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AFISOR DINAMIC 
Acest dispozitiv Îşi va găsi utilizarea la construirea 

diverselor aparate digitale, atât de măsură cât şi 
pentru uz general, unde este necesară numărarea 

unei succesiuni de impulsuri şi afişarea rezultatului 
obtinut. La această clasă de aparate se ataşează 
frecventmetrele şi diverse convertoare (mărimi electrice 
şi neelectrice transformate În pachet de impulsuri) . 

Pentru realizarea unor asemenea dispozitive, se 
folosesc o serie de numărătoare binar-zecimale conec
tate consecutiv, informatia cărora este aplicată la deco
dificator (DC). Fiecare DC alimentează permanent un 
afişor din rangul său. Prin urmare, pentru conexiune 
fiecare afişor necesită setul său de fire. 

Esenta metodei de afişare dinamică (AD) constă În 
transmiterea informatiei fiecărui numărător numai unul 
DC, În momente discrete de timp ş i prezentar~a ei de 
afişorul activat. Numărul firelor de conexiune. In acest 
caz, se reduce considerabil, fapt important Îndeosebi 
când panoul de indicare contine 406 şi mai multe 
aflşoare. 

In continuare prezint schemele a doua: dispozitive de 
acest tip, prima realizată cu circuite integrate (CI) din 
familia TIL iar a doua - mixtă cu CI TIL şi CMOS. 

Varianta 1: AD cu CI din familia TTL 
Alimentarea Ucc = + 5V; consumul = Icc 180 mA; 

panoul de afişare contine 8 pozitii. 
Pe circuitele (MC) CI-1 .CI-4 (K555+20) sunt realizate 

numărătoarele decadice (fig. 1). Acest CI are În compo
nentă două numărătoare binar-zecimale, cu borne de ali
mentare comune. F+care numărător este compus dintr
un bistabil cu intrarea CI, ieşirea i şi cu divizor de 
frecventă la 5, cu intrarea C2 şi ieşirile 2,4,8. Bistabilul şi 
divizorul reactionează la frontul posterior al impulsurilor 
pozitive, aplicate la intrările CI şi C2 (pentru numărare la 
intrarea R trebuie asigurat "O" logic). Resetarea acesto
ra se efectuează cu un impuls pozitiv de scurtă durată 
aplicat la intrarea R. 

Pentru a obtine un numărător zecimale, intrarea C2 se 
conectează cu ieşirea 1. Astfel, codul generat de 
numărător are forma 1-2-4-8. . 

MC CI-9 (K555+5) - reprezintă un numărător binar 
(complet), cu aceleaşi intrări CI, C2 pentru numărare şi 
ieşiri 1 ,2,4,8, Însă care se readuce În starea initială prin 
intermediul unei porti (RO) interne (nivel activ - ,,1" 
logic). Utilizarea reactiei pentru readucerea În starea 
initi<lIă , asigură modului de numărare 8 şi facilitează 
interschimbabilitatea MC K555+5 cu MC K555+2 (cu 
pinii constructiv ş i functional identici), fără interventii 
suplimentare În montaj. Pentru sincronizarea 
functionării schemei la intrarea CI (pinul 14) se aplică 
impulsuri de tact cu frecventa 1-10 kHz. 
. Codul format de numărător dirijează multiplexoarele 

(MUX) CI-5 ... CI-8 şi DC de trei biti format pe CI-10 (DC 
cu codul de ieşire unitar). Cel din urmă la rândul său, 
prin intermediul comutatoarelor T1 ... T8 activează con
secutiv afişoarele HG1.. .HG8. MUX-Ie responsabile 
fiecare de un anumit bit al numărătoarelor (şi anume: 
pentru bitul cu ponderea i - CI-5, 2- CI-6, 4- CI-7, 
8-CI-8), În corespundere cu adresa primită permit tre
cerea informatiei fiecărei decade la DC CI-11. Codul 
binar-zecimal de la intrări le acestuia este transformat În 
cod 7 segmente şi prezentat de digitul activat. Astfel, În 
timpul aplicării a 8 impulsuri de tact (ce alcătuiesc un 
ciclu) la intrarea CI, are loc prezentarea continutului 
fiecărui numărător la afişorul respectiv. 

Limita frecventei impulsurilor aplicate la intrarea dis
pozitivului, În general este determinată de viteza de 
lucru a primului numărător şi care În cazul nostru nu 
depăşeşte valoarea de 25 MHz. Pentru extinderea 
gamei de frecvente În prima decadă se va utiliza un 
numărător de mare viteză produs În tehnologia TIL 
Schottky sau ECL cu comenzi compatibile TIL. 

Decodificatorul K5551D18 este interschimbabil cu 
K5141 D2 (cu rezistentele de limitare a curentilor prin 
LED-uri respective). 
. Rezistentele R1 ... R7 se dimensionează În functie de 

curentul şi tensiunea directă a LED-urilor afişorului utilizat şi 
se determină din relatia: . 

R = (Ual-Udir-Udc)/Idir. 
În care Ual - tensiunea sursei de alimentare, V; Udir -

tensiunea directă a LED-ului la curent continuu prin seg
ment, V; Udc - tensiunea de ieşire a DC, V; (pentru MC 
K5141D2 Udc = 0,45 V); Idir - curentul direct prin LED, A; 
(tipic Idir = 0,02 A) . 
Afişoarele ALS324B sunt interschimbabile cu 

AL305A. Ele se vor conecta la DC K5141D2 prin rezis
tente de 100 Ohmi. 

Dispozitivul nu necesită practic nici o reglare, fiind 
necesar doar asigurarea unui front abrupt al impulsurilor 
de tact (sincronizare). 

Varianta 2: AD cu CI din familia TTL şi CMOS. 
Alimentarea Ucc = + 5V, + 9V; consumul - Icc respec

tiv 85 mA şi 2 mA; panoul de afişare contine - 4 pozitii. 
Realizarea mixtă a AD (fig. 2) este favorizată de exis

tenta În familia CMOS a MC K176+ 12, special proiectat 
pentru a fi folosit În ceasurile electronice cu AD. Acest 
MC implimentează trei elemente functionale; genera
torul impulsurilor de tact (GIT) CI-9.1. CI-9.2 (frecventa 
căruia F este determinată de circuitul extern) şi două 
divizoare de frecventă CI-9.3. CI-9.4 (elementul CI-9.4 
În dispozitiv nu-i utilizat, de aceea este prezentat În 
fig. 4.a). 

Divizorul CI-9.3 permite de a obtine impulsuri cu 
frecventa de 32, 256, 16384 şi 32768 ori mai mică decât 
F. Utilizând În circuitul exterior al Git un rezonator din 
cuart Zi la frecventa de 32768 Hz - la ieşiri apar 
frecventele 1024 Hz, 128 Hz, 2Hz şi 1 Hz. 

Impulsurile de la ieşirile T1 ... T 4 cu frecventa F/256 
(128Hz) şi factorul. de umplere 1 : 4 sunt deplasate re
ciproc (vezi relatiile fazoriale din fig. 3). 

Factorul de divizare 60 al CI-9.4. dictează obtinerea 
impulsurilor (Ia ieşirea M) de un minut, cu durata de 20 
s (frecventă de tact iHz o primeşte de la ieşirea Si). 
Acesta concomitent cu stabilitatea şi precizia Îna~ă a 
frecventelor, mai oferă o diversă gamă de utilizare a MC 
K1761F12 În timere şi relee electronice de timp. 

Pentru realizarea dispozitivului cu patru ranguri de 
numărare, În calitate de decade pot fi utilizate două 
cipuri K555+20 sau patru cipuri K555+2 - numărător 
binar-zecimal, intrările căruia functional sau identice MC 
K555+5. / EI 'mai contine o poartă (R9) pentru instalarea 
sa În starea 9 (În cazul dat nu se foloseşte). / Pentru 
diversitate s-a ales al doilea tip de MC. 

Impulsurile de la T1 ... T 4 În particular determină trans
miterea informatiei numărătoarelor CI-1 ... CI-4 prin CI-5 ... 
CI-8 (ce Îndeplimesc functia SI-SAU-NU) şi CI-10 la DC 
CI-11. MC-Ie CI-5 ... CI-8 K555LRI3 conectate conform 
schemei În ansamblu cu CI-10 (inversorul K555LN1) 
realizează functia 2-2-2-2- SI-SAU. Deci portile acesto
Continuare În pag. 4 ---

TEHN/UM nr. 5 1996 



~ 
~ 
~ 
::;, 
;-. 
(JI -~ 

L 

JU.I- ~22 

;, ~.~ --; ~' ~' 
i, r .,I. [IT' "" "~2 3J R ~;J {.3 _ -l ......... J.. ........... . .... 

" " CI :!"" CI-Il. CI-IO. CI-I1:'S i h CI-9, 
-> CI-!.,. CI-Jj. CI -IO. CI-il: 10 -> CI' -9, 

HG1, , .HG8 - AflC324B 
Cl e!. , ', CI-4 K55511E20. 
CI-5" , G1 - 8 K555Kn7 .... 

CI - 9 K55511E5 (K55511E2) 

g~ i i~~gg~gi8 
fig, 1 



: I 

5 

Ti 128 Hl I 
7'2 I 
7'3 I 
TLf 

Urmare din pag. 2 _ 
ra, fiind consecutiv activate cu "i" logic, permit trecerea 
informatiei fiecărui numărător la DC. Pentru adaptarea 
nivelelor logice, CMOS cu TIL, se foloseşte un receptor 
pe emitor. 
Să analizăm mai detailat principiul de lucru al dispozi

tivului prin exemplul prezentării informatiei primului 
numărător (celelalte considerându-Ie analog). 

Aparitia impuls ului pozitiv la ieşirea TI (CI-9) 
provoacă deschiderea tranzistoarelor TI şi T5. Căderea 
de tensiune pe rezistorul R4 care Întrece valoarea de 
prag a i' logic TIL, "deschide" (prin pinul 2) primul ele
ment SI din CI-5 ... CI-8. Acestea la răndul său, aplică 
informatia celeilalte intrări (pinul i a CI-5 ... CI-8) prin CI-l ° 
la intrările informationale a DC CI-II, DC transformă 
codul binar primit În cod 7 segmente, afişat de afişorul 
HGl (activat de chea T5). 

Comitatorul mecanic Kl şi rezistorul R16 (120 150) 
servesc pentru "aprinderea" segmentului virgulei În ran
gul necesar. 

Unul din cele două elemente inversoare a CI-10 
riefolosite În schemă (fig. 4.b), poate participa la con
struirea unui formator, ce generează la conectarea ali
mentări i (sau prin actiune manuală) , un impuls pozitiv 
pentru resetare (readucerea În starea initiaIă). 

Functia MC K555LR13 poate fi realizată şi pe bază 
MC K531 LR9. EI posedă o viteză de functionare Înaltă 
dar are şi un curent de intrare/consum mai majorat. De 
aceea etajul de adaptare repetor, construit pe un singur 
tra~zistor, nu asigură nivelele lo-gice necesare (curentul 
de mtrare cca -2 mA). In acest caz rezultate bune oferă 
un etaj receptor format din două inversoare; un inversor 
pe tranzistor, T1 şi un bistabil-Schmitt inversor CI-1. 
Elementul inversor al MC K555TL2 asigură la ieşire 
nivele logice fixe la un curent de intrare mic (valoarea 
max. cca - 0,4 mA). Constructiv şi functional este iden
tic MC K555LN1. 

Acest etaj se va utiliza şi În alte aplicatii practice, În 
care la adaptarea nivelelor logice mai necesită şi echili
brul curentilor de ieşire-intrare a MC-Ior. 
Dacă schema se va utiliza la realizarea unui timer sau 

,-Ci-g,4l 
f4, ~-!C CT2 H fU hn/60 

I 

releu electronic de timp, este evidentă reglarea 
frecventel GIT de 32768 Hz. Această se va obtine (Ia 
piQul 14) prin ajustarea trimerului C2. 

In ambele dispozitive circuitul de alimentare al fiecărui 
MC trebuie "blocat" cu un condensator cu capacitatea 
de 0,033 .. . 0,15 mKF. 

MC din familia K555 sunt interschimbabile cu MC 
corespunzătoare din familiile K155, K531, KP15333, 
Însă care posedă unele particularităti specifice, ce tre
buie considerate. Aici vom mentiona specificul Mc din 
familiile K555 şi KP1533, intrările cărora pot fi direct 
conectate la + 5V (ceea ce nu-i prevăzut pentru K155, 
KR531). 

Afişorul ALS333A este interschimbabil cu ALS324A. 
Tranzistoarele pot fi oricare de putere mică cu un 
min = 20 şi structura corespunzătoare. Rezistentele de 
tipul MLTcu putere 0,125 W, condensatoarele ceramice 
sau oricare altele. 

Andrei S. Ciobanu - Chişinău 

ECHIVALENTE RECOMANDATE 
K555LN1 - CDB404 KR1533LR13 
SN74ALS54N 
K555KP7 - CDB4151 
K5551E2 - CDB490 
K5551E5 - CDB493 

KR531 LR9 - SN74LS53 
K5551D4 - SN74LS155N 
K5551D18 - SN74LS247N 

KT515 = BC107, BC107A, Cl08A, BC108, BC108A, 
BC108B, BFP719, BFP720, BFP721 , BFP722, 
2SC633, 2SC634, 2SC641, 2N929, 2N2712, 
2N3399, 2N3397, 2N2711 

KT361 = BC250A, BC250B, 2N4125, 2N2604, 
BCW57, BCW62A, BCW63A, BC157, BSW20, 
2SA555, 2N3905, 2N3906, BC557, BC157, BCW58, 
2SA556. 

CI-itJ.5 
CJ-/0,8 

li j 

81 13 i 

t=\ + /, Ri 
~C~" J8kQ 

iOD f/ x.fOV 

Jl) 

12 

TEHN/UM nr. 5 1996 



nl 
~ .... 
~ 
;:, 
:" 
OI .... 
~ 

I 

j"frare fţ CJ'-1 ~ . JI[ a 

ţ fZ : i g q ~" If,';:~i. ,· .,' •. i} ,." 
Reset ~ i.- g J6 . : _1 ef '_' ,.' " , 
---t-~" ~90L-1J ~" .2 9 '····· " 

.1!~ I . 
CI-tS c.[-,·'t . CI-J!, CI-iQ CI-i1 I [ CJ-$ 

~ ~ o 2 1 3 t 

Z-
" J ,"""r-

In 2 t 1 ~ , z N. i J?; 2 1 , 
. J~ 2 &. 1 J 1. f 2' S 1. J)C , a Jl , ţ' 

'. i h 10 , 1: 
'5 3 r- 6 3 t- ~3 1- ~ 31-

:ti t J.sY k 8r -l.!ţ & 
I 23 2 2 ' S . i II cj.1! .. ":"-""'4 .aY 

~ ~ ~ . 
a $ 

L9 gl- i() 9 

~ . il 9 1- 12 Sit!' 
o .~ g.. 

.~ .UQ & .~1 .· 19 JJ ./!1 11 li9 jl li Ji
l ./:1 . rJ, 

'i 
Jq j2 

~ 
1$ /2 - 1612 ~ 

20 13 120 J3 M 13 li. 20 J31 

~ 2 :3 
t 

32 :6~HiJ I cr:!i:JCI-9.2 I +5V 
12 

T1 n 
CT2 SI IfT3.1$/i 

G . 51 

r L2 .: ~}, Ti ~s.,A6" T2 '., " 
T2:1-f7=-~21.~ ', ' ," '., , J9 
T I? ::1-, j( 2> "T 3 . o, " 

3 . 2D 
r-,--,R TIt R 9, fU 0" TI( 

+9 V., la Plnul 15 - > CI - <,J; 

. 4 .s d~f,~:Lf 
$ 1 e ..... 7-..::"-1 

. f IJ 
1{ 9 1. g , 9 ~fL2_ . .1.'jth-i'~ 

3 

'r 

~ .. +SV . , . 
RJSJ.KS!. 

.f 

~.f2~ Tt5 2 

~.f3" r:> :3 

~.fl(, T15 " 

~~Gql 
,, ~ . 

i 

SI .6 ~I 
, KJ. 

. I L,A.ff !o.Q 
" +SY' 

HGl . • . HG4 - AnC333A 
CI-l • . • CI - 4 K555HEZ 

,CI-5 ... C1-8 KP1533J1P13 
C1 - 9 K171>HEtZ , 
CI-IO K555J111.1 
CI-ll KP514Mi 

+5 V- la pinul 5 -> C1 - l. .. C1-4; 14 -> CI-5 ... CI - 8. CI-IO. Cl - 11 
fiII. Z 

.•. - la Plnul 10 - } CI·1. .. CI-'!; 7 - ) C1 - 5 .. . CI - 8. CI - IO; 8 - } CI-9; 1> - } Cl- 11. 

~ 



EMITĂTOR MODULAT ÎN FRECVENTĂ 
S e prezintă un emitător modulat În frecventă,. Bobinele L4 şi L5 au constructii identice, fiind bobi

alimentat. cu tensiunea de 18 V ŞI care nate fără carcasă pe un diametru de 9,2 mm din 
lucrează In banda de 2 m. sârmă CuEm ° 8 având fiecare câte 4 spire 

Etajul oscilator este echipat cu un cristal de cuart ce . . ' , . . . . 
care frecventa de bază În jur de 8 MHz. Circuitul Boblnajul are pasul de 3,5 mm, Iar pnzele se scot la 
oscilant din colectorul tranzistorului T 1 este acordat splra 0,5 splra 3. 
pe armoni ca a 3-a a cuartului, deci In baza tranzis- Etajul final de putere are plantat tranzistorul 
torului T 2 se injectează 24 MHz. Bobina L1 este con- 2N3375. Circuitul său oscilant este astfel conceput 
struită pe o carcasă cu diametrul de 6 mm, cu sârmă Încât poate fi cuplat la ieşire cu cablu coaxial cu 
de cupru izolată cu email şi mătase. Aceasta are 24 impedanta de 75. 
de spire de 0,3, bobinate spiră lângă spiră. 

Prizele sunt la spirele 5 şi 10 fată de masă . Cuartul 
este cuplat Intre emitător şi priza de la spira 1 ° a 
bobinei L1' Tot pe emitor se cuplează şi modulatorul 
MF. De fapt, acest modulator apare ca o capacitate 
variabilă montată În paralel cu cuart. Cu tensiunea 

Bobina L6 este tot fără carcasă, cu diametrul de 9,2 
mm, având 2 spire CuEm 0,8 cu pas 5 mm. 
Şocul de radiofrecventă montat Între masă şi colec

tor, are 3 spire cu pas 2 mm din sârmă CuEm 0,5. 

Diametrul bobinei este de 5 mm. 
produsă de microfon variază capacitatea diodei vari- Condensatoarele semivariabile pot fi ceramice sau 
cap BB139. Deviatia de frecventă se reglează din 
condensatorul semivariabil montat În serie cu modu- cu aer, dar În mod obligatoriu condendatorul semi

latorul. Dacă microfonul nu furnizează tensiune sufi
cientă, atunci se intercalează un etaj amplificator de 
tensiune cu un tranzistor EFT 353. 

Etajul următor (T 2) lucrează ca triplor şi la ieşirea 
sa se obtin 72 MHz. 

Bobina L2 din circuitul oscilant se construieşte fără 
carcasă, ci diametrul de 9 mm, având 9 spire din 
CuEm 0,8 cu priză la spirele 5 şi 8. Bobinajul are pas 
1 mm. 
Urmează apoi un etaj dublor (T 3)' echipat cu 

tranzistorul BF 214. Circuitul L3C este acordat pe 
frecventa de 144 MHz. 

Bobina L3 are diametrul de 9 mm, fără carcasă , din 
sârmă CuEm 0,8 având 4 spire cu pas 2,5 mm şi 
prize la spirele 0,5 şi 3. 
. Etajele următoare sunt amplificatoare şi au cir

cuitele acordate În gama de 2 m (144 MHz). 

variabil din etajul final va fi cu aer. 
Montarea pieselor se face pe o plăcută de circuit 

imprimat 210x50. Pe această plăcută se lipesc pe 
margini alte plăcute , iar În interior se comparti
mentează pentru fiecare etaj În parte. Lungimile com

partimentelor etajelor T 1 + T 2 ş i a circuitului de ieşi re 

sunt de câte 45 mm, iar ale celorlalte etaje de 30 mm. 
Acordarea etajelor s~ face In primul rând cu un 

grid-dip, fără a cupla tensiunea pe etaje şi numai 
după această operatie se cuplează la emitător o 
sarcină şi se cuplează şi tensiunea. ' Se revine apoi 
asupra acordului, urmărindu-se obtinerea maximului 
de putere la ieşire . 

Sarcina poate fi un bec de 24V15W, fiindcă puterea 
emitătorului este În jur de 4 W. '. 

TI 
BC177 

T2 T3 T4 TI TS T6 
BF214 BF 214 · BF214 I AC 18Q 2N 3866 I 2 N3375 I 

r-~~~~~~~--~I----~--~~----~--~~~~r-~~----~--~Ţ-----4-~V , 
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CALISRATOR 
.A-I n figura 1 este prezentat un calibrator simplu 

pentru verificarea etalonării radioreceptoarelor. 
Montajul foloseşte piese puţine, ce pot fi obţinute 

prin radiocluburi. Circuitul integrat CDB404E, de fa
bricaţie românească, este utilizat la maximul posi-
bilităţilor sale. . 
D.upă cum se observă, din figură, circuitul integrat 

Îndeplineşte trei funcţii distincte: primele două porti 
.constituite un oseilator asimetric cu frecvenţa de 1-2 
Hz; cele două porti din mijloc constituie oseilatorul cu 
cristal, a cărui frecvenţă se poate regla cu trimerul 
C1 ' Valoarea condensatorului C1 se alege În funcţie 

de cristalul folo-

bilului se reglează mai mare ca perioada oscilatorului 
cu cristal, la ieşire se va regăsi (1/2; 1/3; 1/4 ... ) din 
frecvenţa cristal ului. În acest caz, monostabilul 
Îndeplineşte rolul de divizor de frecvenţă . 

Pentru recunoaşterea rapidă a semnalului calibra
torului, ieşirea acestuia este Întreruptă În ritmul de 1-
2 Hz (semnalată şi de LED). Astfel, calibratorul poate 
fi montat Într-un Rx gata construit, semnalele calibra
torului apărând distinct faţă de alte semnale din 
gamele recepţionate. 

Se recomandă utilizarea unei surse stabilizate de 5 
V pentru că funcţionarea monostabilului divizor este 
puternic influenţată de variaţiile tensiunii de alimen
tare. 

În fig. 2 este arătată pleca de circuit imprimat cu 
amplasarea pieselor. 

sit, conform da- I---------=:-:.-I:I~~:::::=====--~;=============::;_--l 
telor din tabelul 
alăturat. Ulti
mele două porti 
constituie un 
multivibrator 
monostabil a 
cărui constantă 

.de timp se poa
te modifica din 
potenţio-metrul 

de 2,5 k. 
Dacă perioa-

o o 

o 

da monosta- L-______________________________________________ ~~~.~ __ ~.~-________ ~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. REGLAREA STATIILOR SSS . 
M ontajul prezentat se compune din două ge- Generatorul " are aceeaşI sc~emă (tranzistorul T 2 

neraotare. Generatorul 1, montat Într-un eir- cuplesele aferente) , debitează Insă o frecvenţ~ van
cuit de reactie cu filtru În dublu T debitează abllă (cu potenţlometrul P2 de la 1000 Hz pană la 

. . . ' 1300 Hz. Cele două semnale mlxate (cu 
o frecventă fixă f1 de aproximativ 1000 Hz. potenţiometrul P ) dau o frecvenţă reglabilă Între O şi 
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300 Hz. Comuta10rul K3 permite selectarea brută a 
nivelului semnalului de ieşire (10 mV sau 120 mV) iar 
potenţiometrul P3 permite un reglaj fin . 

Comutatoarelel<1 şi K2 permit pornirea sau oprirea 
independentă a generatoarelor. 

Potentiometrele trimer R3-R4 se vor regla separat 
În vederea obţinerii unei forme de semnal corecte 
(sinusoidale). Acest reglaj se realizează numai la 
prima punere În funcţiune a montajului (vizualizare pe 
o~ciloscop). 

In vederea evitării diafoniei nedorite Între cele două 
frecvenţe generate, se vor lua măsuri cores
punzătoare de ecranare. Se recomandă ca sursa de 
alimentare să fie asigurată din două baterii plate 
(4,5 V) legate În serie. Consumul este foarte mic, 
Însă tensiunea de alimentare trebuie să fie stabilă şi 
fără brum de retea. 
Dacă staţia este prevăzută cu limitator audio sau 

reglaj de volum automat, vizualizările cu oseiloscopul 
nu vor fi concludente decât la deconectarea acestor 
dispozitive. 
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MI ER 
A cest mixer este compus din cinci intrări şi anume: 

două de pik-up, două de magnetofoane şi una de 
microfon. Acestea sunt cuplate la un corector de 

ton de tip Baxandal. (Schema din pag. 9) 
Date tehnice 
Intrări: 
1. Plk-up: Tensiunea optimă de intrare: 2mV/f. = 1 KHzI 
Rezistenta de intrare: 47 K 
Tensiunea maximă de intrare: 100 mV/f.= 1 KHz 
Corectia: RI AA 

. 2_ Magnetofon: Tensiunea de intrare: 400 mV 
Rezistenta de intrare: 220 K 
Tensiunea maximă de intrare: 2 V 
3. Microfon: Tensiunea optimă de intrare: 0,2 mV 
Rezistenta de intrare: 100 K 
~orectia de ton : Joase +20dB - 20 dB 
Inalte + 20 dB - 20 db 
Banda de frecventă 20 Hz - 20 KHz 
Preamplificatorul de pik-up. De la doza magnetică 

semnalul trece prin condensatorul C1 · şi ajunge la 
intrarea neinversoare a circuitului integrat. Rezistenta 
R2· asigură tensiunea optimă ofset şi drift. Amplificarea 
modului se realizează cu r.eactia negativă formată din 
C2 şi R3' Ieşirea circuitului integrat se leagă galvanic 
baza tranzistorului T 1, el functionează cu emitorul 
comun. Semnalul amplificat de circuitul integrat, trece 
prin condensatorul C5 şi potentiometrul P1 cu care se 
reglează nivelul de auditie optimă. 

Preamplificatorul de magnetofon. La intrare se . 

cuplează magnetofon sau casetofon, care furnizează de 
obicei un semnal de 250-eoo mV. Semnalul din mag
netofon trece prin condensatorul C7 şi prin tranzistorul 
T 2, la emitorul căruia este cuplat condensatorul Ca 
urmat de potentiometrul P2 cu care se reglează nivelul 
semnalului. 

Preamplificator de microfon. Tranzistorul T 3 şi circuitul 
integrat C13 are rolul de a amplifica semnalul, cu un 
zgomot redus şi distorsiuni minime. De la microfonul 
dinamic semnalul trece prin condensatorul C10' 
ajungând In baza tranzistorului T 3' Desciderea lui se 
obtine cu divizorul format din rezistoarele R14 şi R+5' 
Rezistenta R14 are rolul de a regla amplificarea lui 3' 
Colectorul tranzistorului T 3 se cuplează galvanic cu 
intrarea neinversoare al circuitului integrat. Rezistenta 
R1a este legată la intrarea inversoare ca şi RH' P3 şi 
Cj1 .care determină câştigul preamplificatorului de 
microfon. 

Corectorul de ton. Circuitul integrat şi cu tranzLstorul 
T 7 formează un corector de ton de tip Baxandal. Incru
cişarea frecventelor, realizată cu ajutorul potentiome
trelor la 1 KHz, amplificarea este de două ori mai mare. 
De la emitorul tranzistorului T 7 semnalul trece prin con
densatorul C1a şi rezistenta R39' care .ajunge .Ia 
potentiometrul P5' la care se poate cupla .once amplifi
cator final. 

Alimentarea mixerului. Se realizează cu un alimentator 
stabilizat care furnizează o tensiune continuă bine fil-
trată; el este construit dintr-un transformator şi o punte 
redresoare. Condensatorul C34 filtrează ten~iunea con-
tinua. obtinută din puntea redresoare. Tranzistorul T 16' 
rezistenta Re6 şi cu dioda zener De, formează un stabi
lizator. La i eşirea alimentatorului se află Incă un conden- lIIo...... 
sator electrolitic C35 şi o diodă eletroluminescentă 05, ~ 

REDUCĂ TOR DE ZGOMOT 
E xaminând schema, observăm că semnalul audio mari de 4000 Hz. În momentele de "pianissimo", adică la 

se trimite la baza tranzistorului T 1, fiin.d cules pe auditie de nivel mic, când orchestra cântă foarte Incet, 
rezistenta de sarcină de 5 Kn. De aiCI, semnalul tocmai atunci când fie discul. fie banda de magnetofon 

este trimis pe două căi separate. Una duce direct la sau casetofon manifestă un fâşâit de fond, care deran
ieşirea montajului; la capătul unui potentiometru, de unde jează. Pentru imprimări cu zgomot foarte mare de fond, 
ajunge la un etaj repetor pe emitor. Acelaşi s~l!1nal de la de pe discuri vechi sau benzi vechi, cu granulatie mare şi 
ieşirea tranzistorului T 1 url!1ează ŞI calea unUi filtru trece- viteză redusă, trebuie asigurată o anumită pozitie a 
sus, ajunge la etaJol al dOilea de ampllfl~are, realizat cu potentiometrului, care se va tatona. Este o operatie nece
tranzistorul T 2, care serveşte la amplificarea numai a sară mai ales atunci când se face recopierea unor 
frecventelor foarte Inalte, de peste 5000 Hz. Diodele 01 imprimări vechi, cu grad diferit de uzură. La i mprimări 
şi 02 servesc ca limitatoare pentru semnale parazit- realizate initial cu materialul de bu na. calitate trebUie, 
impuTs, de exemplu pocnituri exagerate pro.venite din bineInteles, o nouă reglare a potenţiometru l u i de balans. 
zgârieturi de disc, anulând amplifi~area etajuluI respectiv. Toate cele trei tranzistoare sunt din seria BC 107 .. . 109. 
La semnalele slabe, diodele sunt Inchlse. F:nn rezistenta Condensatoarele electrolitice sunt la o tensiune minimă 
de 1 MW se polarizează tranzistorul T 2' In caz că se de 12 V. Alimentarea se face In limitele 9 V ... 14 V. 
doreşte scoaterea din uz a sistemului reducător ,-------;== ===:=;===== =;--------- 1 
de zgomot, se actionează Intrerupătorul 1. Deci t--.-~--{5=""-:J-~-----1r+---T-..,. ,'ZV 
la ieşirea etajului al doilea de amplificare se 
obţine un semnal audio total lipsit de frecvenţele 
joase, In opozitie de fază cu semnalul care.este 
trimis nemodificat la ieşirea montajului. Etajul al 
treilea, repetor pe emitor, primeşte cele două 
semnale prin cursorul p"tentiometrului,. Ia 
capătul căruia sunt aplicate. In functie de pozitia 
cursorului acestui potentiometru, se obtine 
situatia de balans, pentru suprimarea fâşâiturilor, 
fără ca frecventele Inalte din imprimare să aibă 
ceva de suferit. În linii mari se poate spune că 
montajul asigură suprimarea frecventelor mai 

1>rmARE 
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SURSĂ DE CURENT WIDLAR 
S unt deosebit de multe aplicatii În care 

sunt necesari curenti de polarizare de va
loare foarte mică de ordinul a 5-20jlA 

(montaje echipate cu traductoare). 
De asemenea, aceste valori ale curentilor de 

polarizare se Întâlnesc şi În cazul etajelor de intrare 
cu cuplaj În emitor, valori impuse de cureniii de 
intrare ce au şi ei valori foarte mici. 

Aceşti curenti de polarizare se pot obtine utilizând 
surse clasice de curent, Însă tinând seama de valo
rile tensiunilor de alimentare uzuale (15-30 V), valo
rile rezistentelor ce ar echipa aceste surse de curent 
ar fi destul de ridicate (500-1000) . Există posibilitatea 
obtinerii unor valori mici pentru curentii de polarizare, 
cu valori medii pentru rezistente, modificând sursa 
simplă de curent din fig. 1, conform celei din fig. 2. 

Această configuratie poartă denumirea de sursă 
de curent Widlar. . 

Specific acesteia este faptul că tranzistoarele T l ' 
respectiv T 2 nu mai lucrează la aceeaşi tensiune 
bază-emitor, aceasta realizându-se prin conectarea 
În emitorul tranzistorului T 2 a rezistentei R2' Pentru 
această configuratie se poate calcula deosebit de 
simplu curentul de ieşire. 

Respectând notatiile specificate În fig. 2 şi aplicând 
legea a 20-a lui Kirchaff pe ochiul prezentat se poate 
obtine: 

(1 ) 

Pentru tranzistorul bipolar este valabilă relatia: 

VBE,=VŢln+ 
s 

(2) 

În care: VŢ=tensiune termică (26mV) 
Ic=valoarea curentului de colector 
Is=valoarea curentului de saturatie 

Utilizând (2) se obtine: 
lel le2 

VŢ In--,::- - VŢ In-r:::;- - le2R2 = O 
s1 52 

(3) 

şi considerând pentru cele două tranzistoare: 

este mai laborioasă şi se poate face ori aplicând 
metode numerice, ori prin Încercări conform unui 
exemplu ce va urma, ori folosind tabelul oferit În 
acest material, obtinut pe calculator cu o precizie 
foarte ridicată , utilizând metode numerice. . 

Exemplu : Pentru circuitul din fig. 2 ştiind că 
I,ef = 3 mAşi R2. = 10 K să se determine le2' neglijând 
curentii de bază ai celor două tranzistoare. 

Conform relatiei (5) obtinem: 

. VŢ - In 3mA - (10 Kn) 'le2 = O 
le2 

Încercăm pentru Început valoarea le2 = 15 A şi 
obtinem 

26 mV· In ;~~ - (10 kn)· 15 jlA= 137,76 - 150 " 0« 0) 

Deoarece rezultatul este negativ Înseamnă că tre
buie Încercată o valoare a lUi le2 mai mică: de ex: 
le2 = 12 A corespunzător căreia oetinem: 

26 mV ·In 3mA - (10 KU)· 12 jJA= 143,56 - 120" 0(>0) 
12jlA 

motiv pentru care vom creşte valoarea lui 
le2 10 - K A şi obtinem: 

26 mV· In ;:~ - (10 KQ) · 14 jJA = 139,66 - 140 =- O. 

deci cu bună aproximare se obtine le2 = 14 A. 
Evident, această metodologie este deosebit de 

laborioasă necesitând câteva etape .. 
Tabelul prezentat În acest articol previne acest 

dezavantaj oferind direct valoMle le2.' I,el (le1) ş i R2· 
Astfel pe prima linie orizontală a tabe ului sunt a 
tabelului sunt date valori pentru Iref' pe linia verticală 
valori pentru le2' iar În tabel la intersectia liniilor 
corespunzătoare sunt date valoMle rezistentei R2 
exprimate T K. 

Astfel, pentru exemplul mai sus considerat, pentru 
I,ef = 3 mAşi le2 = 14 Ase obtine valoarea R2 = 9,97 K. 

relatia (3) devine: 

lel I R VŢln-r:::;- = e2 2 

Mentionez că atât pentru I ef cât şi pentru \c2 sunt 
date majoritatea valorilor Întâlnite În practică. In cazul 
În care din proiectare se doreşte a se lucra cu valori 

(4) ale curentilor uşor diferite de cele listate În tabel , se 
pot utiliza pentru rezistente valori obtinute prin 
mediere. De exemplu dacă se doreşte să se lucreze 
cu valorile: 

(5) 
e2 

. Relatia (51 constituie. atât o relatie de proiectare 
pentru calculul valorii rezistentei R2 când se cunosc 
valorile curenti lor lel şi le2' dar poate fi privită şi ca o 
ecuatie transcendentă cu necunoscută le2' când se 
cunosc lel . şi R2. Rezolvarea ecuatiei transcendente 

'" • .JI -- t-<"l 
~IS 

ţ-
-1 

I ~ . .§ 
;Ji ....---. 7"\: + - -.I a:: - t-~ 

• jJ 
1 

le2 = 14 A şi 1, f = 3,24 mA se va considera pentru 
R2 valoarea meaie Între valoarea corespunzătoare la 
I,ef = 3 mA (9,97 K) şi valoarea corespunzătoare la 
I,ef = 3,5 mA (1 0,25 K) ad ică: 

R2/I,ef = 3,25 mA = 9.97 + 10,25 10,11 KQ. 
ic2 = 14 j.LA 2 Ing. Apostol CRISTIAN 

.Jj 
I-~ 

cr: - .... 
... ......JI' '" >'" 

î ~ ... 
>:fJ n:).) 
+ 

. f CX .... -- 1--< ... 
,~ 2 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0,5 

161 .5 

71.78 

44.34 

3 1.38 

23.95 

19.17 

15.86 

13.44 

11.61 

10.17 

9.02 

8 .08 

7.3 

6.64 

6.08 

5.59 

5.17 

4 .80 

4.47 

4.18 

1 1,5 2 

179.6 190.1 197.6 

80 .79 86.06 89.8 

50.34 53.85 56.35 

35.89 38 .53 40.39 

27.55 29 .65 31 .16 

22.17 23 .93 25.17 

18.43 19.94 2 1 

15.69 17.01 17 .94 

13 .6 1 14.78 15.61 

11.97 13.03 13 .78 

10.66 11.62 12.3 

9.58 10.46 11.08 

8.69 9.5 10.07 

7 .93 8.68 9 .21 

7.28 7 .98 8 .48 

6 .72 7 .38 7 .85 

6.23 6.85 7.29 

5 .80 6 .39 6 .80 

5.42 5.98 6.37 

5 .09 5.61 5.99 

2 ,5 3 3 ,5 4 4 ,5 

203.4 208.1 21 2.1 215.6 218.7 

92.7 95.07 97.08 98.81 100 .3 

58.29 59.87 61 .2 62.36 63.38 

41.85 43.03 44.03 44.9 45.67 

32.32 33.26 34.07 34.76 35.37 

26.14 26.92 27.6 28.18 28.69 

21.83 22.51 23.08 23 .58 24.01 

18.67 19.26 19.76 20 .2 20.58 

16.26 16.78 17.23 17 .61 17.95 

14.36 14.83 15 .23 15.58 15.88 

12.83 13 .26 13 .62 13 .94 14.21 

11.57 11.96 12.3 12.59 12.84 

10.52 10.88 11 .19 11.46 11.69 

9.63 9.97 10.25 10.5 10.72 

8.87 9.18 9.45 9 .68 9.89 

8 .21 8.50 8 .76 8.97 9 .16 

7 .63 7 .91 8.15 8.35 8 .53 

7.13 7.39 7.61 7 .80 7.96 

6.68 6.93 7.14 7.32 7 .48 

6.28 6.51 6 .71 6.89 7.04 

J_ -' 1 

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9 ,5 10 

221.4 223.9 226.1 228.2 230.2 231.2 233.6 235.2 236.7 238.1 239.4 

101 .7 102.9 104.0 105.1 106.0 106.9 107.8 108.6 109.3 110.0 110.7 

64.29 65.12 65.87 66 ,57 67.21 67.81 68.37 68.89 69.39 69.86 70 .3 

46 .35 46.97 47.54 48.06 48.54 48.99 49.41 49.8 50.17 50.52 50.85 

35.92 36.42 36.87 37.28 37.67 38.03 38.36 38.67 38.98 39.26 39.52 

29 .14 29.56 29.93 30.28 30.6 30 .9 3 1.18 31.44 31 .69 31.92 32.15 

24.41 24.76' 25.08 25.38 25.66 25.91 26.15 26.38 26.59 26.79 26.98 

20.92 21.23 21.52 21.78 22.02 22.24 22.45 22.65 22.83 23.01 23.18 

18.26 18 .53 18.78 19 .02 19 .23 19 .43 19.62 19 .79· 19.96 20 .11 20.26 

16 .16 16.41 16.63 .16.84 17.03 1-7.21 17.38 17.59 17.7 17.83 17.96 

14.46 14.69 14.89 15.08 15.26 15.42 15.57 15.72 15.85 15.98 16.1 

13 .07 13 .28 13 .46 13.64 13 .8 13.95 14.09 14.22 14.34 14.46 14.57 

11.9 12.10 12.27 12.43 12.58 12.72 12.84 12.97 13.08 13.19 13 .29 

10.92 11 .09 11.26 11 .4 11.54 11.67 11.79 11.9 12.01 12.1 1 12.20 ! 
10.07 10.23 10.39 10.52 10.65 10.77 10 .88 10.99 11 .09 11.1 8 11.27 ~ 

~ 9.33 9.49 9.63 9 .76 9 .88 9.99 10.10 10.20 10 .29 10.38 10.46 ~ ~ 
8 .69 8.84 8.97 9.09 9.21 9 .31 9 .41 9.50 9 .59 9.67 9.75 

8.13 8 .27 8 .39 8 .51 8.61 8 .71 8 .81 8.89 8 .98 9.05 9 .1 3 

7.63 7 .76 7 .88 7 .98 7 .09 8.18 8 .27 8.35 8.43 8 .50 8 .57 

7.18 7.30 7 .41 7.52 7.62 7 .71 7.79 7.87 7.94 8.01 8 .08 II 
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GENERATOR DE RADIOFRECVENTĂ 
U n aparat pentru laboratorul electronistului 

amator, care fără a avea pretentia unui gen
. erator de semnale de frecventă etalon, pune 
la dispozitia amatorului cu un minim de cheltuială , 
prin folosirea unui minim de piese uzuale şi unui efort 
minim fizic, un intrument pentru reglarea traseelor de 
radiofrecvenjă a radioreceptoarelor şi televizoarelor. 

Aparatul are un consum neglijabil de la rejea, doar 
câtiva wati, poate fi alimentat şi de la un acumulator 
de 12 Volti. EI este alcătuit În alimentatorul de la 
rejea, un generator de audiofrecventă pe frecventă 
fixă de 1000 Hz. care serveşte şi la modularea În 
amplitudine sau În frecventă a semnalelor date de 
blocul principal, generatorul de semnale de 
radiofrecventă. 

Începem cu descrierea acestui bloc din figure 1. EI 
fo l oseşte trei tranzistoare uzuale, de mică putere din 
care primele două sunt cu efect de câmp, cel de-al 
treilea e un tranzistor npn de orice tip. Tranzistorul 
T1, e În schemă de oscilator cu reactie pri n circuitul 
sursei. O serie de bobine plasate printr-un comutator 
dublu În circuitul tranzistoru lui T1 , pot fi acordate pe 
diferite game de unde, bobinele fiind cele arătate În 
figura 2. Acestea se realizează pe carcase cu miez 
de ferită , recuperate de la televizoare sau radiore
ceptoare vechi. Nu există date critice, prin miezuril e 
reglabile se asigură intrarea În mijlocul benzilor utile. 
Nu există date critice fiind vorba doar de un instru
ment pentru uz amatoricesc, nu pentru snobi, 
colectionari de precizie inutilă . Comutatorul de gamă 
e preferabil să fie de tip miniatură, rotativ. 
Condensatorul variabil poate fi unul miniatural de 
2x270 pF, cu izolatie polistiren. O sectiune e Înseriată 
cu un condensator fix ceramic de 50 pF, fiind folosită 
pentru acordul pentrugamele de la 15 .. . 200 Mhz. Cea 
de a doua sectiune, branşată În paralel, serveşte 
pentru acord În toate gamele. Iată rostul celorlalte 
piese. D1 serveşte la suprimarea excesului de 
osdlatie parazitară , generatoare de armonici inutile 
poate fi orice tip de diodă semnal cu siliciu sau ger
maniu. Circuitul sursei lui T1 se cuplează cu poarta 
lui T2 printr-un condensator de circa 5 pF. Apoi sursa 
lui T2 se cu plează cu baza tranzistorului T3 printr-un 
condensator de circa 10 nF. În circuitul de colector a 
lui T3 e plasat un potentiometru pentru reglat nivelul 
de i eş i re, nivel maxim circa 1 Voit ieşire de 
radiofrecventă În toate gamele, arhisuficient pentru 
lu crări de depanare şi reglaj, În care caz trebuie inter
calat În serie cu ieş i rea, un condensator de cîteva 
zeci de picofarazi , ca surogat de antenă fictivă. Dioda 
D2 este o diodă Zener de 7 ... 10 Volji, care dă stabili
tate stabilitatea montajului oscilatorului. Se remarcă 
numărul mare de circuite de decuplare la alimentare. 
Valorile nu sunt critice, În locul rezistentelor de 500 
Ohmi, pot functiona rezistoare de 300 .. . 1000 Ohmi; În 
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350+ 30spire 

0.1 0 

150+ 25 spire 

0.120 

:' 45 + 10spire i
' 

, 0,150 

6+4s"ire 

0,50 

3+2 spire 

0,80 

locul condensatoarelor, valori de ±50%, cu rezultate 
acceptabile. Potentiometrul de ieş i re poate avea o 
valoare mai mare; dar va fi şuntat cu un rezistor de 
500 ... 1000 Ohmi. Conexiunile la bobine vor fi cât mai 
scurte. Se poate lucra pe sistemul de cablaj gravat, e 
foarte uşor de conceput design-ul , se poate realiza şi 
cu conexiuni din sârmă cositorită . Un lucru foarte 
important, pentru a Împiedica reionarea parazită de 
radiofrecventă, e "ca blocul oscilatorului Împreună cu 
condensatorul variabi l şi comutatorul, inclusiv 
bobinele să fie realizat În sistem ecranat, Într-o cutie 
de tablă de fier sau de aluminiu, realizată În felul 
descris pentru preamplificatoare, a se vedea un 
număr anterior. Această casetă de tablă de ecranaj 
va fi dispusă Împreună cu restul blocurilor functionale 
Într-o altă casetă metalică, pentru asigurarea prin 
dublă ecranare, a reducerii la minim a raionării 

parazite de rad iofrecventă . Pentru celelalte blocuri 
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audiofrecventă pe circa 1000 Hz, frecventă sinu
soidală . Nivelul audio disponibil la ieşire, poate fi trim
is spre utilizare În trei căi diferite. Prin comutator, cu 
trei pozitii, calea z trimite semnalul audio la o bornă 
de ieşire , maximum de nivel circa 1 voit audio, un 
rezistor serie de valoare mare, sute de kiloohmi sau 
megoohmi, poate juca rolul de atenuator. Calea y, 
trimisă la blocul oscilator, dă modulatie În amplitu
dine, marcată, .a frecventei. Prin trimiterea semnalului 
audio la poarta lui T2 se obtine modulatie În frecventă 
pentru benzile de unde ultrascurte, profunzimea 
modulatiei În toate cazurile fiind legată de nivelul 
audio. În cazul mA e bine să nu se depăşească un 
nivel de modulatie de circa 30%. Tranzistoarele T 4 şi 
T5 sunt de mică putere, cu siliciu, orice serie npn. 
Valorile indicate pentru piese nu sunt critice. În priv
inta blocului de alimentare, transformatorul poate fi 
unul de soneria de 13 Volti , sau unul final de cadre 
care oferă circa 12 Volti. Diode D3, orice diodă cu sili-

. ciu , redresoare, la mai mult de 100 mA. Redresarea 
monofazică nu deranjează functionarea montajului. 
Dioda D4 e o diodă LED, de orice dimensiune şi 
culoare. 

Deci , un montaj uşor de realizat cu piese aflate 
probabil pe fundul unui sertar. Realizat cu atentie, 
selectând piese care nu sunt defecte, timp de zeci de 
ani generatorul de semnal de radiofrecventă va fi de 
un real folos amatori lor constructori şi depanatori , 
sursă de noi succese şi de Încredere În propriile forte. 
Aducând şi convingerea că nu e neapărat nevoie de 
cheltuieli exagerate, pentru a realiza ceva util, folosi
bil ca aducere aminte că se poate realiza viitorul mai 
devreme. 

George D_ OPRESCU 
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SURSĂ DE TENSI 
-. 

I ntrucât majoritatea amplificatoarelor de putere 
solicită tensiuni mari redresate şi stabilizate, In 
schemele de mai jos recomand o sursă ce satis

face acest deziderat. 
După cum arată şi titlul, sursa oferă 60 volţi cu 1,5 

mp. cu o abatere, la situaţia cu sarcină sau fără 
sarcină de +0,5 Volţi. . 

Din studiul schemei , observăm că această sursă 
este protejată la scurt circuit. 

Schema electrică, se compune din trei părţi dis
tincte, de ai căror parametrii calitativi depinde precizia 
În funcţionare a Intregului ansamblu. 

Redresorul (Schema 1) 
Pentru Inceput, observăm că transformatorul tre

buie să suporte puterea ce o dorim, fără a avea 
căderi de tensiune In situaţia de sarcină sau de gol. 
De aceea am ales o secţiune de circa 10 cm pătrati. 
De exemplu transformatoare de reţea recuperate de 
la televizoarele Jemp 2, Rubin 102, Temp 6, dacă 
posedăm, cu particule orientate. 

Pentru montajul prezentat s-a folosit un pachet de 
toleferosiliciu 10 cm pătraţi. Din calcul au ieşit 4,8 
spire pe voit In primar şi 5,3 spire pe voit In secundar. 
Deci, primarul , Infăşurarea 1-2 va avea pentru 220 
vqJti, 1056 spire cu sârmă diametru 0,5 cupru emailat. 

In secundar se ţine cont de căderile de tensiune In 
sarcină , astfel că se va calcula pentru o tensiune de 
66 de volti, adică 2x350 spire, cu un diametru al 
sârmei de 0,8 mm cupru emailat, aceasta fiind 
Infăşurarea 3-4-5. Pentru lampa LI se bobinează 37 
spire cu sârmă cu un diametru de 0,5 mm, constituind 
Infăşurarea 6-7. 

Se observă că redresarea se face a ambelor alter
nante cu numai două diode Dl şi D2. Se face 
economie de spaţiu, rad iatori , aceasta deoarece se 
folosesc diodele I.P.R.S. 1 N4007 sau F407. 

Tensiunea redresată, atinge In gol circa 95 volti şi 
este filtrată cu doi condensatori CI şi C2 de 1500 

Kl 

220Vc.o. 

SIG.l 

1. 

MFI1 00 de volţi, de aceea nu se recomandă ca 
redresorul să nu funcţioneze In gol, fără a fi conectat 
la stabilizator un timp Indelungat 

. Stabilizatorul (Schema 1) 
Este compus din cinci tranzistoare din care, TI şi 

T2 de putere de tip KU 605; KU 606 sau KU 607 ce 
au rolul de stabilizator serie, T3 şi T 4 de tipul SF359 
ca amJ:1lificator de eroare. T5 este de refennţă, tot de 
tipul SF359. Tranzistorul T6 de tip SF359 face parte 
dm schema blocării la scurt circuit. Potenţiometrul Pl 
reglează fin , iar P2 reglează brut punctul de 
funcţionare al stabilizatorului. 

Protecţia (Schema 2) 
Protecţia conţine cinci tranzistoare. Rezistenţa P3, 

care hotărăşte pragul de actionare a protectiei , este 
ajustată functie de curentul dorit. Circuitul basculant 
rapid, coml1us din T7 ş i T8, asigură conducţia instan
tanee a lui T6, care dă la masă tensiunea de colector 
a lui T5 şi care blochează stabilizatorul. Tranzistorul 
T9 este alimentat bază emitor cu tensiunea ce apare 
pe potenţiometrul P3. 
Rezistenţa R8 din bază ajustează fin această tensi

une pentru pragul de basculare. Tensiunea este 
culeasă din punclele 3 şi 4 schema 1. 

Tranzistorul Tl0, are rolul de a nu exista niciodată 
situaţia, ca basculantul să se comute sinQur din 
diverse motive, variaţii de tensiune bruşte, scantei la 
bornele stabilizatorului etc. 

Execuţia montajului 
Întâi se realizează redresorul şi se verifică căderile 

de tensiune la bornele lui cu sarcină sau fără. 
Acestea nu trebuie să depăşească 5 volţi la un 

curent de maximum 1,5 Amp. Cu cât variaţia este mai 
mică , cu atât redresorul este mai de calitate. Apoi se 
conectează stabilizatorul, fără ca protecţia să fie 
conectată. Potentiometrul Pl reglaj fin se fixează pe 
pozitia de mijloc. 

Pl,P2,R8 
4W 

1 
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R1 R2 q ~On 1.5K . 1.5K 

R5 R4 
2,2K 500 

T7H10 2.2K R3 }!j. T8 2N1613 T9 T10 

,.ţS) ~ ţY ~ 
, 

R6 R9 R11 

~ 
1K . R10 

j~ 1K 
R12 

150 ci 1,2K 
R7 22v R8 IY 
50 35V 500 

Potentiometrul P2 se aşează şi el pe mijloc. Se 
verifică plaja de stabilizare a stabilizatorului prin 
scoaterea ŞI introducerea unei rezistente de sarcină, 
care să determine un curent de circa 0,5 Amp. O 
rezistentă de circa 100 de Ohmi. Variaţia tensiunii de 
ieşire În aceast caz trebuie să fie de circa ±0,2 volti, 
dacă nu se realizează aceasta se actionează din P2, 
modificând pragul de stabilizare. 
După aceste două veri ficări, se va trece la 

conectarea protectiei care va fi reglată În functie de 
curentul la care dorim să actioneze. 

Cu aceeaş i rez istentă de 100 Ohmi la ieşirea stabi
lizatorului , actionăm din rezistenta P3 până tensiunea 
realizată la bornele ei va determina basculantul T7 şi 
T8 să se basculeze, implicit T6 se va deschide puter
nic. Altfel tranzistorul T10 cu punct fix de lucru, ÎI va 
bascula pe T7 şi T8 invers şi va tine stabilizatorul blo
cal. Astfel, reglând din P3 şi micşorând mereu rezis
tenta de sarcină ajungem la un curent de ieşire de 1,5 
Amp., la care stabiflzatorul să se blocheze. Apoi 
scoatem rezistenta de sarcină şi facem scurt circuit la 
ieşire , stabilizatorul trebuie să se blocheze. 
Operatiu nea se face cu multă atentie, gradat 
Începând de la curenti mici până la curentul maxim 
admis, 1,5 Amp. 

Lo .8 " 

3 
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Precizări 
Deoarece I 

blocat, toată 
pe tranzistoar 

a scurt circuit şi stabilizator 
puterea de 60 de Wati cade . 
ele serie, T1 şi T2

J 
acestea 

te pe radiatoare ae 10 cm 
e. Toate celelalte tranzis
siguranta În functionare au 

au fost monta 
fcătrati, fiecar 
oare pentru 

fost montate pe radiatoare de 25 cm 
ti lă de aluminiu de 2 mm pătrati, ' din ta 

grosime. 
RezistenJel 

izate din s rm 
e R9, R10 şi P3 vor fi real-
ă de manganină sau crom
mm diametru, cu contacte 

mai sigure şi suspendate În 
eramică. Potentiometrul P2 
efinitiv, iar P3 va fi şi el cu 
pentru că nu se umblă la el , 
când vrem să schimbăm 

care. Rezistenta R8 este şi 

nichel de 0l 
la capete c t 
aer sau pe c 
se reglează d 
acces limitat, 
decât atuncI 
praRul de blo 
ea Ixată defin itiv la reglajul initial şi nu se 

ă decât dacă se schimbă mai ajusteaz 
tranzistoarele, În urma unor defecţiu n i 

drul schemei de protectie. aRărute În ca 
Rezistenta 

wati sau cons 
tenle serie, p 
rezistenta ne 
deoarece disi 

R7 (Schema 1) va fi de 10 
titUltă din mai multe rezis
entru a realiza puterea şi 
ce&ară şi vor fi degajate 
pă căldură. 

Se recomandă ca fiecare placă a 
redresorului, a stabilizatorului şi a protectiei să fie de 
sine stătătoare, pentru o depanare mai uşoară . 

Placa 3 pe care se montează R9, R10, R3 î'i D5 va 
fi şi ea conectată cu "c" la ,,8" şi cu "d" la "C' puncte 
ce se găsesc pe placa stabilizatorului (vezi schema 
1 ). 

Redresorul va fi montat pe o placă de pertinax pe 
transformator conform fig . 4. 

Dioda D4 nu este absolut necesară, stabilizatorul 
luc rează şi fă ră ea. Condensatorii C1 , C2, C4 şi P3 
se montează separat de toate plăcile . 

Mihai SPIRESCU 
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AMPLIFICATOR UIF DE 40 dB 
A realizat Într-o formă Îngrijită. asigură o 

receptie de bună calitate a canalelor 
21 -S9. are zgomot foa rte redus . amplifi

care mare. o bună stabilitate În functionare şi 
nu pune probleme de reglaj. 

Cu valorile componente lor prezentate În 
chemă (fig. 1). s-a urmărit o receptie de bună 
cali tate a programelor C31-C57 pe o distanţă 
cât mai mare de postul de emisie . dar. În 
acelaşi timp. să poată functiona pe tot domeni
ul U.I. F. 

Rezistoarele au 0.25 W. iar condensatoarele 
sunt ceramice de dimensiuni mici. 

.Bobina L1 are 2.5 sp CuEm de 0.5 mm 
diametru. pe un dorn de 3 mm diametru. Lin ii le 
L2 ' L3' L4 sunt executate din terminalele con
densatoarelor C5' Ce. C11 şi au aproximat iv 20 
mm lungime. depinzand putin Împreună cu con
densatoarele de canalele inter'esate şi de con
figuratia structurii fizice a amplificatorului . de 
aceea pentru urmări rea unor rezultate foarte 
bune se vor ajusta putin. 

Condensatoarele C3• C4• CS,C7' C9. C1Q. 
sunt fără terminale. pentru a realiza o decu
plare câ! mai scurtă a emitoarelor tranz is
toarelor. In lipsa lor. cu o pildă fină se vor răzui 
condensatoare ceramice obişnuite de 1-1.5 nF 
de 5-S mm În diametru până la punctele de 
lipire ale terminalelor la armături . Cu un letcon 
se Îndepărtează terminalele. obtinându -se con
densatoare ceramice fără terminale. care se 
lipesc direct la placa de sticlotextolit cu o 
armătu ră . iar la cealaltă s·e lipesc direct termi
nalele componentelor. montajul efectuându-se 
In aer (fig . 2) . 
Şocurile Ls au câte 10 sp CuEm de 0.3 mm 

diametru pe un dorn de 2 mm diametru. fără 
miez ferită. 
După const ructie. dispozitivul functionează 

fără reglare prealab i lă. Totuşi . pentru o mai 
bună functionare . În afa ră de o redimensionare 
a liniilor L2. LJ . L4 se va reajusta rezistorul R"3 
Între limitele (240-390)Q obţinându-se o senSI
bil itate de intrare functie de condiţia de 
receptie . 

Rl ~2 R4 
SK6 !iK6 

T1 CS T2 
.~~~lA .~R'lA 

Cl C2 5.6 
ANT~ 

C4 H ::r:: 3.3 3.3 

• 
Li R2 Rl RS 

SKi 240 5K& 

~. 

Pentru reali zarea unu i câştig tât mai mare 
corespunzător unor grupe de canale. recomand 
Înlocuirea unor componente din schema de 
bază . consu ltând tabelul : 

Canale CI. C2(PF) C;. Ca. ClI (pF) LI(sp) L2• L3. L4(mm) 
21-69 3.3 5.6 2.5 25 
31-69 2.7 4.7 2 20 
41-69 2.2 3.3 1.5 15 

~l R7 ~4 
"Ki 

C. T3 CU '~'lA TV 
~. 6 5 •• :c - (12 •• 14)V 

C7A 
ClD ln 

H 
U RI R' 220 SK& 200 

~. ~. 

J: Cl ln J:Ci ln J:C' In 
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ANTENA TV 
.A-I nmultirea, În multimii ani, a posturilor TV 

mai ales În banda UIP, constituie o prob
lemă pentru cei. care vor să le receptioneze 

pe toate. În cele ce urmează propun amatorilor 
un model de antenă T V. de bandă largă, .Iogo
periodică, experimentată de mine cu bune 
rezultate. Am reuşit să receptionez cu această 
antenă În foarte bune cond itii posturile de TV 
Începând cu canalul 24 (TV5) şi până la canalul 
57 (A 1). În plus, este posibilă şi receptionarea 
posturilor nationale TVR1 şi TVR2. Antena este 
compusă din două jUmătăti identice ca cea din 
fig . 1. Cele două părti ale instalatiei de antenă 
(repet , identice) se e xecută la cotele din fig . 1, 
din teavă (sau bară rotundă) de alamă sau 
cupru (din aluminiu este mai dificil) care se 
asambleaza prin alamire . 

Se confectionează apoi suportul izolator din 
lemn ca În fig. 2. Asamblarea antenei consta În 
fi xarea celor do_uă parti componente pe fetele 
late ale barei de' lemn de sectiune dreptungh iu
lara din fig . 2, astfel Încât semidipo lii să vină În 
prelungire formându-se o retea de dipoli 2/2 cu 
dimensiunile descrescând de la 2x298 la 
2x187mm. 

Este bine ca lemnul suport sa fie acoperit cu 
nitrolac pentru a nu se umezi În timpul ploilor. 
Este, de asemenea, bine ca din loc În loc să se 
pună câte o placută izolatoare 20x20x1,6 de 
sticlotextolit neplacat sau teflon, Între lemnul 
suport şi cele două bare centrale sustinatoare a 
semidipolilor. Sistemul de antena va fi Înaltat 
pe un pilon , astfel Încât să nu aibe obstacole În 
fa ta. Cablul coaxial de coborâre la TV se leagă 
la antenă spre capatul cu dipolul de cea mai 
mică lungime. 

Vasile GABOR 

~ Daca nici aceste corectii aduse elementelo r din 
schemă nu vă permite o receptie de buna cali
tate , datorita conditii lor locale de receptie, mai 
adaugati un etaj de amplificare, Întrucât nu veti 
avea nici un fel de probleme cu reglajul . 

În cazul folosirii compo nentelor electronice 
selectionate ş i a 4 etaje amplificatoare, amplifi
carea depaşeşte 40 dB, dat fiind şi proprietătile 
electrice deosebite ale tranzistorul ui "BFR 
91A". 

Al imentarea se face prin cablul de coborâre 
de 75Q, folosind un alimentator de provenientă 
industrială specializat pentru amplificatoarele 
de antenă , de 12014 V, cu plusul la masă. Când 
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conditiile de receptie sunt puternic influentate 
de factor ii climatici ş i de intensi tatea diferi tă a 
programelor receptionate se recom anda 
folosirea unui alimentator cu tensiunea vari 
abi l ă 0-14 V. 

Amplificatorul se montează Într-o cut ie meta
lică În vederea etranării, cu sau fa ră ecrane 
interioare despartitoare. 

Consider că efortul depus pentru constructie 
justifica performanetele obt inute fată de ampli
ficatoarele realizate clasice . 

Cezar GHERGU - Oltenita 
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AUTOMAT PENTRU LUMINĂ 
M ontajul poate fi folosit la actioriarea 

automată a luminilor pe scările blocurilor de 
locuinte, În locurile unde nu este necesară 

lumină decât o anumită perioadă de timp. Schema se 
caracterizează prin simplitate şi printr-o functionare 
sigură. Ea este compusă dintr-un generator de curent 
constant, alcătuit din tranzistorul T 1 şi elementele Rl' 
D7' R2' care permit a reglare liniară a timpului de 
aprindere a luminii. Prin actionarea oricărui Între
rupător K, normal deschis, condensatorul C esle 
descărcat până la o tensiune minimă de O,S V. In 
acest moment, comparatorul CI Îşi schimbă starea, 
având la ieşire a tensiune pozitivă care determină 
deschiderea tranzistorului T 2 şi atragerea releului RL 
care comandă aprinderea becurilor. Ele rămân 
aprinse până când tensiunea pe condensatorul C 
depăşeşte valoarea dată de divizorul R3' R4' 
moment În care la ieşirea comparatorului apare ten
siune negativă ce blochează tranzistorul T ~ şi rele~1 
RL nu mai este atras, iar alimentarea becurllor Între
ruptă. Ciclul se reia la o nouă apăsare a oricărui Între
rupător. 

Timpul de functionare poate fi reglat liniar în inter
valul O-SO s. 

Montajul se realizează pe cablaj imprimat şi se 
poate introduce Într-o cutie din tablă sau material 
plastic. 

Pentru alimentare se poate folosi orice schemă cu 
tensiune dublă. 

Modificarea timpului se realizează continuu din R2 
Iar În trepte prin schimbarea condensatorului C. 

Se recomandă plasarea În serie cu R2 a unui rezis
tor cu valoarea În jur de 100 I 0,5 W. 

Contactele releelor desenate sunt normal deschise. 
in fig. 1 numerotarea iui CI corespunde unei cap

suie metalice cu 8 picioare, Însă În fig . 2 cablajul 
corespunde atât unei astfel de capsule, cât şi uneia 
cu 14 picioare. 

T1 "BCI77 T2 = BC 107, C -1000 ~F/IS V; DZ = 
.. PL4 V3 Z; R2 ~ pot~ntiometru semireglabil, 100 kn: 
AI " 5S0 nlO,5 W, R3 - 47 knl 0,5 W, A4 = 18 knlO,5 W, 
AS = 2knlO,5 W; CI = ~A 741; RS ~ 47 nlO,5 W; 
+ != '" 12 V; - E = -12 V; P = 10 k semlreglabll 

Releele sunt de12 V/220 miniatură; . 
Olodele = 1 N 4001. 

ALIMENTATOR DIFERENTIAL 
P

rezentăm alăturat o sursă dublă de tensiune cită d\! la sursă un curent mai mare de 0,8 A. Ele se 
fixă (+ 15 V şi -15 V, cu pol comun), realizată C\l", vor monta pe radiatoare cu suprafata de cea 50 cm2. 
două circuite integrate IA 723, de fabricati,.I! DlpClele redresoare Dl -D4 pat fi din seria lN4001 -

românească. Se recomandă utilizarea unor tranzis- 1 N4007. 
toare cu siliciu, de tipul BD 131 - BD 132, BD 237 - ReglaJul tensiunilor de ieşire se face conectând, 
Bd 238 sau chiar BD 13S - BD 140 dacă nu se soli- Între bornele + 15 V şi O V respectiv Între -15 V şi O V 

un voltmetru de tensiune continuă şi ajustând semi

, 
i uov I , 

DI _ . '" 400_ 
CIt,CII-,A l'2JC 
TI_ID227I.o". 

u".ou"""O 

reglabilale R3' respectiv RS' 
Transformatorul se realizează pe un miez cu 

sectlunea de S,8 cm2, având în pri mar IS10 spire 
CuEm 0,35 mm, iar În secundar 300 de spire CuEm 
0,8 mm cu priză mediană. 

Se recomandă ca Între primar şi secundar să se 
bppln~ze un singur strat de sârmă CuEm 0,3 mm; 
~n~1 ~in capete rămâne În interior, iar celălalt se 
leagă la masa aparatului , având rol de ecran electro
şl~tlc ,,,vident, ecranul se izolează de înfăşurările pri
mal'j.lllJl . ÎI secundarului, de exemplu prin folii din 
m~tf)rll!l plastic). 
, Oo~densatoarele C3 şi C5' vor fi dispuse cât mai 
apropiat de picioruşele integratelor, având termi
nalele cât mai scute (eventual se lipesc pe spatele 
plăcii de cablaj). . 
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ANTENA WINDOM MODIFICATĂ 
-. 

I n multe staţi i radio ale radioamatorilor se uti
l izează antena multibandă. cu fiderr monofilar, 
cunoscută sub denumirea de antenă WINDOM C 

(fig. 1). 
După cum se ştie fiderul monofilar, generează o 

sEl-rie de probleme. 
In cazul unei împământări neeficiente a staţiei radio 

(ceea ce se întâmplă destul de des) poate să apară, 
la şasi ul emiţăto rului -receptor, o tensiune de înaltă 
frecve nţă . Aceasta conduce, la rândul său , la 
excitarea, sau "subexcitarea", traseului de emisie şi 
la perturbarea recepţie i de televiziune. Aceste deza
vantaje pot fi evitate printr-o modificare simplă a 
antenei WINDOM. 

"Pânza" antenei (vezi fig. 2), se întrerupe în punc
tul de conectare a fiderului monofilar şi în acest loc, 
se dispune un izolator. Aici impedanţa de intrare a 
antenei, pentru mai multe game alocate radioamato
rilor, este apropiată de 300il; de aceea antena se ali
mentează prin cablu coaxial cu impedanţă caracter
istică de 75il utilizând un transformator de adaptare 
la care coeficientul de transformare este 1:4. 
. Transformatorul de adaptare (şi de simetrizare) se 
confecţionează din acel aşi cablu coaxial ca şi fiderul 
de alimentare. 

Acesta reprezi ntă o buclă cu diametrul 10 ... 15 cm 
(necritic) ce conţi ne 3-4 spire. Modul de îmbinare, 
prin lipire, a conductorului central, trasai cablului 
acestei bucle, precum şi a cablului de alimentare, se 
pr.!lz i ntă în fig. 3. 

In timpul explotării acestei antene , au fost obţinute 
u rmătoarele rezultate: 

4 

Fider{ la emitahrl 

f[KHZ] 

3500 ... 3800 
7000 ... 710( 

1 0000. . . 14351 
28300 ... 2970 

la pânze (lnlenei 
transformator de 

adaptare 

Fjde r {la emitator 

t ransformota 

Fider 

RAPORT DE U .STAŢIONARĂ, RUST 

<1,8 
<1,1 
<1,3 
<2,5 

Pe frecvenţe mai mici decât 28300 KHz, R.U.S.T. 
creşte până la valoarea 4, corespunzătoare 
frecvenţei de 28.000 KHz. În gama de 160 m această 
antenă nu funcţionează iar în gamele WARC - nu 
s-au făcut experi mentări. 
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SURSĂ DUBLĂ DE LABORATOR 
urmare din nr. 4/ 1996 - LISTA PIESELOR COMPONENTE 

I - 100 MF. 25V 18 - 5Kil 35 - 2,4 Kil 52 - 10 mf. 40 V 
2 - CI BA 723 19-15Kil 36 - BC 107 53 - 2 X 3,3 Kil 
3 - 2 N 3055 20 - 620il 37 - I Kil 54 - PLl2 
4 - 5,6 nf. 21 - 25 Kil liniar 38 - 15 Kil 
5 - 3il 22 - 2,5 Kil 39 - 2,2 Kil 55 - 1,5 mf. 35V 

6 - 20 23 - 3,9 Kil 40- 300il 56 - 2 X 3,3 KQ 
7 - 3KQ 24 - 10 mf.40V 41 - 2 N3055 57- PL 12 
8 - 3Kil 25 -I ,5Kil1W 42 - BC 177 58 - 1,5 mf. 35V 
9 - 25 KQ 26-100il 43 - BC 177 

10 - 3,8 KQ 27-1,5 Kil IW 44-15nf. 59 - 18 KQ 

11 - Întrerupător dublu 28 - 2 X 100 mf. 40V 45 -' 1 N4001 60 - 5 KQ liniar 
12 - 2 X 100 mf.40V 29 - led. 46- 22 Kil 61-1 8 KQ 
13-3KQ 30 - Be 177 47 - BCI07 62- 22 Kil 
14 - led. 31- 3,6Kil 48 - 1,1 Kil 

63 - CI BA 741 IS -Be 107 32 - 2 X 3,9 KQ 49 - 20 il 
16 - 2 X 3,9 Kil 33 - 4,3 KQ SO - 3 il 64-IOKil 
17-Be I 77 34 - DZ8V SI -S6Kil 6S - 0,1 mf. 
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" C h' ~rnscnsoare. 43 . Arp;idKAPITANY - SACELE-Vaslahimsăoonl"," 

" - e la 14. Radu GABRILĂ - CRAIOVA - Gasiti in revista laii poat~ firma orodocatoare pentru dosarul SeM:e. 
ELE CTO R" şi FU NK AMATEU R" TEHNIUM ~<ate recent cele dode. 4l.'Giur"" IORDACHE -RlMNICU VILCEA -Reorelam, 

" 15. E~en CL'.USU -BOBICEŞTI CIt. T -va sfatlim să va dar deocamdata un asemenea rat nu a fost ircl inven-
- Germania "HORIZONTY abonaI ~ _ TEHNIUM, in rest oeroelati ibrarile. Nu tai, cine şlieoe ne adUOlvilorul , 

TECHNIKE" Polonl'a LE HAUT ~mromef(. 45. lMuAElENEI-PLOIEŞTI-Gaulalisă vanspraj ein 
- " 16. Cornel" POTOAAC - VASLUI - Ce<ceIaj ooIectia _ sirriIare puIjtaIe in rOIista, _ rrixilnJ MA 

"MOD~~~ii~~'N:~~~~TOR" adrevistrel?~l]HoIid~U:~cM~HIRL'.~..:. ,.UR ICANI HUNEDOARA - va ~~J~2.~~r.~~~ 
""" M ~ ~adi.<:e ma miile st.<teseWoal1l pri1 e~ 

şi "RAD 10' - Rusia 18. Jenica IA OAIA- PETRK:ANI NEt\MT-lnsistati .46. Marian MITAACHE -SLAUIA - Pin tiIit CII meres 
,RAD IO TELEVIZIA 

la olitiul poatei.ln prM~a lubulli, e un modei experimental, scnsoarea dvs. ~ va dam dre~ale, vom pu~ica maleriale 
vom căula Să vă răsRl,lridem s,eparat. cerute de dvs. 

ELECKTRONICA" - Bulgaria 19. Conslarrin COTOI- SAlAI- AboncaV"Iă la revista 47. Rorin CHISCAN - SUCEAVA - Nu p~em um~e 

RA O 
TEHNIUM. revista numai cu soneli şi muziCU\e/ dar vom acorda aten~e 

" DI TECHNIKA" - Unga ria 2O.AndreiMANEA-ROŞIORIDEVEDE-Vompubl<a montaj~orpentrutineriiconslruclon. 
RADIO REVI STA" It l' malerialul ceru!. 48. Laurentiu BUDAU - GAlBENI BACĂU - jinem 

" - a la 21. Leszlo LORINCZ - BAIA MARE - Nu pusedam seamadeobseNatii~dvs. >ivamu~umim. 
,TEHNI KE NOVINE - Iugoslavia schema ~iIz-rJui dvs. Dar vom flI!bnca o OJOaere de 49._Cosmin FINIŞAN - BIRZAVA- va multumim pentru 

'-____________ ..J scheme asemanaloare ~ in<icaji pnviOO specffiCIJ depana; sll!lestil. 
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