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LA CEAS DE ANIVERSARE 
Praf. Mihai C. Vomlcu 
~zq 

C red că dintre toţi locuitorii acestei ţări , subsem
natul este cel care datorează cel mai mult revistei 
"TEHNIUM" şi În numele acestei datorii am scris 

pr§!:zentele rânduri. 
In urma cutremurului de pământ din seara zilei de 

4 martie 1977 am suferit un şoc nervos În urma căruia 
mi-am pierdut nu numai somnul dar În acelaşi timp şi, 
vorba lui R ică Venturiano, "uzul raţiunii", Eu care m-am 
legănat toată viaţa În lumea mirifică a cifrelor, 
ajunsesem să nu mai ştiu nici măcar "tabla Înmulţiri i ". 
Un prieten, medic de profes ie,dându-şi seama de 
prăbuşi rea mea psihică m-a sfătu it să Încep să fac orice 
altceva În afară de matematică şi Întâmplarea a făcut ca 
În acele zile de restrişte să-m i cadă sub ochi un număr 
din revista "TEHNIUM". 

În scurtă vreme, noua mea îndeletnicire de electronist 
amator m-a făcut să revin la viaţă. Am inceput cu 
realizarea unor mici montaje , am continuat cu 
deprinderea de constructor amator şi am ajuns să devin 

! eu Însumi colaborator al acestei reviste. Nu pot uita că 
pe tot parcursul vieţii mele cele noi am fost ajutat În 
mod prietenesc şi dezinteresat de ctitorul şi susţinătorul 
acestei publicaţii, inginerul Ilie MiMescu. 
Aşa am devenit, Începând de prin anii '80 un stator

nic colaborator al revistei "TEHNIUM", am dobândit pri
etenia acestui mare român şi apostol al culturii noastre, 
inginerul Ilie MiMescu şi am putut să renasc la viaţă ca 
pasărea Pheonix din propria ei cenuşe. 

Alături de Întreaga mea recunoştinţă, acum, la ceas 
de aniversare a 27 de ani de existentă neîntreruptă a 
revistei "TEHNIUM", urez din tot sufletul atât publ icaţiei 
cât şi bunului meu prieten, inginerul Ilie Mihăescu , ctitor 
ş i susţinător al acestei opere publicistice de apostolat. 

MULTI ANI CU BINE 
ŞI CU SANATATEII 

pot fi Înlăturate şi care impietează asupra calităţii 
montajului. 

3. Este de preferat ca la montare să se folosească 
pe cât posibil, rezistenţe peliculare de 0,5 W cu 
toleranţă de 5%. 

4. Rezistenţekle R25, R26, R27, R28 şi R29, În 
ipoteza că nu sunt de găsit În magazine, se vor 
realiza din fir de constantan (sau oricare alt fir 
metalic rezisti v) bobinat pe un suport de cera
mică. Aceste rezistenţe trebuie să fie realizate 
pentru o putere de 5W. 

5. Tranzistorii finali T8 şi T9 trebuie să fie În mod 
obligatoriu Împerechiaţi. 

6. Tranzistorii finali T8 şi T9, vor fi puşi În mod obli
gatoriu, Împreună cu tranzistorul de atac T7 pe 
acelaşi radiator, având grijă să nu facă vreun 
contact Între ei, mai ales prin metalul radiatoru
lui. Pentru aceasta, tranzistorii se vor fixa pe folii 
subţiri de mică iar acestea, la rândul lor, se vor 
aplica pe radiator după ce În prealabil s-a aşter
nut un strat subţire de vaselină siliconică. 

7. Schema gin fig. 1 este prezentată pentru varianta 
"mono". In ipoteza În care se doreşte realizarea 
În varianta "stereo" se recomandă evitarea unui 
potenţiometru de balans şi folosirea de 
potenţiometri "mono" pentru fiecare canal. 

8. Pentru tranzistorii TI - T5 se recomandă 
alegerea unor piese cu un zgomot cât mai mic 
şi cu un factor mediu de amplificare. 

9. Se recomandă evitarea folosirii condensatorilor 
"stiroflex". Pentru condensatorii nepolarizaţi se 
vor folosi numai condensatori ceramici. Pentru 
condensatorii electrolitici , În măsura posibilului, 
condensatorii cu tantal sunt cei mai mici indicaţi , 
mai ales pentru cei de cuplaj. 

10. In funcţie de tensiunea de alimentare şi de 
impedanţa difuzorului, indicăm În cele ce 
urmează puterea În Waţi la care răspunde 
amplificatorul: 

AMPLIFICATOR HI • FI 
P rezentul montaj reprezintă un amplificator cla

sic de audio-frecvenţă care funcţionează În 
regim de push-pull. Atât montajul cât şi procu

rarea componentelor sale nu implică dificultăţi majore 
pentru tinerii electronişti amatori care au dobândit 
oarecare experienţă şi care doresc să-şi constru
iască singuri un aparat electronic cu performanţe 
superioare şi În acelaşi timp cu costuri minime. 

In fig. 1 este indicată schema etajului final de 
amplificare, etaj care poate fi cuplat direct la orice 
emiţător cu doză ceramică. Pentru a oferi totuşi citito
rilor un montaj complet, de natură să satisfacă şi pe 
cei care posedă o sursă de sunet cu doză magnetică 
(sau eventual un microfon) am indicat În fig. 2 şi 
schema unui preamplificator de mare performanţă. 

Pentru realizarea etajului final, facem următoarele 
recomandări : 

1. Linia de pe cablaj care reprezintă masa (-) să fie 
trasată cu o bandă mai Iată decât restul conexiu
nilor de pe cablaj; 

2. Traseul de masă să fie cât mai drept, evitându-se 
buclele de ocolire a căror prezenţă Într-un montaj 
conduce la apariţia unor zgomote de fond care nu 

TEHNIUM nr. 11-12/1996 

Praf. Mihai C. Vomlcu 

Impedanţa Tensiunea dl' alimen re 
difuzorului 24 V 25 V 26 V 27 V 28 V 
40hmi 12W 13 W 14W 15 W 16 W 
BOrml b vv I VV ~ vv :,;vv 9,5W 

1160hml ;;svv ;;s,o vv '1 vv 14 ,5W 5W 

Pentru realizarea preamplificatorului din fig. 2 
facem următoarele recomandări: 

1. Condensatorii electrolitici de la intrare (CII 
şi C12) trebuie să fie cu tantal. 

2. Toate rezistenţele să fie peliculare, de 0,25 -
0,5 W şi cu toleranţă egală sau mai mică decât 5%. 

3. Pentru traseul de masă, aceleaşi recomandări ca 
la etajul final. 

4. Se recomandă de asemeni ca tranzistorii să aibă 
factori de amplificare pe cât posibil egali 

5. Tot montajul se va ecran a Într-o cutie metalică, de 
preferinţă din tablă subţire de fier (mai puţin reco
.mandată din aluminiu !) şi care se va lega la masă. ~ 

6. Inainte de punere În funcţiune, după cum se ~ 
observă din fig. 2, se vor măsura (faţă de masă) 
tensiunile În punctele cheie indicate prin literele 



LISTA DE COMPONENTE 

1) Pentru etajul final de ampIIftcar8 din fig. 1. 

A) REZISTENTE da 0,5 W, cu 5% 

R1 47kn 
R2 6,8kn 
R3 33 kO 
R4 10 kO 
R5 4,7 kO > R6 47kn C> 

R7 33kO "1 
R8 10 kO '""' N 

~I q > 
R9 1,5 kO + 

j2 ,,~ o 
R10 120 kO ~ w 51\1 . !C!. w+ 
R11 22 kO <= 

ro 
R12 10 kO L ~ 

" R1 3 1,5 kO a> o:: 
Vi 

R14 47kn 
R15 4,7 kO ţ: 

R16 1 kO w 

R1 7 8200 
R1 9 100 kO 
R20 150 kO '" N 

R21 390 '" 
R22 8200 
R23 8200 

REZISTENTE DE 5 W ;;; 
R25 100 

o:: 

R26 47 
R27 0,33 ~ 
R28 0,33 ce 

'" R29 10 ;: w 

REZISTENTE samlraglablla rll+ 
'!2 ;! 

~ N\!l .... ;;:'" 
~U+ '" o:: 

R18 220 
R24 100 o '" 

.... 
w w + w 

B) POTENTIOMETRI 
~ 

50 o r nearl 
~ w 

P1 o:: 
P2 50 O linear 
P3 25 O logaritmic) .... '" o:: o:: 

C) CONDENSATOARE 
'" ~ o:: 

C1 47 ~F/1 6 V o:: 

C2 47 ~F/1 6 V ~ '" 
C3 270 pF (n~Olar) l- a: 

C4 4,7 ~ /63 V 
C5 10 ~F/63 V - N 

a: '" C6 0,22 ~F (n~olar) 
C7 47~ /16 V 
C8 10 ~F/63 V .. 
C9 47 ~F/16 V 

L > 
~ o 

C10 220 ~F/40 V -.5 
C1 1 470 ~F/40 V 
C12 10 ~F/63 V 
C13 22 ~F/40 V 
C14 220 ~F/25 V 
C1 5 3,3 nF ( n~olar) 
C16 100 ~ /25 V 
C17 10 nF 1nepolarl 
C18 O, 1 ~F n~ol ar 
C19 2200 ~ /35 V 
C20 O, 1 ~F (nepolar). 
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m, n, p, q, r. Pe fig . 2 sunt mentionate aceste ten
siuni de control. 

7. Se recomandă ca alimentarea preamplificatorului 
să se facă separat şi nu din circuitul de alimenta
re al montajului final. 

8. Punctele de punere la masă, atât la amplificatorul 
final cât şi la preamplificator să fie conectate cât 
mai aproape de ieşire . 

9. Legăturile dintre preamplificator şi etajul final să 
fie cât mai scurte şi realizate cu fire ecranate. 

10. Preamplificatorul este prevăzuţ cu un comutator 
cu două pozitii (ca În fig. 3). In ipoteza folosirii 
unui microfon, se va comuta functionarea pe cir
cuitul "lin iar" (adică se vor cupla punctele b cu c 
şi b' cu c') . Pentru doza mag netică, fiind nece
sară introducerea circuitului de corectie, cuplajul 
din comutator se va face Între punctele a cu b şi 
respectiva ' cu b' . 

Performantele tehnice ale acestor două montaje 
sunt următoarele: 

Pentru etajul final din fig. 1: 
1. Putarea la ieşire, max. 16 W (vezi tabelul de mai sus) 

2. Factor de distorsiunI, mai mic decât 0,5% 
3. Banda de frecventa. 

30 Hz - 30 kH. / -t dB 
20 Hz - 50 kHz / -3 dB 

4. Ui~mea benziI de frecventă, 
20 Hz - 40 kHz 

5. Reglaje de ton. 
Înalte: + 15 dB - 18 dB 
Joase: + 17 dB - 22 dB 

6. Sensibilitate 300 mV. 
7. Rezistenta la Intrare, mai mare ca 25 k 
8. TensIunea de alImentare, 24 V - 28 V. 
9. Curent nomInal, 1 A. 
1 O. Curent de linIşte, 1 O mA. 
Pentru etajul de preamplificare din fig . 2: 
1 . Sensibilitate: 

la regim linear, 1,5 mV. 
doză magnetică , 3,5 mV. 

2. Impedante de Intrare, 
la regim linear, mai mare ca 20 k 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. 2:PemrupreamjjlIlfCiiiofuTdriifig: 2-----·----Sy-CONDElllSATOAAE------------ -- . 

A) REZISTENŢE de 0,25 W - 0,5 W cu max. 5% Cll şi C12 5 ~F/15 V 
Rll şi R12 330 Q C21 şi C22 1 00 ~F/35 V 
R21 şi R22 330 Q C31 ş i C32 1 00 ~F/(nepol ) 
R31 şi R32 10 Q C4l şi C42 100 ~F/3 V 
R4l ş i R42 470 Q C51 şi C52 2 ~F/25 V 
R51 ş i R52 10 Q C61 şi C62 1 O ~F (nepol.) 
R61 şi R62 1,2 Q C71 ş i C72 3,9 ~F (nepol.) 
R71 şi R72 1,2 Q C81 şi C82 5 ~F/35 V 
R81 ş i R82 33 Q 
R91 ş i R92 62 Q C) TRANZISTOARE 
Rl0l şi Rl 02 3,9 Q Tll ; T21 ; T12; R22 

D) 1 comutator dublu cu două pozitii toate ec 109 C 

1(21 
(31 

" Intrar 

o-l! 
( 

e 
+ T~ 

'0 11 

~Rll 

R 12 

+ fi/' 
In trare 

~ 
2 

Ţ~ +( 22 

o-{f 
( 1 

R 21 R 51 
R 101 

( 81 
""B( 109 ( ~ii' 

~~T21 ~1~ll.*(71 
8: 109( ~ I! ~51 (~g 
~ rc; 

R61 R 91 I 
I 
I 

R3 1 R41 R 71 
I 
I 

Canalu l stâng I , 
, 

Canalul dree: t I 

R32 R42 
R72 ~[L : 
R82 (62 : 

R 62 ~12 , 
:~2 ." bol 

Tl~ R92 -of7.J 

~ ~c' T22 

+"( 82 

R22 R 52 
R lQ1, _0.-

Tensiuni _<!g control, ® = +22V / ® =+ 12V / 

@= +2.2 V/@=+2.7V/(1) =+ 0,6V. 
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+ 27 V 
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SINTEZA DE FRECVENTĂ 

C ircuitul PLL poate fi privit ca un dispozitiv pen· 
tru care faza unui oscilator numit şi oscilator 
comandat În tensiune OCT este obligată să 

urmărească faza unui semnal de intrare. 
Dispozitivul descris este capabil să prindă În bucla 

PLL orice oscilator comandat În tensiune În gama 
8 MHz + 200 MHz În paşi de 1 KHz sau 80 MHz + 
+1 GHz În paş i de 10 KHz. 

Cu ajutorul RIT-ului se pot lua şi valori intermedi
are Între doi paşi consecutivi. 

Schema respectivă conţine: (Fig. 1) Schema bloc. 
1) Un oscilator cu cuart cu frecvenţa de rezonanţă 

foarte stabi lă care asigură frecvenţa etalon (OE). 
2) Comparator sensibil de fază (CP) 
3) Numărător programabil capabil să accepte la 

intrare semnale cu frecvenţa de 1 GHz. 
4) Oscilator comandat În tensiune (OCT) . . 
5) Filtrul trece jos. 
6) Dispozitiv de com a ndă ş i afişare pentru 

numărătorul programabil. 
Oscilatorul cu cua rţ este construj~cu MMC381 

ş i conţine un divizor intern cu 4096 (2 ). 
La pinul 3 generează o frecvenţă de 1 KH z În 

impulsuri foarte scurte. Comparatorul de fază şi filtrul 
trece jos sunt construite cu MMC4046 care are filt rul 
trece jos conectat la pinul 13. 

Diodele D
1 

şi D2 au rolul de a accelera calarea 
buclei. timpu de caTare este mai mic de 1 secundă. 
Numărătorul programabil co nţine 4 circuite 

MMC382. DP1 11. SP665 şi SL952. 
Semnalul provenit de la oscilatoru l comandat În 

tensiune este aplicat amplificatorului formator de 
semnal SL952. Acesta aduce semnalul sinusoidal la 
amplitudinea ş i forma necesară diviz orului cu 
1 Q ECL de 1 GHz (SPP8665). 

In continuare semnalul este plasat prescalerului 
DP1 11, care este tot un divizor ECL cu 4 rate de divizare 
(100. 101, 110, 111 ) şi este controlat de pinii 1 şi 2. 
Numărătorul programabil MMC382 conţine un 

numărător de 13 biţi Împreună cu două numărătoare 
de câte 4 biţi fiecare şi o logică de control a ratei de 

divizare a lui DP111 . 
Ing. Vlv/an 84/an 

Programarea divizorului se face la pinii 2, 3, 4, 5. 
(ABCD) cu ajutorul adreselor AO' A1. A2. 

Pe prnul 18 de ieşire se află semnalul divizat pen
tru a fi aplicat circuitului comparator. 

Cu numărătorul programat corespunzător ş i 
frecvenţa În intervalul de frecvenţă al oscilatorului 
comandat În tensiune. Ia i·eşire (pin 18) trebuie să 
apară impulsuri scurte cu frecvenţa de 1 KHz. 

Dispozitivul de comandă al numărătorulu i progra
mabil conţine 6 numărătoare reversibile MMC40192. 
6 comutatoare logice MMC4066 şi un dispozitiv de 
afişare multiplexată. 

Din cele 3 comutatoare K1. K2' K3 se Î ncarcă cele 
6 numărătoare pas cu pas sau rapid, apăsând K1 
Împreună cu K3 pentru numărare jos sau K1 K2 pen
tru numărare sus. 

Nu au fost figurate punctele de alimentare pentru a 
nu complica schema. Oscilatorul comandat În tensi
une este lăsat constructorului În funcţie de frecvenţa 
care trebuie generată. 
Totuşi. neprins În buclă trebuie să prezinte stabili

tate şi să nu genereze armo nici. Se va urmări 
obţinerea unui oscilator care să producă un semnal 
stabil şi "cu raI". 

Pentru a prinde În buclă un oscilator În gama 
1 + 200 MHz În paş i de 1 KHz se va renunţa la ampli
ficatorul formator SL952 şi divizorul cu 10 SP8665. 
semnalul aplicându-se direct În DP111 (punct 1). 

Sensibilitatea la intrarea ambelor divizoare este de 
50 mV/50 Q. 

Comparatorul de fază conţine un indicator cu diodă 
LED care arată calarea oscilatorului OCT. 

Zgomotul de fază chiar la frecvenţe foarte mari 
este imperceptib il dacă toate blocurile au fost 
ecranate şi alimentate corespunzător. ~ 

Amintesc faptul că OCT poate fi modulat Î n 
frecvenţa . calitatea transmisiunii fiind excepţională 
(FM bandă Îngustă). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
doză magnetică, mai mare ca 47 k 

3. Lăţimea benzII de frecvenlă, 20 Hz. - 20 kHz. 
(± 0.5 dB/. 

4. Tens unea la IeşIre, 180 mV la o rezistenţă de 
50 kOhmi. 

5. Tensiunea de alImentare, 24 V - 30 V. 
6. Curent nomInal, 2 mA (Ia 30 V alimentare). 
În afârşit . iată două recomandări pentru tineri i con

structori amatori: 
1. În mentalitatea unora, un amplificator audio nu 

este cu adevărat amplificator dacă nu are de la 100 
de Wati În sus. Această părere nu are nimic comun 
cu electronica ci mai degrabă cu .. . grandomania (şi 
implicit cu ... neştiinţa!). Pentru orice lo c uintă de 
oameni civilizati . o putere de 5 W de la un amplifica
tor este mai mult decât suficientă pentru o auditie 
corectă şi fără a se intra În conflict cu vecini i. 
Personal. ascult muzică la un amplificator de 20 W 
dar niciodată nu am depăşit cu el la ieşire o putere 

de 3 - 4 W. Prezentul montaj. de 15 W putere este 
mai mult decât suficient chiar şi pentru ... o nuntă În 
mediul rural. 

2. Se recomandă ca Într-un montaj să nu se pună 
piese neverificate. lua! de ocazie sau de prin cine 
ştie ce montaje vechi. In general . Într-un montaj Hi -
Fi este suficientă o singură componentă de proastă 
calitate ca să compromită În tregul montaj. Din acest 
motiv, se recomandă ca piesele care urmează să fie 
folosite să fie de bună calitate, chiar dacă electronis
tul amator. cu venituri mai modeste. trebuie să sacri
fice un ban În plus pentru o piesă ca lumea. 

Acest montaj. realizat practic de cel ce semnează 
acest articol. ÎI ofer cititorilor cu ocazia Împlinirii a 27 
de ani de la aparitia revistei Tehnium". 

.LA MULTI ANI TEHNIUMI" 
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PUNTE DIRECTIONALĂ 

E ste cunoscută importanta cunoaşterii raportu
.lui de unde stationare (SWR) pe cablul coaxi
al de la ieşirea emitătorului. Dacă emitătorul a . 

fost proiectat să lucreze pe 50 Q şi dacă cablul coa
xial utilizat care impedanta caracteristică lo de 50 Q, 
acesta" nu Însemnează automat că emitătorul de
bitează putere pe o rezistentă de 50 Q (emitătorul 
"vede" 50). Dacă antena nu e~te adaptată la fider 
(lA'" lo) , acesta din urmă lucrează ca un transfqr
mator de impedantă făcând ca emitătorul să lucreze 
pe o impedantă li uneori mult diferită atât de lo, cât 
şi de lA' Această transformare de impedantă 
depinde de lungimea electrică a fiderului şi de 
frecventă şi mai ales În cazul antenelor multiband 
"ne" poate face "surprize" foarte neplăcute. Intro
ducând un circuit de adaptare (transmatch sau 

-antenna luner, ultima denumire fiind oarecum 
nepotrivita), la ieşirea emitătorului, se poate obtine ca 
raportul 'de unde stationare pe cablul coaxial ce 
leagă emitătorul de transmatch şi fie egal cu uni
tatea. Circuitul de adaptare a transformat impedanta 
Zi În lo şi În consecintă pe cablul ce duce la ieşirea 
emităto rului avem regim de unde progresive. Prin 
ur.mare se obtin câteva efecte benefice: 

1. Impedanta văzută de emitător este chiar 
lo=50 Q şi emitătorul va lucra corect, fără distorsi
uni , cu randamentul proiectat. 

2. Lungimea cablului de legătură Între emitător-trans
match nu este critică, având orice valoare posibilă. 

3. Sistemele de protectie ale tranceiverului (dacă 
există) vor permite debitarea puterii maxime. Dacă 
SWR '" 1, puterea se reduce automat, prin dimi
nuarea excitatiei etajului final pentru ca acesta să nu 
se distrugă din cauza randamentului scăzut şi a 
creşterii puterii desipate. 

Ant 

. SWR=1 

TX 
\ 

SWR 

a) Ze Ze 
Ant 

SWR=1 ZA=Z'e 

SWR=3,5 

Ze Ze Z'e eventual Ze 
O) 

fig. 1 
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Lucrul cu SWR '" 1 În cazul emitătoarelor home 
made neprevăzute cu sisteme de protectie duce la 
distrugerea tranzistoarelor sau a tuburilor din etajul 
final. Dacă tuburile "semnalizeazăză" depăşirea pu
terii desipate prin Înroşirea anodului, tranzistoarelor 
"mor" instantaneu (hi!). 

În fig 1 este arătată schema de conectare a dispozi
tivului pentru măsurarea raportului de unde stationare 
(SWR), cunoscut sub denumirea de reflectometru 
(cazul 1 a) este cel ideal, fără transmatch când pe 
Întreg fiderul (porţiunea Îngrpşată) avem regim de 
unde progresive (SWR=1). In cazul 1 b) se obtine 
SWR=1 doar pe cablul Tx-TR ( porţiunea Îngroşată). 
Fiderul propriu zis (Antena - TR) poate avea o altă 
impedantă caracteristică lo (în general) . Introducerea 
transmatchului nu modifică SWR pe acest fider, care 
poate rămâne la 'aceeaşi valoare ridicată (de pildă 
3,5). Dacă se utilizează tot cablu coaxial (lo=lo 1) 
pierderile În fiderul antenă - TR rămân ridicate şi nu 
pot fi micşorate actionânt asupra TR. 

Analiza diferitelor oportunitati de a rewlva această 
problemă , precum şi analiza efectului pierderilor 
posibile În transmatch nu fac obiectul prezentului 
material. Ceea ce interesează este cum se poate 
măsura simplu SWR, mai exact cum se poate urmări 
ca SWR -> 1 În cursul reglajului transmatchului. 

O posibilitate s impl ă de a nu utiliza un reflec
tometru industrial sau autoconstruit este aşa numita 
punte directională sau "punte - reflectometru". 

Acesta are o constructie simplă şi deloc 
pretentioasă şi poate fi Utilizată şi la emitătoare ORP. 
In general reflectometrele functionează când 
emitătorul lucrează cu toată puterea (sute de Watii)' 
şi nu sunt suficient de sensibile pentru puteri de 
1 ... 5 W. Puntea directională se alimentează numai cu 
putere redusă (altfel se distrug componentele) 
conectându-se tot conform aranjamentului din 
fig . 1 b, eventual introducându-se un alternator de 
putere la ieşirea TX-ului. Dezavantajul este că după 
terminarea reglajelor la TR, puntea directională tre
buie eliminată printr-o comutare adecvată . Dar posi
bilitatea de a "citi" În permanentă În timpul traficului . 
SWR nu este absolut obligatorie. 

Un avantaj pe nedrept neluat În seamă (de unii 
radioamatori) al · puntii directionale faţă de clasicu l 
reflectometru este că toate reglajele se fac În poziţia 
ORP, diminuându-se ORM. Un reflectometru clasic 
pMte fi insuficient de sensibil pe pozitia ORP. 

În fig. 2 este dată schema unei punti de impedante. 
Tensiunea U pe diagonala puntei se scrie: 

lS E E lS - lo 
U=UBC-UDC-E - -- --- - ~~~ 

lS + lo 2 - 2 lS + lo 



fig . 2 

R şi Zo sUr]t rezistenţe pure, iar Zs este impedanţa 
de măsurat (complexă) . . 
Condiţia de echilibru când U • O, este evident 

Zs = Zo. Dacă se reglează transmatchul până când 
aq,esta prezintă la Intrare Zo atunci U se anulează . 

In realitate indicaţia Instrumentului conectat intre B 
şi D este proportională cu modulul coeficientului de 

. reflexle. Într-adevăr coeficientul de reflexie este rapor
tul între tensiunea corespunzătoare undei reflectate şi 
tensiunea corespunzătoare undei directe. 

r =....!:!!.
Ud 

Deoarece Ur şi Ud sunt mărimi complexe (cu 
modul .şi fază), este în general o mărime complexă . 
Se demonstrează că: 

ra ZS
-

ZO 

Zo + Zo 
Raportul de unde staţionare SWR este o mărime 

reală, pozitivă (mal exact supraunitară) egală · cu rapor
tul între tensiunea maximă şi tensiunea minimă pe linie. 

SWR . Umax 
Umiri • 

Evident Umax este suma între unda directă Ud şi 
unda reflectată Ur, Iar Umin este diferenţa acestora. 

Comparând formulele pentru r şi U, apare clar că 
indicaţia instrumentului comectat pe diagonala BD a 
pumii este proporţională cu r (In modul). Se poate 
sCrie: 

r =....!:!!.- Zs - Zo U 
Ud Zs + Zo-E/2 

Prin urmare măsurând tensiunea E/2 (disponibilă 
Intre D şi C), respectiv tensiunea U (Intre B şi D) se' 
obtin două mărimi proporţionale cu Ud şi Ur din care 
se poate deduce r şi SWR. 
Dacă Indicatiile instrumentulul de măsură sunt (Xl , 

respectiv (X2 se poate scrie: . 

lUd I = K (Xl 
I Uri = K (X2 

unde K este o constantă 
Rezultă imediat: 

SWR _ (Xl + (X2 
(Xl - (X2 

. De pildă (Xl = 70 ~A (diviziuni) şi (X2 = 1 O ~A 

SWR _ 70 + 10 80 1 33 
70 - 10 60 " 

Schema bazată pe principiul expus mai sus este 
clasică şi este dată In fig. 3. Există două detectoare 
realizate cu diodele Dl D2 cu germeniu (EFD 108, 
etc.) pentru ca pragul de detectie să fie mai mic' se 
pot. utiliza şi diode RF cu siliciu (1 N4148). Împre~nă 
cu Instrumentul I de curent continuu se obtine un vol
metru electronic de RF. Detectorul cu Dl este clasic 
şi detectă tensiunea de la bornele rezistentei de 5Hl 
conectată la masă. 

Detectorul cu D2 detectă tensiunea de la bornele 
grupului Di! C2 ' care corespunde diagonalei BD 
(fig. 2), C3 Impreună cu rezistenta de 100 K constitu
ie un filtru trece-jos suplimentar. 

91tltorul poate analiza singur şi alte detalii de 
schemă , de pildă cum se Inchid componentele de 
curent continuu ale diodelor. 

Toate rezlstentele vor fi chimice, de 0,5 W, cu tole
rante cât mai mici ,. iar condensatoarele ceramice de 
tip plachetă sau disc (4, 7 nF ... 47 nF). Totul se va 
monta pe o placă de circuit impri mat, care se va 
Introduce Tntr-o cutie metalică (eventual). 

Conexiunile vor fi scurte ş i se vor evita cuplaj ele 
parazite intrare-ieşire . Chiar şi fără aceste precautii 
montaJul poate lucra Intre 1,8 şi 30 MHz. Util izarea 
lui la frecvente mai mari este l im i tată de calitatea 
dlodelor şi de prezenta capacitătilor şi inductantelor 
parazite. '. 

De altfel puntea protejează emltătorul QRP de 
efectele dezadaptării produ se In timpul t estării 
antenei sau a reglajului transmatchului. Într-adevăr 
impedanta de intrare In punte este Zo dacă SWR = 1 
şi variază doar Intre 2 Zo (In gol) şi 2/3 Zo (In scurt). 

S-a renuntat pentru simplitate la ideea etalonării 
instrumentului direct In $WR. Schema trebuia 
prevăzută şi cu un reglaj de sensibilitate care să facă 
ca pe poziţia Ud să avem indicatia maxim ă (de 
referintă) . 

către TA 
Zo=50 Q 

G 
01 ~ 

II) 10 nF D2 

Cl · G 
C2 ~ 

.IlonF ~ 8 
II) ~ 

" C3 Il: 

R=l00 kQ Ud U, rI 
10 nF 

50 -100 l'A 

fig . 3 
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1. GENERALlTĂTI 
Emitătorul prezentat permite lucrul In banda de 3,5 

şi 7 MHz; semnalul emiS este fără purtătoare În cazul 
legăturilor În fonie şi cu purtătoare nemudulată În 
cazul legăturilor În telegrafie. 

Atenuarea purtătoarei este mai bună de 40 dB 
şi depinde Î.n mare măsură şi de ecranări , blindaje etc. 

Montajul contine un amplificator de microfon, un 
oscilator variabil (VFO), un mixer dublu echilibrat, 
două filtre de bandă şi amplificatorul de emisie. 

2. FUNCTlO~E 
Semnalul furnizat de microfon ajunfle la intrarea 

amplificatorului 1. După ce este amplificat, semnalul 
este aplicat la intrarea amplificatorului 1, care rea
lizează şi o compresie. De la ieşirea lui 1, se aplică la 
intrarea mixerului integrat de tipul ROB 025. Aici 
soseşte şi semnalul de radiofrecventă furnizat de 
VFO. Sarcina mixerului este formată din filtrele trece
banda. După filtrarea globală, semnalul ajunge la 
preamplificatorul de radiofrecventă (T 3) ' Cuplajul cu 
etajul final (T 4) se realizează printr-un for de ferită. 
Adaptarea antenei la etajul final se face ·cu ajutorul 
unui transmatch. 

3. PĂRJl COMPONENTE, DESCRIERE 
3.1. Amplificatorul de microfon contine două etaje 

ce au În componentă câte un operational de tipul 
A 741. la intrarea primului etaj se află un circuit RV 
care taie frecventele peste 2,5 kHz. În paralel cu 
microfonul se află conectat un contact B ce scurt
circuitează intrarea. Când se emite se apasă pe 

. butonul B. Acesta este util şi In cazul emiterii sem-
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nalelor telegrafice, nefi ind necesare alte comenzi 
suplimentare. Semnalul audio se transmite etajului 
următor (I) prin intermediul potentialului P. Acesta se 
reglează În functie de sensibilitatea microfonului. 
Cele două fiode conectate pe bucla de reactie a 
amplificatorului I intră În functie dacă amplitudinea 
·semnalululla ieşire depăşeşte 0,4-0,5 V. 
. 3.2. Mixerul. Se utilizează un mixer dublu echilibrat 
realizat sub formă integrată (ROB 0.25) . Printre 
avantajele utilizării unui astfel de mixer enumerăm: 
echilibrare excelentă ; zgomot de intermodulatie mic; 
elimină bobinele sau torurile de ferită; dimensiuni 
reduse. ' ' 

3.3. Oscilatorul de tipul Vackar-Tesla s-a realizat cu 
un tranzistor cje tip BC 107 (T1). Pentru a avea o sta
bilitate maximă şi o radiatie parazită minimă conden
satorul Cv (500 pF) se montează Într-o cutie meta
Iică, qondensatoarele C9,C12 vor fi alese astfel Încât 
să eXiste o bună compensare termică. Bobina Ll se 
realizează · pe un miez similar celor din amplifica
toarele F.1. din reteptoarele industriale şi contine 10 
splre din CuEm l2l 0,2 mm. Bobina L2 contine 7 spire 
şi se bobinează pe acelaşi tip de. miez. Şocul Sl 
contine 30 de spire din CuEm l2l 0,2 mm bobinate pe 
o rezistentă de 0,5 W/1 M. Separatorul (T5) lucrează 
ca receptor pe emitor. Scopul acestuia este de a 
izola cât mai mult oscilatorul fată de influentele eta
jelor emitătorului. 

3.4. Filtrele de bandă. Pentru fiecare bandă s-a 
prevăzut câte un filtru cu câte 3 bobine. Fil trul trece
bandă pentru 3,5 MHz are o acoperire Între 
3,45 MHz şi 3,9 MHz (-3 dB). Bobinele se realizează 
pe carcase similare cu L1 ,L3,L4 şi L5 au câte 10 
spire din CuEm l2l 0,2 ... 0,3 mm. Pentru banda de 
7 MHz bobinele se realizează pe carcase fără miez 
având diametrul de 10 mm. Lg,L7 şi La au câte 11 
spire din CuEm l2l 0,3 .. . 0,45 mm. [fi şi L7 se 
bobinează pe aceiaşi carcasă"cuplajul'făcându-se 
prin apropierea sau depărtarea reciprocă. 

3.5. Amplificatorul de emisie contine un preamplifi
cator şi · un amplificator final. Preamplificatorul (T3) 
foloseşte un tranzistor de. putere medie de tipul 
2M3553 sau BL Y61, ambele fabricate la I.C.C.E. 
Cuplajul cu etajul final se realizează prin intermediul 
a două bobine (Lg şi L1 Q) realizate pe acelaşi miez 
toroidal. Lg contine 20 splre din CuEm l2l 0,4 mm iar 
L10 are 3 spire din aceiaşi sârmă. Etajul fi nal 
foloseşte un tranzistor de tipul 2N3375. Bobinas Ll1 
are· 12· spire, iar L12 are 3 spire din sârmă de CuEm 
l2l 0,5 mm ambele bobinale pe un tor. Ieşirea se 
conectează la antena Long Wire de ao m sau 40 m 
prin intermediul unui transmatch. Ambele tranzistoare 
(T3 şi :T4) trebuie să aibă radiatoare. Curentul de 
repaus a lui T 3 se alege cu 40 mA, iar al lui T 4 de 
100 mA. Instrumentul conectat În serie cu firul de ali
mentare al amplificatorului de radiofrecventă i ndică 
orice creştere periculoasă a consumului. 

Manipularea telegrafică se realizează prin inter
mediul bornelor "key". Prin scurtciuitatea acestor 
borne se dezechilibrează modulatorului , iar semnalul 
provenit de la VFO apare la ieşirea 1 ° a circuitului. 
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EMITĂ TOR BALiZĂ 
Ing. G. Cablaglla 

-1 n procesul de reglaj al unui receptor de teleco
mandă sau pentru banda de 10 m, o atentie 
specială trebuie acordată obtineri i celei mai 

bune sensibilităti posibile. 
Această ce rintă implică necesitatea folosirii unui 

generator de semnal (heterodină modulată) care să 
permită reglarea nivelului de ieşire În limite foarte 
largi; din păcate nu oricine dispune sau poate avea 
acces la o astfel de aparatură. 

De aceea este bine Să opteze pentru construirea 
unui emitător QRPP care să se substituie generato
rului mentionat; baliza propusă conţine un oscilator 
de RF pilotat cu un cristal aparţinând gamei nece
sare (sau canalului pentru care se face reglajul 
receptoru lui din CB) şi care este modulat după 
o schemă-serie 'Heysing cu o frecventă de 800+ 
+3000 Hz 

Alimentarea se face de la o bate rie de 9 V 
(maximu m de 18 V) curentul absorbit fiind de 
maximum 100 mA când puterea este de aproxi
mativ O,S W. 

Schema de principiu a radiobalizei este dată În 
fig. 1 iar În fig. 2 dispunerea pieselor. 

Când nu disp"Unem de spatiu de reglaj (radiobaliza 
trebuie dispusă la câteva sute de metri sali chiar km ' 
de receptorul de reglat se prezintă În fig. 3 posibili
tatea reglării puterii radiate de la valori foarte mici 
(1-10 mW), prin modificarea tensiunii de alimentare. 

Astfel , etajul generatorului de AF. rămâne alimen- . 
tat la 9 V (prin rezistenţa R6) pe cănd modulatorul şi 
oscilatorul de Înaltă frecvenţă se va alimenta prin 
intermediul unui tranz istor de tip 2N1711 sau 2N 
1613 montat ca divizor de tens iune. 

Cu valorile din schemă tensiunea se paote regla 
Între 3 şi 8V, ceea ce duce la diminuarea severă a 
câmpului radiat. 

Reglarea circuitelor balizei se va face pentru ten
siunea cea mai mică posibilă (cu cursorul lui R1 
aproape de R2) . 

Folosirea balizei la tensiuni de 12 V + 18 V pre
.supune extensia completă a antenei telescopice (de 

. 1 + 1,S m) În caz contrar existând pericolul dis
trugerii tranzistorului TR3. 
Funcţie de tipul de a ntenă f910sit se va regla 

miezul bobinei de adaptare L2 Încât să avem o 
radiaţie maximă; acest lucru se poate realiza fie cu 
un măsurător de câmp alăt uri, fie mai simplu prin 
Înserierea unui bec telefonic de 6 V/20 mA Între 
secundarul lui L1 şi L2 până la obtinerea iluminări i 
maxime. 

În final o ultimă observaţie: pr in Întreruperea 
legăturii Între C4 şi R3C2 şi aplicarea semnalelor 
provenind de la un microfon cu electret (alimentat 
prin 3,3 K + S,6 K de la bara de +9V) se obtine un 
emiţător pentru traficul local În 'fonie, capabil de a 'fi 
recepţionat ,Ia 3-S km cu un receptor sensibil. 

Lista piese flg. 1 

R1 - semireg labil de 4 K7 . 
R2 - 1S0 la O,S W + O, 12S W 
R3 + R4 + R8 - 27 K 
RS - 330 K 
R6 - 4 K7 
R7 - 10 K + S K 
Rg - 100 10,S W 
R1Q - 220 10,S W 
R11 - 2 K /0,5 W 
C1 - 1S nFI63 V - multistrat 
C2 + C3 - 10 nF/63 V multi strat 
C4 + Cs - 1'00 nF + SOO nF multistrat 

.ANTENA~ _.....:A"ii---..../îm0 
<J- .. 

Va 
TR2 

R6 R7 R8 

R2 el 
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C6 + C7 + Ca.- 4,7 nF + 50 nF (ceramic disc) 
C8 - 22 + 39 pF (ceramic disc) 
C1Q - 150 uF + 500 uF (25 V) electrolitic 
L1 - 12 sp CuEm 0,5 mm pe 0 6 mm 
(secundar 5 spire CuEm 0,5 mm 
L2 - 8 spi re CuEm 0,6 pe 0 6 mm 
TR1 - BCr08 
TR2 - 2N2905A (cu radiator) 
TR3 - 2N2218 sau 2N2219 A (cu radiator) Q = 26 

+ 30 MHz 

Lista piese fig. 3 

TR1 - 2N1613 sau 2 N1711 (cu radiator) 
R1 - 470; R2 - pot. lin . 10 K; R3 = 6 K8 
C1 - C3 = 100 uF/25 V C2 = 10 nF (disc ceramic) 

_ . _ . _ . - - ' - ' - ' - ' - ' - ' - '- - ' - ' - - ' - Î 

CIRCUIT 
ORIGINAL 
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FRECVENTMETRU REVERSIBIL 

F recventmetru de fată poate fi folosil 
pentru mai multe scopuri, după cum 
urmează: . 

- ca frecventmetru obişnuit; 
- frecventmetru-scala numerica; 
- frecventmetru pentru receptoarele de salelil, 

când aceslea sunt prevaz ute cu divizor de 
frecventa la osci latorul local, cu divizarea de 1 :64 
sau 1 :128; 

Aparalul poate număra direct sau invers (prin 
comutare). 

În plus, jonglând cu polarizarea ieşiri lor "J" ale 
divizoarelor 4029, citirea frecventei se poate 
face începând de la o valoare prestabilita. La 
baza de timp poate fi folosit un crista cu orice 
frecventa proprie de oscilatie, dar cu valoarea 
de pâna la 4 MHz . Acest lucru este posibil 
datorită divizorului program abil. Pentru exem
plifica re vă prezint cazu l existent în 
frecventmetrul realizat de mine. Am fost în pos
esia unui cristal pe care scria următoarea va l
oare: 2160,350 kHz . Cu ajutorul condensatorului 
trimer montat în serie cu cristalul, am obtinut o 
valoare a frecventei de 2160000 Hz. Mentionez 
ca trebuie astfel reglata frecventa cristalului pe 
care îl posedati încât sa se obtina un număr 
întreg de kHz. 

Ing. G. PIntilie 

Primele trei divizoare binare care pot fi progra
mate sunt C I-.1? I şi II şi CI-18 1. Divizarea 
maximă care poate fi obtinută este de 
16x16x16=4096 ori. Deoarece cristalul are 
frecventa de 2160 kHz iar la ieş i rea divizorului 
trebu ie să obtinem I kHz, divizarea trebuie sa fie 
de 2160 de ori. Cu alte cuvinte trebuie să se 
obtină o resetare a celor 3 divizoare programa
bile atunci când se ajunge la valoarea propusă 
de divizare. 

Calculând binar divizarea reiese că trebuie 
să obtinem coincidenta (cu semnale log ice 1) la 
următoarele ieşiri: la CI-18, i eşirea D şi la CI-I?, 
ieşirile A, B şi C. Astfel vom monta diode 
(1 N4148) numai la aceste ieşiri. În consecinte 
vom obtine la ieşirea lui CI-18 I (borna D) un 
semnal cu frecventa de 1 kHz. 

Ce lela lte divizoare formate din CI-18 II şi 

CI-19 I şi II au divizări fixe egale cu 10. 
Intrarea divizorului CI-19 I poate fi conectata fie 

la ieşirea lui CI - Ia II (borna D), măsurarea 
frecventei făcându-se cu o rată de I secunda (in 
acest caz vor fi afişate şi unitătile ae Hz) , fie la 
ieşirea lui CI-18 I (borna D) şi atunci citirea ~ 
frecventei va fi rap idă, cu o rată de 0,1 secunde. 

Pentru fo losirea frecve ntmetrului ca sca l ă 
numerică la receptoare, va trebui să folosim 

J? ][J[ fk2 . [ 

J ][} [ Jf 
x5 

R [ J[ -------------------- - ---- -
6 buc. 

4543 de 8 ori 4543 
------------------------- 6 CI8 + 6 CI1 1 1 AC. 

CCl I 1 I 
.:,. DIR 

• 
3,3M , I - . llNV 

~ 
A B C D 10 de 8 ori A B C D 10 
4029 

~-------------------------I 4029 
5 CI9 1 CI16 _LC 1-C22 1 

Tr1J )JtH 
E 

1 °'33 

:;; 

" Jl J2J3J4 
Inl 

c. 

1 
FIG. 1 NUMĂRĂTORUL 
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comutatoare binar/decadice pentru fiecare C.1. de 
tipul MMC 4029, conectate la ieşirile "J". 

in figura nr. 1 este prezentată schema electrică 
a frecventmetrului. Figura nr. 2 prezintă schema 
bazei de timp care realizează : 

- obtinerea frecventei de 1 Hz (sau 10 Hz) pen
tru rata de citire a frecventel; 

- asigură preluarea informatiei de la numărătorul 
de bază de către "memoriile tampon" din 
MMC4543; 

- resetează numărătorul după ce a fost preluată 
informatia. 

- blochează numărătorul În timpul preluărlllnfor
matiei şi resetării acestuia, după care se repetă 
ciclul. 

Fig . 3' prezintă modul de amplasare al pieselor 
precum şi legăturile suplimentare (ştrapurile) 
necesare deoarece cablajul imprimat este realizat 
pe o singu ră parte. 

in sfârşit fig. 4 reprezintă desenul cablajului 
imprimat la scară de 1: 1, văzut din partea 
tranşeelor (spate). 

Frecventmetrul se alimentează cu o tensiune de 
15 V, stabilizată şi . consumă un curent max. de 
300 mA. 

Circuitul integrat MMC 4029 folosit În 
numărătorul de bază , conform datelor de catalog 
"Microelectronica", are frecventa de lucru min imă 
de 12 MHz (Ia tensiunea de alimentare de 15 V). 
Selectând Între cele 8 circuite integrate identice 
(4029) pe "cel mai bun" am aflat unul care merge 
până la 18 MHz. Deci frecventa maximă de lucru 
a frecventmetrului va fi de minimum 12 MHz, val
oarea max imă fiind dictată de performantele 
exemplarului folosit la intrare . 

Intrarea frecventmetrului se face printr-o poartă 
a circuitului integrat MMC 4001 cMe, in modul 
prezentat În schemă , asigură citirea frecventei 
unor semnale cu mărimea de ordinul a 50 mV 
Frecventa minimă de citire este de 50 Hz. 

CI 21 . <4011 CI 22 · 4001 
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ADAPTOR 
P entru măsurarea tensiunilor alternative mici , 

voltmetrul obişnu it pe care-I detinem trebuie 
completat cu un adaptor care să aibă 

următoare le calităti : 
- să ofere o impedantă de intrare de ord inul 

megaohmilor; 
- să permită , printr-un montaj suplimentar adecvat, 

functionarea diodelor la o tensiune de ordinul 
milivoltilor; 

- să liniarizeze caracteristicile de functionare tensi
une-curent ale diodelor pentru obtinerea unei scale 
liniare în tot domeniul de functionare. 

Pentru realizarea unui redresor de precizie care 
să îndeplinească toate cerintele mentionate mai 
sus, propun utilizarea schemei electrice prezentate 
În.fig. 1. 

In schema prezentată s-au utilizat trei circuite inte
grate de tipul PA741 de fabricatie românească. 

Tensi unea alte rnativă de măsurat se apliCă pri n 
intermediul condensatorului C5 pe intrar!la neinver
sare a amplificatorului operational CI-1. In acest fel 
este separată componenta continuă , care ar putea 
exista eventual În montajul testat, _de componenta, 
a lte rn ati vă ut i l ă pentru măsurat. In acelaşi timp, 
amplificatorul operati onal, datorită modului de 
conectare al semnalului alternativ, pe intrarea nein
versoare, oferă o impendantă de intrare ridicată, de 
ordinul megaohmilor . În esentă, amplificatorul 

Ing. EmH MtufBn 

operational CI·' reprezintă un adaptor de impedante, 
între semnalul alternativ de măsurat şi redresorul 
propriu·zis. Pe ieşirea amplificatorulul operational 
CI·' se observă prezenta grupului C301. Acest cir
'cuit serveşte la evitar.ea aparitiei fenomenului de blo
care al circuitului integrat (Iatch-up) datorită ' posi
biiitătii aparitiei unor paraziti la intrarea montajului 
sau în regimul tranzitoriu de conectare şi 
deconectare a semnalului de intrare în timpul efec
tuării măsurătorilor. 

Redresorul propriu-zis este format din amplifica
toarele operationale CI-2 şi CI-3. 

Amplificatorul operational CI-2 realizează functia 
de redresor de precizie monoalternantă a tensiunii 
alternative, iar amplificatorul operational CI-3 
îndeplineşte functia de sumator şi integrator al sem
nalului pulsatoriu obtinut la ieşirile lui CI-' şi CI-2. 

Analizând modul de functionare al amplificatorului 
operat ional CI-2 , se observă faptul că aces ta 
îndeplineşte functia unui limitator de precizie. Cele 
două diode 02 şi 03 sunt amplasate astfel încât ten
siunea de preg. de 0,7 Veste divizată cu factorul de 
amplificare în buclă deschisă al amplificatorului 
operational CI-2. Considerând pentru aceasta 
A min~50 . 000, rezultă: 

Upmax. 
0,7 

50000 
0,14 mV , 

c';."f...A.r 
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fapt care face pe deplin posibilă redresarea liniară a 
tensiunilor alternative de ordinul milivoltilor. 

În acelaşi timp, este Îmbunătăţită considerabil 
dependenţa de temperatura mediul"ui ambiant a car
acteristicilor de functionare tensiune-curent ale celor 
două diode, D2 şi D3. 
Urmărind modul de funcţionare al amplificatorului 

operaţional CI-2, se observă că acesta blochează 
semialternanta negativă a semnalului alternativ de la 
intrarea sa, iar semialternanta pozitivă este regăsită 
la ieşi rea sa cu semn schimbat. Deci la ieşirea lui . 
CI-2 semialternanţa poz itivă este i nversată, iar semi
a lte rnanţa negativă blocată . Ampl if icatorul 
operaţional CI-3 este atacat pe intrarea inversoare, 
În acelaşi timp de semnalul de ieşire Ui al lui CI-1 , 
care traversează rezistenta R4=20kn şi de semnalul 
de ieşire Ue de la CI-2, care traversează rezistenţa 
R6=10k. Se obţine la ieşirea amplificatorului 
operaţional CI-3 o tensiune U, de valoare: 

U = - (2 Ue + Ui) 

În cazul alternanţei negative de valoare Ux: 

Ue-O 
Ui = - Ux, din 

U = - (2Ue + Ui) = - (2 x O - Ux) = Ux 

În cazul alternanţei pozitive de valoare Ux: 

Ui =Ux 

Ue = - Ux, deci 

U = - (2Ue + Ui) = - 2 (-Ux) + Ux = Ux 

Deci , totdeauna la ieşirea amplificatorului operaţional 
CI-3 se va obţine un semnal pozitiv egal În valoare 
absolută cu semnalul de intrare. Datorită conden
satorului C4 , amplificatoru l operaţional CI-3 
funcţionează ca integrator al semnalului Ux. Astfel 
se obţine o tensiune continuă, egală cu valoarea 
medie a semnalului alternativ de intrare. Această 
tensiune pozitivă va fi măsurată de voltmetrul de 
curent continuu conectat la ieşirea redresorului de 
precizie. 

Realizare practici. 
Montajul se realizează pe o plăcuţă de sticlostrati

tex dublu placat cu folie de cupru. Modul de realizare 
al circuitului imprimat dublu placat este arătat În 
fig . 2. Tot Îrl fig . 2 este dat modul de implantare a 
componentelor pe plăcuţa de circuit imprimat rea
lizată. Se vor folosi componente de bună ~alitate, iar 
sudurile vor fi de cea mai bună calitate. In varianta 
de cablaj imprimat prezentată s-au fo losit rezistenţe 
cu peliculă metalică sortate În clasa de precizie 1 % 
iar condensatorii CI şi C4 sunt cu tantal. 

Se va fo losi pentru conectare o cuplă de tip 
CONECT cu 11 contacte. Montajul se ecranează cu 
tablă de fier de grosime minimă 0,5 mm, Iar cablurile 
de conectare semnal-măsură şi ieşire vor fi obliga
toriu ecranate. 
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Vedere dinspre suduri 

Reglaje şi punere tn functiune 
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Montajul se alimentează de la o sursă dublă de 
tensiune bine stabilizată şi filtrată de ±15 V. Se pot 
măsura tensiuni În gama 1 mVw - 10 Vw, cuprinse În 
gama de frecvente 18 Hz - 18 kHz. 

Se conectează intrarea montajului la sursă şi după 
conectarea aparatului de măsură la ieş i rea monta
jului, prin manevrare a potentiometrului P se aduce 
acul indicator la zero. 

Se conectează intrarea montajului de la masă şi 
cu sonda de măsură, formată dintr-un cablu ecranat 
se poate trece la efectuarea măsurătorilor necesare. 

BIBLIOGRAFIE: Le Haut-parleour - nr. 1920 
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FRECVENTMETRU UNIVERSAL 
TI1etfu UraoIu 

O variantă de frecventmetru deosebit de utilă În 
laboratorul electronişt il o r este prezentată mai 
jos. Caracteristica principală este accesibili

tate a; şi când spunem aceasta ne gândim În pri mul 
rând la simplitatea schemei electrice , la uş u rinta 
asamblării dar şi la versalitatea de utilizare şi de 
transformare Într-un aparat de măs ură a frecventelor 
universal, prin adăugarea unor etaje suplimentare de 
divizare pentru ca aşa după cum speram ca cei 
interesat i au remarcat schema prezentata se 
preteaza măsurării unor frecvente superioare a 
50 MHz. Aceasta limitare provine din folosirea În eta
ju l de intrare a unui divizor specializat U891 con
ceput a lucra cu frecvente de intrare peste '50 MHz. 
Prevăzu t a functiona ca divi zor de f recve ntă În 
receptoarele TV moderne acest .circuit se remarcă 
printr-o sensibilitate deosebi tă În domeniul său de 
functionare (60-1200 MHz). 

Asemeni majoritătii altor divizoare de ac~eaşi des
tinatie şi U891 , conceput ş i executat În tehnologie 
ECL prezinta la ieşire un semnal cu amplitudine de 
cca. 0,8 V respectiv se mn alul va fi Între 3,4 V 
şi 4,2 V (respectiv 4,2 V = O logic, 3,4 V = 1 logic). 
Rea mi nti m că este vo rba de ci rcuit cu logica 
negativa. 

Acest semnal este convertit În forma TTL cu aj~
torul etajului constituit din C5, C6, LI, a l , Rl , R7. In 
fu nctie de parametrii lui 01 trebuie optimizate valo
rile R1 , R7 şi R2. 

Un alt punct interesant al acestui frecventmetru 
este constituit de baza de timp construita În jurul lui 
U5 tip MM C 4060. D upă cum se ştie acest CI 
cupri nde nu numai un oscilator (cu cuart În cazul de 
fata) , dar şi divizoare binare. Printr-o folosire judi -

cioasă a diodelor D7, D8, D9 se obtine un impuls de 
poartă care după Încă 3 divizări succesive - U4 - va 
forma semnalul "poarta" propriu-zis prin care se per
mite sau inhiba accesul spre numărător . Totodată 
sunt formate' şi semnalele RST-reset şi LE-Iatch 
enable ce sunt trimise de asemeni numărătoarelor. 

Blocul de numărare şi afişare este clasic, construit 
cu MMC22925 şi afisoare c.c. Singurul aspect prac
tic de retinut este folosirea display-urilor tip VOE (doi 
digiti pe capsulă) . 

Sursa de alimentare este 9-12 V bine filtrată şi sta
b i lizată cu Ul la 6V. Pe circuitul stabilizator se va 
fi xa un mic radiator din aluminiu profilat. 

DATE TEHNICE: 

F intrare: 
Sensibilitate 

U alimentare 
I alimentare 
Precizie 

50-1200 MHz 
70-1000 MHz=10 mV 
60-70 MHz= 150 mV 
1000-1200 MHz=50 mV 
9-12 V= 
200 mA 
100 Hz 

Reglarea se poate face dupa o sursă etalon de 
frecventă . Atragem atentia celor ce detin oscilatoare 
incapsulate destinate folosirii În tehnica compu
terelor că acestea nu reprezinta totdeauna o precizie 
sat i sfacătoare Între valoartea Înscrlsa şi valoarea 
reala. Cea mai precisa ş i mal simpla metodă ramâne -. 
măsurarea cu un instrument calibrat a frecventel pe -
pinul 9 al lu i U5 unde trebuie sa regasim valoarea 
Înscrisă pe capsula lui XI. . 

• ~..... . . e • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

REVISTA REVISTELOR 

DupiEZERMESTER ZAR . 
Cunoscutul joc de table În care se foloses9 ultracunoscutele zaruri acele cuburi inscriptionale, poate folosi 
acum şi zaruri electronice. . 
Realizarea practică este foarte si mplă şi foarte putin costisitoare dar efectul utilizării este deosebit de plăcut. 
Se fo loseşte ' un oscilator pe aproximativ 10 KHz format cu un circuit 400 care poate fi CDB400 sau SN7400. 
Prin apăsarea pe K2 la numarătoru l SN7490 (CDB490) soseşte semnul care va fi diVizat ş i numărat În 
final fiind aprinse o serie sau un singur LED care indicO! cifra zarului. Utilizând circuitele TTL alimentarea se 
face cu 5 V. 
Dacă se doreşte o afişa re mai l um i noasă se adaugă schema cu becuri. 
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ÎNCĂRCAREA ACUMULATORI LOR DE 1.2 V 

P ropunem amatorilor o schemă s impl ă de 
incărcare a acumu latorilor cu CD-NI ; dar 
foarte precisă , schema care respectă Întoc

mai recomandarea firmei constructoare: Încărcare 
trei ore la un curent constant de 210 mA. 

Schema se compune din trei blocuri funcţionale: 
• stabilizatorul de tensiune 
• sursa de curent constant de precizie 
• temporizatorul de precizie . 
Tensiunea stabilizată se obţine cu ajutorul regula

torului integrat LM 317T, regulator foarte precis de 
generaţia a doua. Cu acesta se pot obţine tensiuni 
stabilizate intre 1.2 - 37 V la un curent de maximum 
'1.5 A. Tensiunea de referinţă de 1.2 V se culege la 
bornele rezistenţei Rl care are ş i rolul de a permite~ 
scurgerea curentului de polarizare de aproximativ 
10 mA necesari regul atorului pentru stabilizare. 
Reglaju l tensiunii se face prin alegerea 

.. 

Tensiunea 
peC6 

0.66 V+ 

'~,-~--I O.33V+ 
(R5+R6)C6 

l n3 
, 

Ieş i rea Q14 --_._ ~ 
. jfl.?+2R~~ ... 

I I . I 

I _--.-J R5C61n2 

START I 
I 

corespunzătoare a rezistenţei R2. În cazul de fată 
tensiunea sta bilizată este in jur de 7 V aşa cum 
rezultă din formula: Vstab = 1.2 (1 + R2/Rl). Diodele 
Dl şi D2 au rol de protecţie, neintervenind in 
funcţionarea obişnuită a schemei, condensatorul C3 
imbunătăteşte stabilitatea regulatorului la frecvenţe 
inalte, condensatorul Cl creşte rejecţia tensiunii de 
ondul aţie la mai mult de 80 d8, iar C2 inlătură induc
tanţa parazită a conexiunilor. 

Sursa de curent este realizată tot cu integratul 
LM 3"17T. Tensiunea de referinţă a acestuia aplicată 
la bornele rezistenţei R4 determină curgerea unui 
curent constant prin aceasta, deci şi prin D4 şi acu
mulatori, indiferent de tensiunea la bornele acumula
torilor. Curentul ce curge prin terminalul de ajustare 
al regulatorului este foarte mic sub 100 >lA şi este 

Ing. V. StoIcs-cs/lbarf 

independent de temperatură, deci nu va influenţa 
stabilitatea curentului de incărcare. Valoarea exactă 
a acestui curent este determinată de precizia rezis
tentei R4 şi de dispersia tehnologică (de altfel mică) 
a tensiunii de refe r i nţă a regulatorului. 

Temporizatorul se realizează cu ajutorul circui tului 
integrat NE 556 (varianta duală a lui bE 555) şi lanţu l 
de n umărătoare 14 şi 15. La ieşirea 0 1 (pinul 5) a lui 
NE 556 se obţine o formă de' undădreptunghiulară 
dată de incărcarea prin R5 şi R6 şi descărcarea prin 
R5 a condensatorului C6 aşa cum se arată mai jos: 

Semnalul dreptunghiular arătat constituie ceasul 
pentru numărătoarele 14 şi 15. După 215 impulsuri 
ieşirea 04 a n umărătoru l ui 15 8 va trece in 1 logic, 
determinând trecerea i eşirii O a lu i 16 A la O şi 
inhibarea oscilatorului. Startarea oscilatorului se face 
acţionând butonul 81. Într-o primă tem pori zare con
densatorul C6 se va incărca de la O la 0.66 V+, astfel 
ca durată t otală d e temporiz<tre este : T = 
= (R5+R6)C6In3 + R5C61n2 + (215 - '2) (R6 + 2R5) 
C61n2. Cu valorile de pe schemă se obţine o tempo
rizare de aproxfmativ 3 ore. 

La sfârşitul temporiză r ii ieşirea O a lui 16A va trece 
În O, deci ieşirea 02 a integratului 13 va trece in 1 
blocând tranzistorul 02. Astfel incărcarea acumula
to rilor este oprită, iar Iedul L 1 se va stinge. Dioda D3 
are rolul de a asigura blocarea fermă a lui 02, iar D4. 
previne descărcarea acumulatorilor după terminarea 
temporizării. 

Punerea 1n functie 
Se conectează secundarul transformatorului (poate 

fi unul de sonerie) la găuri l e AL 1 şi AL2, apoi se 
conectează acumulatorii la găurile ACl şi AC2 ·(se 
prevede un suport pentru acumulatori de la un calcu
lator de buzunar vechi sau stricat la care se vjne cu 
două fire din găuri le ACl şi AC2 dfl .pe pl acă. ' Masa 
montajului coincide cu minusul acumulatorului şi este 
prezentă la borna AC2). Se introduce cordonul de ali
mentare in priză. Ledu l L 1 trebuie să fie stins. Se 
apasă butonul 81 (legat la bornele 81 şi 82). Ledul se 
va aprinde indicând inceperea Încărcării temporizate. 
La sfârşitul temporizării Iedul se va stinge. 

Montajul se va realiza pe o plăcută de sticlotex
toloit dublu placat aşa cum se arată În figurile 
alăturate. În aceste figuri amatorul are' tot ce are 
nevoie pentru realizarea montajului fără a fi nevoit să 
consulte cărţi de specialitate (cablaj, amplasare com
ponente, plan de găuri re). Se recomandă montarea 

. celor două regulatoare de tensiune pe radiatoare de 
răcire chiar dacă acestea sunt protejate intern la 
incălzire excesivă. 

În incheiere facem observaţia că toate. rezistenţele 
vor fi cu pelicula de oxizi metalici, condensatorul C6 
va fi cu mylar sau stiroflex, iar conden.satoarele 
polarizate vor fi cu tantal. 
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TRANFORMAREA UNOR 
RADIORECEPTOARE 

O serie de radioreceptoare fabricate cu mai 
multi ani în urmă şi încă în folosintă, sunt 
echipate cu tranzistoare cu germaniu. 

Defectarea cea mai frecventă dintr-un radiore
ceptor o reprezintă tranzistoarele finale. 

Pentru înlocuirea acestora se pot folosi tranzis
toare cu siliciu din fabricatia curentă. 

Problema mai dificilă care trebuie rezolvată 
este polarizarea tranzistoarelor cu siliciu (UEB) care 
este de circa 0,6-0,65 V fată de tranzistoarele cu ger
maniu a căror polarizare este de 0,1 - 0,15 V. 

Pentru înlocuirea tranzistoarelor originale cu ger
maniu cu tranzistoare cu siliciu · trebuie să se facă 
unele modificări minime, astfel ca să se păstreze 
cât mai multe din piesele schemei originale. În 
figura 1 se prezintă schema unui amplificator de 
joasă frecventă din radioreceptorul GLORIA. 

Tranzistoarele finale T12, T13, sunt de acelaşi 
tip - AC180K, pentru a căror înlocuire se folosesc 
două tranzistoare cu siliciu de tipul B0136, 
B0 138, B0140. 

Ing. Petre Predolu 
Se păstrează toate etajele precedente, T8, T9, 

T10, T11. 
Rezistentele R415, R416 se înlocuiresc cu rezis

tente de 470 n. 
În serie cu dioda 07 de tip DC2 se montează o 

diodă BA 170. 
Schema modificată se prezintă în figura 2. 
Tranzistoarele finale se montează pe radiatorul 

vechi, dar trebuie izolate cu folie de mică. Pentru 
păstrarea conexiunilor de pe şasiu trebuie să se 
inverseze la noile tranzistoare colectorul cu baza. 
Pentru evitarea scurtcircuitului se izolează termi
nalele 

Amplasarea tranzistoarelor pe radiator se 
prezintă în figura 3. 

Reglarea polarizării se face cu potentiometrul 
semireglabil R413 pentru obtinerea bornele rezis 
tentelor R415, R416 a tens iun ii de 0,65 V şi a ~ 
unui curent de repaus prin tranzistoarele finale de 
10 mA . 
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SESIZOR DE PREZENTĂ 
-1 n schema din figură , se utilizează trei tranzis

toare, din care T1 este cu efect de câmp. EI În 
repaus, prezintă o rezistentă foarte redusă 

Între sursă şi drenă, de ordinul de mărime al 
câtorva sute de ohmi. Cele două tranzistoare de 
putere mică , de tip SC orice serie NPN, sunt În 
stare de blocare, nefiind polarizate pentru a con
duce. Rezistorul de 5 kiloohmi nu poate asigura 
polarizarea lui T2, din cauza rezistentei redusă a 
lui T1. Atunci când un câmp electrostatic - prin 
apropierea unui obiect electrizat fată de antena 
scurtă legată de poarta lui T1, rezistenta internă a 
lui T2 creşte considerabil, la ordinul de mărime al 
sutelor de kiloohmi, raportul divizorului rezistiv se 
schimbă În acest fel o tensiune de polarizare mai 
mare de 0,6 volti, deschide cuplul de tranzistoare 
T2 şi T3 În cuplaj Darlington şi În consecintă , un 
beculet alimentat din baterie comună de 3 volti, se 
aprinde, sesizând prezenta unui câmp electrostat
ic. Prezenta unui condensator de integrare pre
lungeşte timpul de afişare a prezentei câmpului 
electrostatic. Pe rând, iată rolul pieselor din mon
taj, Senzorul de prezentă, e o bucată de sârmă de 
conexiune , de orice diametru , cu orice fel de 

senzor 

D_G_ Oprsscu 

izolatie, lungime 10 ... 20 cm. Tranzistorul FET sau 
TEC cum i se mai spune, de orice fabricatie. 
Poarta - notată cu "g" de la "gate", poate fi conec
tată direct la antenă, sau pentru protectie fată de 
câmpuri statice prea mari , legată la massă printr
un rezistor de 2 .. . 20 Megoohmi , orice wataj, cât de 
mic. Rezistorul de 5 kiloohmi , format cât de mic. 
Condensatorul de integrare, la orice tensiune , o 
valoare mai mare a capacitătii face montajul să fie 
mai Încet În reactie; dar tine beculetul aprins mai 
mult . Cele două tranzistoare de tip NPN de tip SC 
orice model , cu orice factor de amplificare . 
Seculetul, cu consum redus, de 1,8 ... 2,5 volti / 
0,05 ... 0,2 A preferabil tip cu lupă . Pentru efect de 
atractie a vederii , poate fi vopsit cu ojă roşie de 
unghii, sau cerneală roşie . Două baterii tip R6, pot 
dura cam un an de zile pentru semnalizare spo
radică, montajul functionează permanent. În figura 
2 se arată cum În locul beculetului se poate monta 
un LED, preferabil de luminozitate sporită . În figu
ra 3, folosirea unui releu cu bobină de 100 .. . 300 
ohmi, pentru actionarea altor montaje de putere. 
În figura 4, conectarea tranzistoarelor, În figura 5 
montajul văzut de sus şi de jos. 

RELEU 
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AUTOMATI ZARI 27 

CONSTRUITI UN AUTOMAT 
~ mai putin de o oră - de lucru atent - cu 

I materiale care se găsesc foarte uşor , se 
poate construi automatul din figură . 

Acesta e alcătuit dintr-o bobină parcursă 
de curentul din retea, care alimentează un 
aparat consumator oarecare. Cât timp con
sumul e oarecum normal , automatul nu 
actionează . Cu totul altă situatie În caz că 
apare o anomalie În functionare, de exemplu 
un fierbător plonjor, care rămâne fără apă 
În recipient , sau alte situatii similare cu tot 
felul de aparate care se pot defecta sau 
incendia. Aparatul actionează imediat, Între
rupând sursa de alimentare, care poate fi 
atât de curent continuu cât şi alternativ, la 
tensiuni Între 6 şi 220 Volti, limitarea fiind 
dată În curentul consumat, mai mare decât 
1 A de pildă, În constructia arătată În figură . 

În functie de cerinte se pot construi auto
mate care actionează functie de bobina 
releului - solenoid - Între 10 miliamperi şi 

arma t ură contacte .. ... 
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George Dan Oprescu 
câtiva amperi. Deci simplu de Înteles, o 
bobină are un miez lunecător - ca orice sole
noid care actionează În automatizări. La 
depăşirea unui consum dat , miezul care 
stătea imobil este "supt" de câmpul magne
tic şi deschide contactele, Întrerupând sursa 
de alimentare. Un domeniu minunat de expe
riente pentru amatorii constructori, pentru 
asigurat siguranta lucrului şi precautiile de 
luat Împotriva acc identelor. Cu folosirea unei 
constructii Îngrijite cu materiale de bună cali
tate, Îndeosebi izolantii. 
Iată mater ia lelele utilizate şi cotele lo r. 

Carcasa bobinei se face pe un tub din mate-
rial izolant care nu se topeşte la căldură, 
eventual un tub de carton din hârtie rulată şi 
lipită cu clei de cyanocrilat. Capacele din 
plastic - un sandwich rezultat din lipirea tot ~ 
cu cyanocrilat a plăcilor A, B, C, şi separat a 
plăcii mai mari F, pe tubul de carton. Functie 
de grosimea plăcilor de plastic - material 
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Între 4 ... 6 mm grosime, tubul de carton va fi 
eventual tăiat ca să aibă carcasa spaţiu de 
bobinaj de circa 30 mm. Spaţiul se va umple 
cu un bobinaj făcut cu atenţie , În acelaşi 
sens, spiră lângă spiră, strat peste strat, cu 
sârmă emailată de 0,4 ... 0,5 mm. Bobinajul 
poate acţiona la un curent de acţionare de 
750 mA ... 1 ,2 Amperi. Cu sârmă mai subţire, la 
diametru de 0,15 ... 0,2 la curent de circa 
20 ... 100 mA cu sârmă de 0,8 ... 1,2 mm, la 
curenţi mari, de ordinul amperilor, de exem
plu pentru protecţia Încărcării acumulatori lor. 
In interiorul bobinei se mişcă liber un miez 
de oţel, ridigizat cu un cilindru de plastic. 
Rigidizarea se face prin filetare cu filet de 
M3 . mm, o bucată de tijă filetată, obţinută 
dintr-un şurub mai lung din care se taie o 
bucată de circa 10 mm. Nu se va Încerca 
lipirea numai cu adeziv, e inutilă , la prima 
probă, odată cu pocnetul care anunţă 
acţionarea , "bagheta magică" se desface În 
bucăţi şi trebuie re,făcut lucrul. .. 

Contactele se fac din alamă sau bronz fos
foros , elastic de 0 , 1 ... 0 ,2 mm, grosime, 
lăţimea şi lungimea, la dorinţa constructoru
lui. Pentru ca "jucăria" să funcţioneze corect 
se impune ca "begheta" magică să fie uni-

form şlefuită , ca să lunece uşor În tub, care 
dealtfel e destul de larg. Tubul se poate con
fecţiona şi din metal neferos, aluminiu, zinc, 
bronz sau alamă, ca un cilindru tăiat de 
generatoare, distanţă 0,5 ... 1 mm. Acest sis
tem evită vibraţia sistemului de folosire În 
curent alternativ. Pentru evitarea vibraţiei se 
mai poate branşa În paralel cu bobina o 
diodă din seria 1 N 4000 - oricare serie , care 
elimină şi şocurile prin selfinducţie . Pentru 
eliminarea paraziţilor radiofonici prin 
scânteierea Întrerupătorului, plasarea unu i 
condensator de deparazitare , de 5 ... 20 nano
farez i/600 V 1,5 kV face aparatul şi mai uti l. 
În cazul folosirii În mediu umed sau În 
aer liber, Întreaga construcţie se va Închide 
Într-o casetă de plastic, cât mai etanşă. Se 
vor utiliza materiale aprobate de normele 
legale privind electrosecuritatea . Chiar dacă 
automatul se va folosi pentru o j ucărie ali 
mentată sub tensiune redusă, trenuleţ sau 
cursă de automobile miniatură , se va lucra 
cu atenţie şi seriozitate, pentru ca experienţa 
dobândită să ducă şi la alte succese În viitor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dupl Amatrfrski Radio 

M ontajul este un microemiţător care poate fi uti
lizat ca microfon emiţător utilizând la recepţie 
un aparat industrial gama 88-108 MHz. 

Se observă că se utilizează un microfon miniatură 
cu electrat care atacă un etaj amplificator AF con
struit cu un tranzistor de tip BC1 09. 

Cu tranzistorul T2 de tip BF200-214 este construit 
etajul de RF care prin C2 pri meşte şi semnal AF 
pentru modulaţia de frecvenţă. Din C4 se stabileşte 
exact frecvenţa de lucru al amiţătorului. Bobina are 5 
spire CuEm 08 cu diametrul 6 mm şi pas 05 mm. 
Priza la spira 1. 

Alimentarea se face cu 9 V. 

AN' 

l 

4zCN. )zilI 
C4 

l5p Cl 
Soi15p 

CS UJn o 
~ 

MICRO Tx 

TEHNIUM nr. 11-12/ 1996 



INDICATOR DE DISTANTĂ 
N u fiecare garaj e destul de mare şi Începătorul, 

"şoferul de Duminică" are dificultăţi În parcare. 
Câteodată e vorba de câţiva centimetri, şi nu 

merită să se folosească şine de ghidaj sau alte amorti
zoare de şoc. O soluţie elegantă este un măsurător 
electronic pentru distanţă. Acest mic monitor, cu indi
cator digital, se montează la Înălţimea ochiului şi face 
parcarea În garaj precisă. La prototipul construit s-au 
dat cote le de 60,40 şi 20 cm. Se pot fixa cote le de 
exemplu de 80, 30 şi 10 cm. Distanţele fixate depind 
de trei instalaţii de luminare montate În partea dreaptă 
şi stângă a garajului. 

Montajul electronic utilizează circuitul electronic de 
comutaţie LM 324. Cu ajutorul a trei fotorez i stenţe 
FWl FW2 şi FW3, care sunt Întucate de trecerea 
maşinei Între sursele de lumin ă ş i fototraductori se 
obţine afişarea digitală rând pe rând . 

Imediat după desch iderea uşii garajului , indicatorul 
afi şează odată cu aprinderea luminilor laterale cifra 
zero. Operaţia aprinderii luminii la deschiderea uşii se 
face cu un microÎntrerupător (MS) care se plasează pe 
şina de ghidare a maşinii şi În permanenţă ţine sub 

Lista de componente 
Rl 560 
R2 10 k 
R3 560 
R4 10 k 
R5 10 k 
R6 560 
R7 560 
R8 8,2 k 
R9 10 k 
Rl 0 8,2 k 
Rl1 560 
R12 10k 
R13 560 
R14 10 k 
R15 7x470 
R16 6x470 
TP1-TP3 10k 
FW1-FW3 LDR03 
Dl-D171N4148 oder IN914 
IC LM324 

___ --.CT...c1-:.c.T:=.-3 BC338-25 
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DupiHOBBY 
control funcţionarea. Tensiunea de funcţionare a mon
tajului amplificatorului şi a indicatoarelor digitale de 2 
cm Înălţime, se face la tensiunea de 9 Volţi. Cu o 
su rsă de 12 Volţi, trebuie ca rezistoarele R15 să fie 
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majorate ca valoare de 560 ohml. Pentru indicatorul 
digital seg mentele A până la G se indică cu litere 
majuscule şi astfel se poziţionează uşor rezistoarele 
R15 şi R16. 

Foarte simplu sunt şi cele trei surse de lumină. Se 
folosesc beculeţe cireaşă de 3 Waţi la tensiunea de 
alimentare de curent continuu sau alternativ de 6 sau 

1+) 

3 

12 volţi. Atât becurile cât şi fotorezistoarele trebuie să 
aibă lentile care să permită acoperirea sigură a dis
tanţei de 3 până la 5 metri. 

Optica utilizează lentile din cele mai ieftine, de tip 
planconvex, care s~ montează cu focusul pe fotorezis
toare şi pe becuri. In caz că există lumină de zi care 
poate perturba funcţionarea, se vor monta tuburi de 
circa 6 centimetri din PVC, vopsite În interior cu 
vopsea neagră pentru evitarea reflexelor. Trebuie 
atenţie deosebită În cent rare a lentilelor şi a luminii de 
care depinde funcţionarea sigură a instalaţiei . 
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INSTALATIE DE AVERTIZARE 

I nstalatia descrisă este foarte ieftină, poate fi 
realizată prin forje proprii şi răspunde cerintelor 
constructorului. Solutionarea instalatiei de 

alarmă se bazează pe utilizarea contactelor montate 
In u şi pentru lumina interioară şi In caz că se 
doreşte, montarea de contacte suplimentare In com
partimentele de motor şi de bagaje. 

Montajul e bazat pe trei circuite de temporizare. 
Tranzistorul unijonctiune UTI indică prin diode 

luminescentă functionarea instalatiei; prin UT2 

Lista de materiale 
Rl 1 M 
R2 10 k 
R3 47 
R4 470 
R5 560 
R6 510 
R7 47 
R8 1 M 
R9 47 
RID 220 
Rll 2,7 M 
R12 100 
R13 220 k 
R14 270k 
Rx 820 
CI 10 llF 
C2 4,71lF 
C3 10llF 
C4 10llF 
C5 1 IlF 
C6 O,IIlF 
01 031N914, lN4148 
TI BC307,BC204.BCI17 
T2 BC107, BC108, BC237 
UTI UT3 2N2646 
THl TH3 BRX45 1 Al60 V 
IC NE555 Timer 
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DupIlHOBBY 
punerea In aşteptare a alarmei şi prin UT3 tempo
rizarea al armei propriu zise. 

Se foloseşte un multivibrator astabil (circui t integrat 
Timer 555) cu ajutorul căruia semnalul de alarmă 
este decupat In impulsuri In serie . Durata de 
functionare a al armei este limitată la 30 de secunde. 
Dacă uşile sunt deschise mai mult, alarma relncepe 
din nou să functioneze. 

În caz că dioda luminescentă LO e stinsă, trebuie 
montat un rezistor aditional Rx (820 ... 1000 ohmi) prin 

care se asigură curentul prin tiristorul Thl. 
Cu ajutorul Intrerupătorului general, plasat pe 

scaun sau actionat manual, instalatia e scoasă din 
uz. Posesorul automobilului are la dispozitie 22 
secunde pentru asigurarea Inchiderii uşi lor. La 
reîntoarcere In maşin ă, are un timp util de şapte 
secunde pentru a opri functionarea instalatiei cu 
Intrerupătorul SI. 

În schema de montaj se prevede pentru al 
treilea circuit de constantă de timp, un rezi stor cu 
valoare fixă (Rll , 2,7 Mohmi) montat lângă un 
potentiometru reglabil miniatură. Pentru ca timpul 
de alarmă să fie reglabil , rezi storul Rl1 va avea 
redusă valoarea la 1 Mohm şi se va Inseria cu 
un trimpotentiometru de 2,5 Mohmi . Releul este 
pentru 6 V. 
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~: E8:J~2~u -_ Sls~a~i Sunt prezentate receptoarele TV color din familia TELECOLOR 
G. ROTMAN - Germania şi CROMATIC, ce au fost produse de industria românească de 
N. TURUTĂ şi V. RUSU profil Între anii 1983-1990. 

- R. Moldova 
G. BONIHADY _ Ungaria Lucrarea tratează aspecte referitoare la nivelul lor calitativ, 

1---------'----1 facilităţile În utilizare, soluţiile tehnice adoptate În fiecare caz 
Colaborări cu redacţiile şi - mai ales - posibilităţile de depanare. 

din străinătate: 
"AMATERSKE RADIO"- Cehia Din puncte de vedere al schemei electrice şi , Într-o mare 

"ELECTOR" şi "FUNK AMATEUR" măsură, şi din punct de vedere constructiv, sunt tratate trei 
- Germania "HORIZONTY 

TECHNIKE" - Polonia "LE HAUT categorii: 
PARLEUR" - Franta • Telecolor 3006 şi Telecolor 30 07; 

"MODELIST CONSTRUCTOR" • Cromatic, Telecolor 41 06, Telecolor 5601, Telecolor 5602; 

,,~Ă~~g~~'LE~~~il~ • Telecolor 4507, Cromatic 02, Telecolor 5603 şi TopColor 51 01 . 
ELECKTRONICA" - Bulgaria Este vorba, deci, despre aparate destinate recepţionării pro-

" RADIOTECHNIKA" - Ungaria gramelor de televiziune În culori, emise În sistemele PAL 
"RADIO RIVISTA" - Italia 

"TEHNIKE NOVINE - Iugoslavia sau SECAM. 
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