOR 5194 
Trad. Ing. M.U. 
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deteriorarea filamentului pe saltului de curent, la pornirea 
deoarece, pe durata câtorva secunde, valoara curentului de 

filament considerabil faţă de cea nominală, rezistenţa 

filamentuiui rece este mult mai mică decât a celui Pe de altă 
parte, datorită încălzirii rapide, În interiorul mateialu!ui său, poate 
căpăta deformări mecanice care conduc la fisurarea şi scuturarea stratuiui 
activ ai sale. Particule din stratul activ al se pe 
izoiatoarele tunurilor electronice şi fi o cauză de 
scurîcircuitelor între electrozi. Se prezintă figura) un dispozitiv 
de stabilizare şi optimizare a temic al catoduiui cinesî::o!:,uh;:li, 
diferite ale care elimină salturile de· curent 
filamentul catodului pe televizorului. Este un stabilizator 

lină a tensiunii, care se aplică la filamentul catodulu! 
cu Întârziere a tensiunii la 

necesar încălzirii a catodului 
Stabilizatorul este realizat cu circuitul integrat C.L 
televizorului tensiunea redresată de diodele 01-04 se 

5 8 Tensiunea stabilizată 
rezistorul 

R 1 are de traductor 
rezistowlui R 1, indicată în 

6 

Re!eul K1 se ,-.nl."to., .... ti,.." ... "".,."..,,;;, 

Se bobinează 
emaiiat cu email de ".""T''''·''' 

de 

folosi 

de 3 ... 4,5 
Numărul de spire al 

transformatoarele televlzo,areiior 
televizoare numărul de 

pe aceasta este 



1~ 
+ 11~. 
in 1 
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TOSHIBA NEC HiTACHI MITSUBISHI MATSUSHITA FUJITSU SONY SANYO NOTE 

2501173 250204 280120 2501014 2501226 
2SDli SS 2SDZ26A 

2501433 25CI463 
2501173 250204 250120 2501014 2501226 
2501173 250120 2501014 2501226 

2S0lSS 2SD226A 
2501173 250204 2S01014 2S01226 
25CI433 2501463 

2S.4624 2SA76 I 
250"73 250204 2501014 2501226 
250782 250'98 250159 
2501433 2SC~463 --

~"I- -I 2SC~173 250204 2501014 2S01226 
2S0155 7:--';' '"hA ----' .--~ 
250151 250341 250250 ~H~n~ .. n 

2S0ln3 250204 2SCHH4 ! 2501226 
i 25D.98 2SDI59 

"""," 2S0i433 --2501463 '"', 

~) 250251 
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caroserie. 

suplimentate eventual cu alte 
interconectarea cu modulul 

- contactul notat cu Peste 
casetofon ieşit din uz -
o roată pe trotuar - fie 
descris În (2). 

- microcontactul "MK" este 

radio, ultrasunete sau 
variantă nerecomandată. 

Comutatorul este 
deci plasat intr-un loc 

apropierea LED-ului LED 
centralizată, K fi În~ocult 
concomitent cu închiderea 
facă manual, printr-un microcontact ce va 

~UNCIIONARE: Blocul "Rei conectarea sub 
Rei 1 rămâne În repaus la deschiderea simultană a tranzistorilor 

T3. T2 comandat de care formează un Darlington) deschide la 
atingerea unei tensiuni suficient de ridicate pe C1. Timpul de încărcare al 
lui C1 este determinat de valoarea lui P1. ATENŢIE: după stabilirea 
valorilor exacte, potenţiometrii vor fi înlocuiţi cu rezistenţe fixe! T2 poate fi 

20 

electronice pentru tinerii amatori" 
Sorin TOMA 

TEHNIUM 8-9/95 



e necesar se 
cu opt sârme" in toate cazurilE~ v~ÂIJv"'Uv"V' 

numerotarea se consideră- ca la yor'lI'o·'7ar,t~!rC>-:::I 

de sus, , .. "., .. "'''' .... ,..1', 

cu cât amplificarea e mai Acestea un 
care trebuie ştiute, restul se va asimila pe 

cu circuite integrate, miracole ale actuale 
şi puzderia de noi, din de SPE~C!(liitcne. 

e şi normal, 1n orice tehnică; Olicare ar fi ea. 
În figura B, se arată schema de principiu a montajului unui 

corector - preamplificator. Ca la orice montaj de audiofrecvenţă cu 
741, alimentarea asi metrică e asigurată de divizorul R3 şi 
valori perfect egale. Se poate porni şi de la 10 + O kiloohmi 
scăderea impedenţei de intrare totuşi la o 
Circuitele de corecţie RC~ fi montate şi comutabile cu 

comutator rotativ sau cu glisieră. Sau, 
rnr,ntl:l~"l'..:l pe placa de montaj numai 

.;;I'v'J~I.~'\.A1 propus - de exemplu pentru 
RC respectiv se montează 

D şi E R 9 - notat cu 
Valoarea de 1 

amolitlca!rea la un 



TEHNIUM ATELIER 

Pentru o audiţie de calitate, după gustul ascultătorului, se poate 
adăuga unui lanl de redare audio, un corector de curbă da 

dis.po::i~itjv putem determina traseul yat.,nQI .... " •• ' 

dintre noi au 
detectie care ne-ar informa 

contact direct cu sursa respectivă, 

!...------------------.,.-----,---"'----, celălalt nn1';Qon'tj '!:t!!ll 

anf'ooilerE~a de acest a tranzistorului cu 
sursa-cremă creşte, ceea ce nrovo~=Ic::.l 

deschiderea tranzistoarelor T2, urmare dioda electro!uminiscentă D1 
va ilumina. 

Tranzistoarele T2 şi T3 sunt de mică cu siliciu sau germaniu cu 
structura indicată şi cu un coeficient de mai mare. Dioda 
electroluminiscentă 01 poate fi de orice tip, dar putem folosi şi un vec 
miniatură cu tensiunea 1 2,5 V şi curent mic. De dorit ca la montare, 
tranzistorul unipolar să se poziţioneze pe placă, astfel lncât 

22 

răspuns, care poate sublinia sau poate atenu.a başi 
frecvenţele înalte. Un asemenea corector, care utiliZează 
potenţiometre. cu variaţie liniară a valorii, fie rotative, fie 
uşor de realizat prin folosirea unui circuit integrat, a 
amplificator operaţional 741, care a fost descris într ... un 
anterior. Valorile potenţiometrilor, indiferent de construţie şi 
pot fi in limitele 20 kiloohmi ... 1 00 kiloohmi. Piesele '.""IUjIO.Q~'IO/ 

preajma valorilor indicate În. schemă. intrarea 12 oferă o 
amplificare. Se poate renunţa la condensatorulaferent -
rezistiv rămâne conecsat pentru alimentare asi metrică. GOrlectian 

de audiofrecvenţă la boma i 1 dă corecţie de ± 16 dB la 
şi 16 000 Hz. Corecţia se face fără nici un câştig sau pierdere 
amplificare, fă.ră probleme. Acesta se poate monta pe o 
similară montajului preamplificator corector, patenti 
fixându-se pe o ramă de tablă de fier, În rigid, piese 
aferente corectorului Baxandall montându-se chiar 

anume: 
KT312, 

KT316,BC107 TI 
'. pnp - KT351 , 

, BC178 
Indicatorul acustic BF1 

are rezistenţa 50-150 ohmi. 
Antena WA 1 - o fâşie de 

fixată pe partea 
laterală a corpului 4 

Sursa de '"'-_---" ____ . _______ ~--" 
alimentare GB1 - elementul 
galvanic A316 sau altul analogic. cu tensiunea 1,5 V. Deoarece 
dispozitivulln regim de aşteptare consumă un curent extrem de mic, din 
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6 

7 

interschimbabili cu: 
• KT315 oricare din familia KT312, KT315 
• KT209A din această familie cu indicii A-E 

Însă practic pot funcţiona satisfăcător şi la tensiuni mult mai joase~ 
Tensiunea se obţine de la difuzorul R6, R7. Cu comutatorul K1 dirijăm 
valoarea coeficientului de amplificare al A.O. Sarcina amplificatorului este 

• KT503 oricare din familia KT315, KT503, KT3102 
• K 10E oricare din această familie 
Antena WA 1 - un conductor cu lungimea de 80-100 mm, bine 

izolat. În acest scop este preferabilă folosirea unei bucăţi de cablu de 
tensiune Înaltă. Oricare dintre aceste -dispozitive va fi de folos şi 
proprietarilor de autovehicule: rapid şi efectiv se verifică sistemul de 
aprindere. Apropiind antena dispozitivului~ de firele de tensiune înaltă, 
În dependenţă de iluminarea diodei electroluminiscente, vom trage 
concluzii despre circuitul unde lipseşte tensiunea înaltă, sau vom afla 
care bujiE~ este detectată. Cablajele imprimate şi plantarea· pieselor 
sunt prezentate În figura 5, respectiv 7. 

Cel mai simplu detector 

T1 
KnlOJA 

Dispozitivul cu cea mai 

t 

...; 
~ ~Ei :ci" 

~ 

nllO fi! nl ........ .... .... 

Olt 

;; 
ttl .... 

o-[!D-o 

î4J 
!SO 40 30 

$°820 

lf) ..., 

70 10 

o O-[][[}-O 

~
' simplă constructie (3) poate fi 
realizat Într-un mod rapid 

I BFi Ki

1 
(figura 8). În acest caz 

1 polaritatea conectării sursei 11 
(Q~ Hl -lnu~~ăun~~e~~.ca~_~~~~~--~~~------~~~~----~~~~--~~~~ 
\:r'" Bat -r . indicator este casca de telefon cea de telefon BF1. Ajustarea dis;DOZitiVI 

I I "1..1 8F1 de mare rezistenţă 1600- nivelului "zero" la 

t
!8 1 1,5, .. 4,5 ~ ±T', 2200 Ohmi., Determinarea poziţiei R5. Antena "'y,~.~ ... ,_:;~.4X 

J 
cablului se face de desenul rp~nPi":tiv 

----. ---- intensitatea sunetului. E să efectuează 
nu avem la o cască de telefon şi nici o sursă de alimentare. Dar ;n"l"",.iln:'"'~* şi 
având un ohmetru este indicat punctat) sau un alt aparat de măsură 
Mi instalat În acest conectăm la firele acestuia sursa şi drena 

Domnul Andrei elOBANU este student 
RaicJioiE;le,ctr(mi(~ă din 

anul III ia Facultatea de 

TEHNIUM 8 ... 9/95 23 
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L 1 care ",,",r'nn'.,,Ii.,.o ... ~."'l 

înlăturarea 

circuitele de sarcină) este să se apese, scurt 
butonul 81, ca regimul precedent de funcţionare al blocului de 
alimentare să se restabilească, fără a deconecta dispozitivul de la 

TEHNIUM 8·9/95 



utiliza 0219, 0220, 0223, 
diodei KD1068 (03), 

care are curentul direct până la 
micăde60V. 

200) sau de alt tip dacă are 
şi anclanşează-la o tensiune 
reprezintă câteva spire din 

nif'i"\OII"'!I't'\1I"II"II sau manganină infăşurate pe un corp de 
u ..... ·.".."'t· ........ l~~ sa este determinată de valoarea 

care depinde de tensiunea de 
I"'rU''1\~nA'1~ al tiristorului dat la care acesta 

se alege valoarea de 2A pentru 
a sistemului, iar tiristorul se 

de comandă de 1 V, 
să fie (conform Legii lui Ohm), 

He:2~lstEmta rezistorului s~ stabileşte mai 
aleasă cuplarea protecţiei astfel. La 

Ieşirea se cuplează, conectate În serie, un 
ampermetru şi un rezistor variabil bobinat având rezistenţa de 

25 .. 30°1 Se aplică la intrarea 'stabilizatorului, tensiunea 
corespunzătoare de la redresor şi, cu ajutorul rezistorului R2, se 
stabileşte la ieşire o tensiune de 1 0 ... 16V. Apoi, cu ajutorul 
rezistorului variabil care indeplineşte funcţia de echivalent al 
sarcinii, se. stabileşte, urmărind indicaţia ampermetrului, valoarea 

2 A a curentului. Ajustând rezistenţa rezistorului R4 se obţine 
declanşarea sistemului de protecţie. . 

În practica· radioamatorului nu rareori apare inprejurarea'in" care 
este necesar să se protejeze nu numai stabilizatorul de tensiune ' 
dar şi elementele active ale montajului alimentat de acesta, faţă de 
suprasarcini de curent de valori mai mici, de exemplu 60 sau 100 
mA. În asemenea cazuri, se poate introduce in stabilizator un 
sistem de protecţie in trepte realizat, de exemplu, conform 
schemei prezentate in figura 3. Aici rezistorul R4.1 din prima 
treaptă, calculat pentru un curent de protecţie de 60 mA, este 
. conectat permanent in, stabilizator şi in paralel cu acesta se 
conectează, cu ajutorul comutatorului SA 1, rezistoarele R4.2-R4.6 
ale celorlalte patru trepte: 100 mA, 600 mA, 1 A şi 2A. 

Valorile rezistenţelor rezistoarelor indicate in schemă sunt 
orientative .. Acestea pot fi calculate mai. precis cunoscând 
tensiunea de deschidere a tiristorului utilizat in stabilizator. 
Această tensiune se poate măsura astfel: se stabileşte cursorul 
rezistorului variabil R2 in poziţie limită inferioară (conform schemei) . 
şi i se conectează conductorul electrodului de comandă al 
tiristorului dezlipit in prealabil de la terminalul din dreapta (conform 
SChemei) al rezistorului R4.1. Apoi, .se cuplează alimentarea şi, 
lent se creşte, cu ajutorul rezistorului R2, tensiunea pe electrodul 
de comandă al tiristorului. În momentul deschiderii tiristorului 
semnalizat de LED, se măsoară cu voltmetrul această tensiune. 
Rezistoarele R4.2-R4.6 se montează direct pe contactele 
comutatorului SA 1 ~ 

RADIO 8/1992 
Ing.Fany E Stanciu 

: 'n~S4SRA HITACHI MITSUBISHI MATSUSHITA fUJITSU SONY SANYO NOTE 
!' 

250251 
250251 

250234 250361 250292 
250.234 250361 250292 
250234 250361 250292 

2S0121 2502269 250185 250292 
250121 2S02268 250185 250292 
250121 2502268 250185 250292 

250251 
250251 
250251 

2501173 2S0204 2SCi 15Ş 
2501113 250204 2SC 1155 •. 

2SA76 I I 

2SDUU 250341 250250 250340 -
25CH1S5 .~ 

2S0182 250121 2501031 
250782 250.!21 2501031 
2SD 102 250334 
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(continuare din pag. 2) 

26. Călin CaZMA - ORADEA. Vă felicităm 
dvs. 1n rest, vă sfătuim să examinaţi colecţia revistei pentru 
cerute. Nu cunoaştem firma la care vă referiti. 

27. Tinu BIDIUGAN. Montajele cerute le veţi găsi 1n 
Atelier din revista TEHNIUM. 

28. Ciprian HORŞ'A - SIBIU. Vă sfătuim să vă abonaţi la 
revista TEHNIUM. Vă trimitem suplimentul cerut. 

29. Nesemnat şi fără adresă O?!). Vă sfătuim să 
abonament la revista TEHNIUM. Schemele cerute 
televizoare cu tuburi şi hibrida au apărut În catalogul 
televizoarelor din Editura Tehnică. Căutaţi şi la anticariat. 

30. Ionel PEICIU - TULCEA. Antena a fost proiectată 
pentru banda I şi III TV. Pentru alte tipuri de antene cercetaţi 
colecţia revistei TEHNIUM. Amplificatorul descris de dvs. este 
clasic, depinde cu ce piese e realizat şi cum e realizat 

31. Andrei SZASZ- TOPUŢA. Vă trimitem schema 
32. Vasile PINTICARU - ŢOUŞTI. Regretăm că nu posedăm 

documentaţia cerută. 
33. Mihael TUDORAN- P. NEAMŢ. Nu posedăm schema 

documentaţia cerută. 
34. Valentin MUREŞAN - POTÂU. Schimbarea circuitelor 

integrate aduce fireşte mari schimbări În realizare şi 
performanţe. Respectaţi tipul recomandat de autor, altfel 
apare şi alte SUfRrize. ' 

35. Marian R1cIOIU, elev - C~AIOVA. Vă mulţumim că ne 
recomandaţi spre publicare un montaj publicat mai de mult În 
"Caleidoscop de electronică". Cunoaştem montajul şi vă 
mulţumim! . 

36. 9ătălin V ÂRLAN - PITEŞTI. Nu posedăm documentaţia 
cerută; dar vă sfătuim să vă adresaţi şi Ministrului. 
ComunicaţiilOr Bucureşti, b-dul Unirii, nr. 1 pentru licenţa 
utilizare, inclusiv schema şi documentaţia solicitată. 

37. Pefru BORDA - REGHIN. Nu cunoaştem schema 
respectivă. 

38. Cătălin CIOCAN·- CARACAL. Vă sfătuim să vă abonaţi 
la revista TEHNIUM. Căutaţi prin anticariate. 

39. Victor MĂRCULESCU - LUGOJ. Căutăm să vă 
satisfacem, vă sfătuim să vă abonaţi la revista TEHNIUM. 

40. Alexandru PRECUP - CLUJ. Nu cunoaştem aparatele 
TV la care vă referiti, pentru altele puteţi cerceta prhi 
anticariate. 

41. Ştefan KISS - LUGOJ. Vă puteţi .adresa firmei 
TEHNOTON din IAŞI, şos, ŢUŢORA, nr,. 43, IAŞI, cod 6600, 
pentru obţinerea datelor solicitate. Pentru rest, consultaţi 
antiariatele. 

42. Gheorghiţă IACOB. - TUZLA. Vă puteţi adresa pentru 
documentaţia-service fabricii producătoare. Nu avem date 
asupra tranzistorului cerut. 

43. Constantin BRAGAGIU - V ĂLENII DE MUNTE. Cercetaţi 
colecţia revistei TEHNIUM. Au -fost publicate nenumărate 
variante. . 

44. Andrei TEODORESCU- BRĂILA. Domeniul la care vă 
referiţi cere legalizare prin Ministerul Comunicaţiilor, Urmăriţi 
revista pentru celelalte domenii care vă interesează. 

45. Traian GAVRILIU - BUCUREŞTI. Nu cunoaştem 
materialul la care faceţi referinţă. 

46. Radu BUJOREANU - GALAŢI. Vă sfătuim să vă abonaţi 
la revista TEHNIUM, care este o revistă de construcţii 
amatorr. Problemele strict profesionale· sau comerciale nu intră 
În preocupările noastre, nici cele de cercetare fundamentală. 

47. Valeriu NICHIFOROV - TULCEA. Cereţi restituirea 
banilor, pentru nerespectarea con"enţiei. Nu cunoaştem 
produsul, poate fi vorba de un sold "rebotezatll

• Folosiţi piese 
sigure. 

49. Marian DEGERA TU - SEACA. Vă sfătuim să vă adresati 

26 

posibilităţilor c4utăm să vă·· 
1"'II!'u,·ln'l'.-:!I monta:iUllJj. u~:3Ifinll"iilo trebuie tatoriate de dvs. 

condensatorul câteva zeci de 
eXEJtcta conform cerinţelor dvs. ,," .C ... 

str. 1 Decembrie, nr"· 46, 
il"OUIC:~'i!''!:lI TEHNIUM. Tel.: 069-555071. 

Q~'~"UItJ"Q decât să fie încercată. 
cunoaştem aparatele la care 

Comerţului vă poate comunica 
<!"1-.... 'illin'''ll'tl'lliro sau reprezentante lor din ţară 

a cere documentaţia-service. 
CRAIOVA. Nu putem să vă· 
unor firme comeciale, nu 

moastem schemele aparatelor 
'h lI'n"hol o pentru obţinerea 

cercetaţi colecţia revi'stei 

. Urmăriţi rubrica 
găsi materialele cerute. 
L TRAIAN. Nu cunoaştem 
şi vă recomandăm să scrieţi 

a obţine dosarul-service şi 
chestii strict profesionale 

amatori şi În privinţa 
audio-vizual naţional, b-dul· 

poate lămuri asupra condiţiilor 

Nu cunoaştem circuitele la 
"deghizareail altor circuite din seria 

Faceţi-vă un caiet de 
cărtiie tehnice tJe la biblioteci, din 

se învaţă, se progresează 

... J"-'<._r-lU,. Căutăm să vă servim. 
- BUCUREŞTI. Adresati-vă firm_~L 

documentaţiei-service. Nu 
posedăm datele cerute. 

62. Aurelian PAlU - BÂRLAD. Puteţi schimba capetele tocite 
cu orice capete, de fabricaţie, cu dimensiuni apropiate şi 

cu sensibil egale, poziţionând 
1.. Nu adesa unor asemenea 

IPRS Băneasa, adresa este şos. EROU 
cod 78792. 

şi Daniel GRUMÂZESCU ,
....Ul\.I"MIV imprimate de amplificatoare 

În revis"ta noastră. Consultaţi 

prezent. 
de aplicaţii la CI 

În numele redacţiei 
G.D. OPRESCU 

8·9/95 
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F[MHZ] 1 
C[pF] 1583 

1.5 

703 

F[MHZ] 1.5 2 

C[pFl 1023 575 

F[MHZ] 

C[pF] 

F[MH,Z] 

C[pF] 

F[MHZ] 

C[pFl 

3 

402 

5 

184 

6 

171 

3.5 

295 

5.5 

152 

146 

2 

395 

2.5 

368 

4 

226 

6 

126 

2.5 3 

253 175 

3 3.5 4 

255 187 143 

4.55 5.5 

178144 119 

6.5 

93 

7.5 8 

96 

3.5 

129 

4 

98 

4.5 

78 

4.5 5 5.5 

76 113 92 

6 6.5 7 7.5 

100 85 73 64 

7.5 8 8.5 9 

81 71 6.3 56 

8.5 9 9.5 10 

85 76 68 61 

l' 
m 
I 
I 
I 
I 

• I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . I 
I 
I 
I 
I 
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F[MHZ] 9 

C[pF] 96 

5 

Tabel 9: 20.5 SPIRE O.25l=3.25 uH (4,5/2) 

9.5 

86 

10 

77 

10.5 

70 

11 

64 

11.5 12 

58 54 

12.5 

49, 

Tabel 10: 25.5 SPIRE 0.25 mm L=:4.25 uH (6/2.5) 

F[MHZ] 6 

C[pF] 165 

6.5 

141 

7 7.5 

121 105 

8 8.5 9 9.5 10 

93, 82 73 66 59 

Tabel 11 :15.5 SPIRE 0.25 mm L=2.05 uH (2.8/1.3) 

F[MHZ] 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 ·11.512 

C[pF] 343 292 252 219 193 171 152 136 123 112 102 93 85 

Tabel 12:12.5 SPIRE 0.25 mm L=1.27 uH (1.6/0.95) 

I I F[MHZ] 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.515 15.5 16 

I . C[pF] 246 220 199 180 164 150 138 127 118 109 101 94.83 88 }7 

fi 
I 
I 

• I 
I 

• R 
I 
I 
I 

• 

Tabel 13:10.5 SPIRE 0.25 mm L=1.04 uH (1.3/0.78) 

F[MHZ] 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.518 18.5 19 

C[pFl 169 155 144 133 124 115 108 101 95 89 84 79 75 71 67 
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2 
A. Bobine cu carcase din polistiren 'CU" 6 mm 

cu miez din Jerită reglabil 

Aceste carcase sînt folosite uzual in aparaturaR-TV şi sînt 
disponibile fără probleme la magazinele cu piese de schimb. 
Miezul din ferită permite functionarea corespunzătoare În gama 
de US iar baza carcasei avînd un număr mare de pini implantablli 
permite realizarea de circuite oscilal'lte complexe (miezul complet 
introdus sau aproape scos). Întoate cazurile numărul' de spire 
indicat in tabel, a fost realizat prin boblnare spiră lîngă' spiră 
incepind cu partea de jos a carcasai folosind sîrma indicată in 
capul de tab.el. Pentru a acorda o bobină astfel realizată pe o 
frecventă dată se va calcula condensatorul necesar de acord 
folosind celebra formulă a lui Thompson: 

f= 1/2.n vre 
inductanta ce se introduce in relatie este inductanla 

medie realizată de bobină 
Lmed = (Lmln + Lmax)/2 
(pentru a exista rezerve de acord). 

Pentru 15 tabele calculjlt e 1n capul de tabel 
se prezintă numărul de spire, sirma folosită, Inductanta medie 
realizată (cu miezul partial introdus) şi limitele maxime şi minime 
ale inductantel (in paranteze). 

Tabelele permit realizarea circuitelor oscilante in gama 
1 + 50 MHz (dimensionarea condensatorului). La realizarea 
practică se va urmări montarea unui condensator cu valoare 

28 
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B, Bobine toroidale cu miez din ferită 

o alternativâ POSibila de re~zare a oirq,uitelor 
oscilante de US este folosirea torurilor din ferită. Se simplifică În 
acest caz problema ecranării circuitelor dar pentru retuşul exact 
al frecventei este necesar ca, capacitatea de" acord să fie realizată 
dintr-un condensator fix şi unul ajustabil. In acest scop m-am 
orientat la utilizarea unor toruri din ferită de US produse În tară la 
AFERO Bucureşti (telefon 633.12.59/228) cere În conformitate cu 
catalogul producătorului au codificarea T.9x6x3 F4 fiind 
realizate din ferită de inaltă stabilitate tip F4, marcaj cu punct alb~ ,. 
Dimensiunile geometrice sînt 9x6x3 mm. Tabelele prezintă 
capacităţi de acord necesare pentru realizarea rezonantei pe 
diferite frecvente pentru bobinare construite pe torurile de mai sus, 
cu datele indicate În capul de tabel. 

Tabel 1 : 25 SPIRE CUEM 0.45 mm. l=9.5 p.H 

F[MHZJ 3 3.5 4 4.5 5 

ctpF] 296 217 166 131 106 

5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

88 74 63 54 47 41 36 32 29 26 

Tabe12: 20 SPIRE CUEM 0.45 mm. 1.=6.4 IVi 

F[MHZJ 6 6:5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

C[pF]l0993 80 70 61 54 48 43 39 

Tabel 3: 15 SPIRE CUEM 0.45 mm.l=3.8 MH 

F[MHZl 7 7.5 8 

Cuf1136118 104 92 

8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 

82 73 66 60 55 50 46 

TEHNIUM 8 .. 9/95 



TEHNIUM LABORATOR 

DIVIZOR ~APi\~ITIV IA FRE~VENTi\ RETELEI 
Un astfel de divizor poate fi util pentru realizarea unor 

redresoare simple, alimentate direct de la reţea (fără 
transformator). Posibilităţile ce le o,feră s9hema din fig.1 sunt 
ilustrate În rezultatele experimentale diD tabele: 

Montat împreună cu o punte redresoare ca in fig.2, se poate 
obţine curentul continuu 10 = 1/12. 

Tabel 1 ~ ~ C1=O,5~F; C2=1~F C1 ~ C1 
U Vef 15 29 25 30 35 N :x: 1 

<:;) , mA 29,6 29,3 28,3 27,5 26,5 ~ u "" "'-
R KO 0,5 1,09 1,32 " ::=.. 

0,68 0,87 ~ ::=.. C2 ~ 
~ ~ 

Tabel 2 
U Vef 11 14,9 30,4 40 50,5 1 2 I mA 50 49,8 48 46,2 44,4 
R KO 0,22 O.t~9 0,63 0,86 1,13 

GENERATOR DE IMPULSURI DE Gi\MĂ LARGĂ 

1 

Generatorul de impulsuri 
1/3 CDa !,.10E 

1 1/t,. CDa !,.OOE 
,..---;,;.t ~ ~ 

dreptunghiulare a cărui ~ 
schemă de principiu este ~ At7t113 

+ 12V 

H 
OUT 

io-+--~ ... n 

1J 

prezentată in fig.1 se 1 t,. 
caracterizează prin aceea că 2 3 1 5 8 7 
are o gamă largă de variaţie 
pentru frecvenţa de repetiţie '-------------' 
(de cca 15 ori). 

rn calitate de capacităţi variabile se folosesc două diode varicap 
din tripletul pe 413 (fig.2); capacitatea unei diode variază cu 

, tensiunea inversă aplicată conform tabelului: = 
VR V 1 3 5,5 20 30 

C pF 345-410 ............. . 70-135 24 10-20 

REPETOR PE SURSĂ 

Cu un tranzistor JEET (ex. T = BF 256) se poate realiza (fig.) un etaj separator
(buffer) care are o foarte mare impedanţă de intrare (> 70 MO) şi o impedanţă de 
ieşire relativ mică (max.3000). Repetorul poate fi util În montaje lucrând Într-o 
bandă largă de frecvenţă. . 

GENERATOR DE IMPIJLSURI FOARTE ÎNGUSTE 
+12 V 

IIF 
I 
1 5 

Amplitudinea 
impulsurilor este 
reglabilă cu 
valoarea 
rezistenţei 
potenţiometrului 
de 2,2 KO (fig.). 
Perioada de 
repetare este 
stabilizată pe 2 

.....-4~-+------1~--O+12V 
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cuarţ la 1 O Jl: s. se realizează pe un tor de ferită 8 
x 4 x 1 având S spire secundar. 

În fig.2 se prezintă o " ..... i,"' ... '1-"" realliza1tă, nu cu multivibrator, ci cu 

REGL 
o 

t + + =10V 

2 4< B 

bloking. Transformatorul este identic cu cel de la schema 1. A nd 
un spectru de armonie bogat, până În UUS, generatoarele pot fi 
folosite in diverse testări sau În alte aplicaţii. 

IL ÎN TREPTE 

o sursă de laborator simplă nestabilizată, dar 
reglabilă În trepte de 1 V, de la 1 V la 15V este 
prezentată În fig. Un transformator de reţea, pe un miez 
de tole E10 majorat, are 4 infăşurări secundare de 2°, 

21, 22, 23 volţi. Despre un astfel de transformator s-a 
mai publicat În revista noastră (Ing. Emil Matei). Un 
ansamblu de 4 comutatoare miniatură cu translaţie 
permite ca· tensiunea, ce se redresează şi se filtrează, 
să aibe 15'valori. Pentru exemplul din figură se obţine 2 
+ 8'= 10 V. 

RF ~U ~ÎŞTIG REGLABIL 

30 

r--- .... ----- --_ .... _-, 
I 
I 'Schema din fig. realizată practic În 

tehnica montajului, pe suprafaţă, a fost 
experimentată· la frecvenţa de 1700 MHz şi o 
putere de intrare Pin = 1 mV. 

Pentru tensiunea E' = 9 V s-a obţinut. Pout 
= 5 mW (măsuraţi la un miliwattmetru RF 
corespunzător), iar pentru E = 15 V s-a 
obţinut Pout = 10 mW. ' '! 

Y03FGL 
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Prezentul concurs 
radioconstructori amatori, sub 18 

Cpncursul constă in realizarea ora,ctic:ă 
SUPERHETERODJNA CU 

, de principiu impusă. 

rEHNIUMS-9/95 

te~nice care vor fi trimise redacţiei. 
Memoriul tehnic va conţine: 
• de colaborator (după model); 
• schema de principiu concretizată; . 
•. descrierea·pe, scurt a schemei de. principiu. şi a funcţio~ării 

~ parametrii tehnici obţinuţi pentru receptor. 
La şedinţa f~stivă de aniversare a 25 .de ~ni de existenţă a ' 

revistei TEHNIUM, autorii.vor"aduce şi receptorul in stare de 
funcţiune. Punctele acordate memoriului se vor aduna cu 
punctele acordate pentru. tehnologie. Desigur, este permisă 
orice îmbunătăţire a schemei. Gama JungimHor de undă 
recepţionată este la alegerea radioconstructorului. 

Premiile vor consta din piese electronice şi literatură 
tehnică. i' 

2. RECUNOAŞTEŢI TIPUL 
DE RADIORECEPTOR;!;, 

Analizândcu' atenţie schemele de la tais trebuie ca 
despre fiecare să redactaţimaximum trei frşze in Cafes! 
exprimaţi esenţialul: 

• din ce categorie dereceptoare face parte; 
• care ar putea fi calităţile şi defepţele schemei; 
, •. pentru ce gamă de lungimi de undă este·recomandabilă. 

4 

() 



• Frequency coverage: 26.965 IVIH7-, 

tion: 10 (KHz step 40 cbann(3l ., t:mlSSlon 

AM/FM 40CHANNEL 
.·.·Fre~uency •• ~Q~~rage: ':::'O.~Q'J··IVI:n:l."~1fi. 
KHt'step 400hannel 
. Synth~Sizer ., t"'rEIOtJerICV _+'J9,hiCIitu. 
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