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Stimaţi colegi din Petroşani ,

Am citit cu mult interes revista
voastră care este foarte interesantă, la
nivelul nostru al elevilor, lucru ce reiese
şi din colectivul de redacţie, colectiv
este foarte tânăr, elevi ca şi noi.
Articolele sunt din domeniul nostru, la
nivelul nostru, ceea ce ne bucură mult.
Ne place foarte mult ce publicaţi în
revistă. Articole sunt foarte interesante şi
pline de idei practice.
Mă numesc Marius Vasii am
indicatorul YO5-028/Cj,elev la Grupul
Şcolar Somes.Frecventez cercul de radio
transmisiuni al Clubului Copiilor Dej, de
trei ani. Aici am invăţat primele noţiuni
de electronică care pentru mine
prezentau emigme.Am realizat foarte
multe montaje ca: semnalizări optice,
acustice, generatoare şi amplificatoare.
Anul trecut sub îndrumarea d-lui
Filip Vasile, am început să îndrăgesc
tainele radioamatorismului. Construind
un receptor pe 3,5-7 Mhz. Particip la
concursurile organizate de federaţie, de
palatele şi cluburile copiilor. Recent am
luat locul II la Campionatul Naţional de
Telefonie categoria receptori. Dacă se
poate aş dori să colaborez prin internet
cu voi.

Vă salut,
sunt Alex.
Recent am intrat în rândul
radioamatorilor obţinând indicativul
YO5-033/Cj şi particip la diferite
concursuri. Mi-ar face plăcere să aveţi şi
voi indicative de recepţie ca să putem
comunica. Încep să învăţ telegrafia care
nu este uşoară.
Cu Marius împreună, navigăm pe
internet pe siturile noastre ale
radioamatorilor. Clubul Copiilor din Dej
are site propriu, adica www.club.dej.ro
pe care am dori să-l vizitaţi. Avem şi
adrese
pe
internet
YO5_028/cj@personal.ro
cât
şi
p.alex@persoanl.ro.
Împreună cu domnul profesor
Filip Vasile am construit un receptor
performant cu care lucrăm în concursuri.
Schema, dacă doriti, o putem publica în
revista d-voastră. Alăturat vă trimitem şi
o fotografie cu noi lucrând la staţia
clubului.
Toate cele bune, succese, vă
dorim de la Dej.

73’
Alex şi Marius

Ma numesc Pop Alexandru sunt
elev anul I. la Grupul Scolar Somes Dej,
frecventez cercul de radio-transmisii de
trei ani. Sunt un elev mai timid dar imi
place sa citesc mult si sa intreb ce nu
cunosc in domeniul electronicii.
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CONSTRUCŢIA BOBINELOR

în care:
n- este numărul de spire;
R – reluctanţa bobinei, în A/ Wb,
Iar reluctanţa este egală cu:

Materiale conductoare folosite
la construcţia bobinelor
Bobinele se realizează din cupru
sau aluminiu izolat. Conductoarele pot fi
izolate şi cu combinaţii de mai multe
materiale izolante, ca de exemplu: email
şi mătase, email şi bumbac, etc. Uneori
conductoarele bobinelor de înaltă
frecvenţă se acoperă prin argintare
pentru a se reduce rezistenţa ohmică la
curenţii de înaltă frecvenţă.

unde:
l- este lungimea medie a
circuitului magnetic, în m;
μ - permeabilitatea miezului
bobinei, in H/m;
s – secţiunea miezului bobinei, în
m2.
Bobine pentru joasă frecvenţă
Sunt bobine destinate aparatelor
electrice şi transformatoarelor. Numărul
de spire n, al bobinei de curent alternativ
se
poate
afla
cu
relaţia:

Secţiunea conductoarelor folosite
pentru realizarea bobinelor poate fi de
mai multe feluri:
- rotundă plină;
- dreptunghiulară sau pătrată;
- liţată ( pentru înaltă şi joasă
frecvenţă );
- ţeavă ( pentru înaltă frecvenţă ).

în care:
U-este tensiunea aplicată bobinei,

Bobine pentru înaltă frecvenţă
( radiofrecvenţă )
Bobinele pentru frecvenţe înalte
folosite în radiocomunicaţii sunt
construite fie cu carcasă din material
izolant, fără miez, fie cu carcasă
conţinând un miez din material special.
dată

în V;
B – inductanţa electromagnetică,
în T;
f - frecvenţa reţelei, în Hz;
S – secţiunea miezului, în m2.
Bobinele pentru curent continuu
sau alternativ pentru aparate electrice,
pentru maşini electrice şi

Inductanţa L a unei bobine este
de
relaţia:
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transformatoare pot fi realizate cu sau
fără carcasă suport.
Pentru bobinare se folosesc
conductoare de cupru de secţiune
rotundă sau dreptunghiulară, izolate cu
email, bumbac sau fibră de sticlă. Ca
materiale izolante între straturi se
folosesc: hârtie pelur, bandă izolatoare
cu strat adeziv, ţesătură de sticlă lăcuită
sau nelăcuită, etc.
Bobinele sunt acoperite la
exterior cu bandă izolantă de bumbac,
bandă din ţesătură de mătase lăcuită,
bandă de ţesătură de sticlă, etc.
Capetele bobinei executate din
sârmă subţire se leagă la terminale
flexibile, izolate cu cauciuc siliconic.
Lipirea terminalelor se execută cu aliaj
de lipit Lp 60 (60% staniu, restul
plumb).Ca decapant se foloseşte
colofoniul (sacâz), care este activ numai
la temperatura ciocanului de lipit (2500
C). După răcire, resturile de colofoniul
rămân pasive şi nu atacă conductorul.
Uneori colofoniul se introduce în
interiorul aliajului de lipit livrat sub
forma de tub (fludor). Locul lipiturii se
curăţă de email cu ajutorul hârtiei
abrazive (şmirghel) şi se izolează cu
bandă adezivă.
Capetele libere ale terminalelor
se lipesc la bornele bobinei sunt
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executate din cupru sau alamă ,
prevăzute cu şuruburi de fixare pe suport
izolant de bună calitate.
O altă categorie specifică de
bobine sunt cele toroidale, care se
folosesc
pentru
realizarea
transformatoarelor de curent destinate
alimentării ampermetrelor sau releelor si
declanşatoarelor de curent. Aceste
bobine se realizează de obicei fără
carcasă.
Bobinarea se face cu maşini
speciale direct pe miezul de fier de
formă inelară, după ce acesta a fost în
prealabil izolat cu bandă de bumbac,
bandă uleiată sau bandă de sticlă.
Maşinile de bobinat pot fi
manuale, semiautomate sau automate.
Maşinile
semiautomate
permit
înfăşurarea mai multor bobine simultan.
Impregnarea bobinelor prezintă
următoarele avantaje:
- creşterea rezisţentei de izolaţie între
spirele bobinei şi între spire şi
masă;
- creşterea rezistenţei mecanice la
vibraţii şi sarcini bobina formând un
tot compact;
- îmbunătăţirea transmiterii căldurii
din interior spre exterior prin
faptul că lacul de impregnare umple
golurile dintre spire.

Va urma…
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TABEL DE ECHIVALENŢĂ TRANZISTOARE C.S.I. DE TIP KT - SILICIU
KT218A9-E9

BSS63
2N1387
2N843
2N842.2N1390
BC101
2N843
2N4222

KT301

KP302
KT305

2N2200
BSX66, BSX67
2SC601
2SC400
BSX66, BSX67, 2SC170, 2SC171, 2SC172
2N702,BC107,BC237
BSY73, BCY42, 2SC33, 2SC105, 2N729, 2N780
2N703, 2N728, BF240, BCY43, BCY56, 2SC281,
2SC282, BC109.BC239
BC109A
BC328

KT306

KT312

KT313
KT313

2N2906, 2N2906A
2SA603, 2SA718, 2SA1090, 2N2907, 2N907A, 2N3250,
2N3250A
BC307... BC309

KT313A1-G1.A2,
B2
KT 315
KT315

KT316

KT325

KT337

KT339

BC108A,BC108B

A
B
V
G
E
J
A
B
V
G
D
A
B
V
A
B
A
AM
V

BC108A.BFP719
BC107, BC107A, 2N2712, BFP720, 2SC633
BC108, BFP721
BC107, BFP722, 2SC634, 2SC641, 2N929
2N3399, 2N3397
2N2711
2N2369, 2T2475
2T2475, 2N709, 2N709A, 2N2475, 2N2784, 2N3010
2N918
2SC40
BD549
2SC253, 2SC618, 2SC618A, 2N2615
2SC809.2N2616
2SC612
2N3304, 2N3451
2N4207, 2N4208
BF208, BF273, SE5035, 2SC988B, 2SC1129
BF199, BF254, BF224, SF240, 2SC722
BF173, BF223
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DETECTOARE DE METALE
DUBLU). Cele 2 oscilatoare de tip
Colpitts sunt realizate cu tranzistoare ,
din IC...Numeratoarea pinilor folosiţi în
schema reprezintă pinii CI.. În esenţă
sunt de fapt 2 oscilatoare , cel de căutare
are frecvenţa fixă, iar celălalt are
frecvenţa
variabilă
cu
ajutorul
potenţiometrului P1. Bobina de detecţie
(de căutare) L2 se realizează pe un
dorn(diametru) de ø 100 mm , având 20
spire din sârmă de cupru ø0,6mm. Cu
aceste date inductanţa bobinei va fi de
82µH , iar frecvenţa acesteia de
aproximativ 380KHz. Această frecvenţă
a fost aleasă în mod experimental şi de-a
lungul timpului s-a constatat că la aceste
frecvenţe influenţa solului este minimă,
sensibilitatea aparatului va fi de 5cm
pentru detectarea unei monede . Dacă
dorim creşterea sensibilităţii este
necesară varierea diametrului bobinei de
căutare desigur se reduce corespunzător
numărul de spire(în scopul păstrării
frecvenţei oscilatorului în jurul valorii de
380 KHz )pentru realizarea bobinei
oscilatorului cu frecvenţa variabilă se
foloseşte o oală de ferită. În mod concret
inductanţa va fi în jurul valorii de 82µH.
Ieşirile ambelor oscilatoare se aplică prin
intermediul lui P2 la intrarea unui
amplificator audio care datorită unei
amplificări de aprox 26dB va putea
debita semnal într-o cască de 8Ω. Dacă
se doreşte creşterea amplificării se poate

Primele astfel de detectoare de
metale au apărut cu mulţi ani în urmă.
Ne amintim din copilărie filmele de
război în care soldaţii căutau cu astfel de
detectoare minele metalice ascunse pe
front.Tehnica militară o data pusă la
punct a fost ,,transferată’’ în viaţa civilă.
Pe
lângă
alte
aplicaţii
mai
,,domestice’’un cuvânt destul de mare
l-au avut detectoarele de metale pentru
căutătorii de comori,cei mai mulţi dintre
noi am citit în copilărie despre legendele
strămoşilor noştri, despre comorile
acestora ascunse în diverse locuri.
Mirajul acestor comori a atins o mare
masă de oameni care şi-au confecţionat
sau cumpărat aparate de acest gen din ce
în ce mai sofisticate.
Tânărul electronist este tentat de
toate acestea şi dacă reuşeşte să-şi
construiască un astfel de aparat, va fi
oricum un câstig. Complexitatea
acestora, numărul mare de componente
utilizate, variantele lor, îl vor ajuta să
aprofundeze principiile de bază ale
electronicii practice. Ne vom familiariza
astfel cu sursele de alimentare, cu
amplificatoarele
operaţionale
cu
oscilatoarele, cu principii tehnice de tip
PLL,UCO,BFO. Schema celui mai
simplu detector de metale este prezentată
in figura 1. Curiozitatea acestui montaj
constă în faptul că ,,elementul activ’’
este un integrat de tipul LM 389.
(AMPLIFICATOR
OPERATIONAL
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monta un condensator de 10µF între
pinii 4 si 12.
La realizarea bobinei de căutare
L2 se va lua în considerare ecranarea
acesteia în scopul evitării microfoniei.
Practic bobina cu diametru de 100 mm
se realizează în interiorul unui cerc din
ţeavă de aluminiu avându-se grijă ca
ţeava să nu prezinte o spiră în
scurtcircuit . Montajul fiind foarte mic
încape într-o cutie metalică împreună cu
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bateria de alimentare(desigur spira de
aluminiu se fixează de cutie).
Funcţionarea este simplă, se reglează din
P1 frecvenţa în aşa fel încât diferenţa lor
(a celor 2 frecvenţe generate) să cadă în
spectrul audio, aprox 100Hz deplasând
bobina de căutare desupra solului(pe cât
posibil la aceeaşi distanţă de sol )va
determina în cazul unui obiect metalic
modificarea tonului auzit în cască..

Bibliografie :

Almanahul Radiotehnica 2001

Figura 1.

Autor: Hariga Dumitru, Liceul ,,Dimitrie Leonida’’ cls IX L
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DEPANARE RADIO-TV.
Depanarea RTv a fost de-a lungul
anilor o permanentă provocare pentru
tinerii electronişti. Elevi, studenţi sau
ingineri, aceştia îşi făcuseră un adevarat
hobby în a se întrece pe ei în rezolvarea
unor defecte apărute în aparatura
electronică.
Odată cu trecerea anilor această
pasiune a mai scăzut în intensitate,dar şi
astăzi sunt mulţi tineri care pasionaţi
fiind, se depăşesc pe ei…Depanarea este
şi va fi o PROVOCARE pentru oricine
care se crede electronist.
Vom
încerca
în
numerele
următoare ale revistei noastre să
prezentăm etapele ce trebuiesc parcurse
de orice tânar care doreşte acest lucru.
Pe lângă un hobby aceasta poate deveni
o meserie pentru cei pasionaţi.

Etapele depanării:
Orice tânăr care doreşte să abordeze
depanarea unui echipament electronic
,trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe:
Să aibă cunoştinţe temeinice de
electronică.
Să cunoască principiul de
funcţionare al aparatului.
Să fie familiarizat cu citirea
schemelor electronice.
Să dispună de aparatură minimă
pentru depanare, scule şi
dispozitive.
Să dispună de un spaţiu adecvat
de lucru.
Pag 9

Să respecte cu sticteţe normele
de NTS specifice.

A nu se uita niciodată :
Cele mai grele defecte sunt
cauzate
de
depanatori
nepricepuţi.
Nu apar doua defecte care să
provoace acelaşi simptom.
Nici o componentă nu se
înlocuieşte automat, până nu se
descoperă cauza care a dus la
defectarea ei.
Nu se intervine în reglajele
de fabrică decât după repararea
defectului.

Etape obligatorii :
Depanarea oricărui aparat, impune o
serie de etape obligatorii:
• Precizarea simptomului.
• Stabilirea blocului sau al etajului
defect.
• Stabilirea elementului de circuit
defect.
• Înlăturarea defectului.
• Efectuarea reglajelor (când este
cazul).
• Verificarea funcţionării.
Toate aceste etape sunt deosebit de
importante. Precizarea simptomului este
deosebit de importantă,.neinterpretarea
corectă poate duce la căutarea defectului
în cu totul altă parte. Acest lucru ţine de
experienţă, dar şi de fler.
Stabilirea blocului defect se face,
de regulă, din cunoaşterea blocurilor

Hobby ?
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un tranzistor cu siliciu trebuie
să fie 0,6-0,7V.
- verificarea la rece se poate
face cu ohmetrul, constă în
verificarea rezistenţei între
cele două joncţiuni [emitor-bază
şi colector-bază]..La un tranzistor
bun, aceste rezistenţe trebuie să
difere într-un sens şi altul,
raportul fiind de cel putin 1/5.
Verificarea diodelor se poate face
de asemenea la rece sau la cald.
Nu toate diodele se pot verifica la
cald,de regulă cele stabilizatoare
de tensiune.La rece, se măsoară
rezistenţa în conducţie directă şi
inversă.Acest raport trebuie să fie
de 1/5 minim, la o diodă bună...
Verificarea rezisţentelor se poate
face la cald, doar când se
cunoaşte valoarea curentului ce
trece prin ele, la rece se face cu
ajutorul ohmetrului.Se va avea în
vedere ca măcar unul din
terminale să fie deslipit din
montaj.
Verificarea condensatoarelor se
face prin măsurare la rece.Se
impune existenţa unui
capacimetru, aparat care la valori
mari ale
capacităţilor[condensatori
electrolitici] este destul de dificil
de procurat. În practică în acest
caz se utilizează metoda
substituţiei[înlocuire cu altul de
aceaşi parametrii,dar nou]…
Verificarea bobinelor se face de
regulă la rece, dar în cazul
transformatoarelor de putere,
metoda substituţiei este de
preferat...
Verificarea altor elemente de
circuit se va face de la caz la
caz… Filtrele, cristalele de cuarţ,

funcţionale ale aparatului electronic,pe
baza măsurătorilor electrice cu ajutorul
aparatelor de măsură şi control.[A.M.C.]
Stabilirea componenei defecte,se
face prin verificări organoleptice,dar şi
prim măsurări electrice.De regulă se
defectează cam aceleaşi componente
rapiditatea descoperirii lor ţine de
experienţă.
Înlăturarea defectului se va face
cu deosebită atenţie, se lucrează cu scule
specifice, adecvate. Un cablaj exfoliat, o
gaură metalizată defectă, pot provoca
dureri de cap, depanatorilor tineri.
Efectuarea reglajelor se face ori
de câte ori se impune acest lucru, se va
studia documentaţia,dacă există, după
care se va proceda la reglaje. Nu se vor
regla miezuri de bobine, sau circuite
oscilante.
Verificarea funcţionării se va
face atât organoleptic, cât şi cu aparatele
de măsură. Se va lăsa aparatul în
funcţiune cel puţin o oră, ştiindu-se că
unele defecte apar după încălzirea
componentelor.
Verificarea componentelor :
Verificarea circuitelor integrate se va
face măsurându-se polarizarea
pinilor în curent continuu, abia după
aceea se vor verifica circuitele
auxiliare. Atragem atenţia că şi în
cazul polarizărilor corecte, în cazul
funcţionării concrete, pot apărea
anomalii în funcţionare. Înlocuirea se
va face cu grijă, cu componente cu
aceleaşi parametrii.
Verificarea tranzistoarelor se poate
face la cald sau la rece:
- verificarea la cald se face
prin măsurarea tensiunilor de
polarizare şi în special
tensiunea emitor-bază care la
Pag 10
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etc, necesită pentru verificare
aparatură de mare fineţe şi mare
complexitate,de aceea se preferă
înlocuirea de probă a acestora cu
altele noi…

Nr.1 --> 2005
Nu te grăbi niciodată.
Respectă normele de NTS.
Măsoară totdeuna de două ori
Foloseşte scule adecvate.
Consultă tabelele de
echivalenţe…
Nu subdimensiona
componentele la înlocuire.

Recomandări practice, sfaturi:

Prof. Kovacs Imre –YO2LTF

Va urma,
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Blocul de alimentare al Tv alb-negru
Blocul de alimentare cuprinde:
-intrerupatorul de retea;
-filtrul U601 care protejează reţeaua
împotriva unor radiaţii de frecvenţă
ridicată, provenită din televizor;
-puntea redresore;
-condesatorul de filtraj C607;
-stabilizatorul în comutaţie de
tipul cu transfer direct de energie,
care este format din:
-tranzistorul regulator serie
T601 de tip BUX84;
-amplificatorul de eroare
echipat cu T603 de tip BF297;
-dioda Zener D606 de tip
DZ5V1;

-etajul
de
comandă
al
tranzistorului, echipat cu T602 de
tip BC252B şi dioda D605 de tip
BA157.
-dioda Zener D607 de tip
PL180Z.
Tensiunile necesare pentru
alimentarea etajelor componente ale
televizorului se obţin din două surse
independente:
-reţeaua de curent alternativ de
220Vca/50Hz;
-etajul final linii.

Funcţionarea alimentatorului
Curentul
de
corector
al
tranzistorului
D601
circulă
prin
înfăşurarea
primară
(L5-3)
a
transformatorului chopper
U602,
sistemul colector-emitor al tranzistorului
T601, dioda Zener D607 şi rezistenţa de
sarcină ( consum ) care este conectată în
paralel cu dioda Zener D607.
Întreţinerea
conducţiei
tranzistorului T601 este asigurată de
înfaşurarea de reacţie pozitivă L4-1.
Dacă în timpul conducţiei tensiunea din
emitor, care este de 140V, are tendinţa
să crească , atunci potenţialul bazei
tranzistorului T603 creşte, curentul prin
T603 creşte, potenţialul colectorului
tranzistorului T603, respectiv al bazei
tranzistorului T602 scade , curentul prin
T602 creşte , potenţialul emitorului
tranzistorului T602 respectiv al bazei
tranzistorului T601, curentul prin T601

Tensiunea de reţea este redresată cu
puntea formată din diodele D601, D602,
D603 şi D604 de tip 1N4006.
Condensatorul de filtrare a tensiunii
redresate este C607.
Filtrul U601 protejează reţeaua
împotriva unor radiaţii de frecvenţă mai
ridicată , provenită din televizor.
Stabilizatorul în comutaţie este de
tipul cu transfer indirect de energie,
adică în timp ce tranzistorul de
comutaţie conduce în bobina primară se
înmagazinează energie magnetică iar
după
blocarea
acestuia
energia
magnetică din infăşurarea primară L5-3
este transferată în secundar, unde începe
să circule curenţi de încărcare ai
condesatoarelor electrice de filtrare.
Tranzistorul T601 este polarizat în
colector şi bază de tensiunea continuă de
la bornele condensatorului C607.
Pag 12
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scade şi potenţialul emitorului
tranzistorului T601 scade.
Dacă tensiunea de 140V are
tendinţa să scadă, printr-un mecanism
invers celui prezentat mai înainte se
demonstrează că potenţialul emitorului
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tranzistorului D601 are tendinţa să
crească….
Cu ajutorul potenţiomentrului R604
se stabileşte tensiunea de alimentare U1
la valoarea standard de 140V.

Schema de principiu este prezentată în figură…

Autor : Popescu Marius
Liceul M.Eminescu, clasa a XI-a.
Bibliografie : Statnic .— Defectele televizoarelor
### --- Caiete service - Electronica
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Curiozităţi
Primele numere scrise datează de
acum 5000 de ani şi au fost găsite în
oraşul SUMER (Iraq). Au fost zgâriate
pe tabliţe ude de lut, care apoi au fost
uscate.

creier pun muşchii în mişcare.Ele
transmit informaţia de la ochii, urechi,
nas, limbă şi piele înapoi la creier.
Nailonul a fost produs pentru
prima dată în 1938, în SUA. A fost
obţinut de savanţii din New York şi
Londra şi a fost numit după aceste doua
oraşe (NY-Lon)

Spaţiul pe care un corp îl ocupă
se numeşte volum. Cantitatea de
materiale din acel spaţiu se numeşte
masa lui. În sistemul metric,volumul se
măsoară în metri cubi (m) sau în litri
(l).Masa unui litru de apă este de un
kilogram. Masa se măsoară în grame (g)
şi kilograme (kg).Masa este diferită de
greutate.

Pe vârful muntelui Everest,unde
presiunea aerului este mai mică,apa
fierbe numai la 170C. Cu cât presiunea
aerului este mai mică,cu atât punctul de
fierbere al unui lichid este mai scăzut.
P

Romanii numeau orele dinaintea
amiezii antemeridiem si cele de dupaamiaza post-meridiem.Astăzi,acestea se
prescurtează a.m. si p.m. şi sunt încă
folosite cu înţelesul de dimineaţă şi
după-amiază.

Cel mai mare instrument muzical
din lume se află în Atlantic City,
SUA.Este o orgă cu 33112 tuburi,a carei
muzică este la fel de puternică ca cea a
25 de fanfare.
N-ar trebui să lăsaţi niciodată
sticle în soare,căci ele se pot comporta
ca nişte lentile focalizând razele soarelui
ceea ce ar putea provoca incendii.

O felie de pâine prăjită cu unt
conţine aproximativ 315 kilojouli de
energie.(1000
jouli=1
kilojoul).Cu
această energie:
-poţi alerga 6 minute.
-poţi pedala pe bicilcletă timp de
10 minute.
-poţi merge în pas rapid timp de
15 minute.
-poţi dormi o oră şi jumătate.
Această cantitate de energie face ca:
-o maşină să meargă cu 80 km/h
(50 mile/h) timp de 7 secunde.
-un bec de 60 de watti să
lumineze timp de o oră si jumătate.
Nervii
din
corpul
vostru
funcţionează pe baza impusurilor
elctrice.Semnalele electrice de la

P

Astăzi există circa 300 milioane
de automobile în lume, adică un
automobil la 15 oameni. Anual se
produc 30 miloane de automobile.
Atunci când un pilot execută un
luping forţa centripetă poate fi atât de
puternică,încât se simte de 4 ori mai greu
decât în mod normal.
Nu toate tunurile de pe corăbiile
din secolul al XV-lea luau foc deoadată.
Acţiunea cauza o reacţiune atât de
mare,încât corabia se putea răsturna.
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TRANSFORMAREA TELEVIZORULUI ÎN MONITOR
Uneori suntem nevoiţi să folosim
un televizor pe post de monitor…
Motivele sunt multiple, fie că monitorul
nostru tocmai s-a sticat, fie că avem
musafiri şi nu putem vedea ultimul film
primit, cu toţii, în grup.
Căutând pe internet, am găsit o
schemă interesantă pe care o prezint în
cele ce urmează. Schema nu este deloc
complicată, utilizează un circuit integrat

de tipul 74LS86, două tranzistoare de
tipul BC547, câteva rezistenţe şi
condensatoare.
Cablajul imprimat se găseşte de
asemenea pe net. Sunt necesare de
asemenea două mufe, una de tip SCART
(tată) şi o mufă de la un monitor defect.
Schema de principiu este prezentată în
figura 1.

Figura 1.

Realizare practică – foto-

Schema cablajului

Pag 15

Hobby ?
Realizarea practică necesită
cunoaşterea semnalelor de la mufa
SCART şi de la mufa de monitor. În
tabelele alăturate sunt prezentate
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semnalele şi pinii pentru fiecare mufă în
parte.Vă doresc mult succes în realizarea
montajului…
Bibliografie - Internet

Tensiuni şi legături la pini…

Autor : Roncea Nicolae, clasa a X-a, Liceul D.Leonida, Petroşani.
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REVISTĂ NOASTRĂ SE DISTRIBUIE DEJA ŞI ÎN JUDEŢELE :
CLUJ, MEHEDINŢI, OLT, PRAHOVA, BOTOŞANI, GALAŢI, TIMIŞ, CARAŞSEVERIN, ALBA, ARAD şi BUCUREŞTI

În numărul următor :
•

Bobine

•

Radioamatorism

•

Curiozităţi

•

Tabele de echivalenţe

•

File de catalog

•

Depanare radio -TV
… şi multe articole scrise de elevi..

Pentru abonamente contactaţi prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la
Clubul Copiilor Petroşani, Str. Timişoara nr. 6 cod postal 332015
SAU
Telefon 0741013296
SAU
Email: yo2kqk2000@yahoo.com
Preţul unui abonament pe anul 2005 este de 100.000 lei taxe
poştale incluse
HTU

UTH
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