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lJiversitatea soluţiilor constructive ale amplificatoarelor de audiofrecvenţă, atît În ceea ce priveşte
schema electrică aleasă, cît şi realizarea practică propriu-zisă, solicită
În mod permanent atenţia constructorilor amatori, dornici de perfecţionarea continuă a aparatajului
aflat În dotarea proprie. Asimilarea
recentă, În fabricaţia de serie autohtonă, a unor componente electrice cu performanţe din ce În ce
mai bune face posibilă abordarea
unor montaje care' se încadrează cu
uşurinţă În normele HI-FI.
Una din cele mai importante părţi
ale amplificatorului de audiofrecvenţă este etajul final. Funcţiile esenţiale ale etajului final sînt următoa
rele:
- preluarea semnalului de audiofrecvenţă de la etajul pilot care a
realizat amplificarea În tensiune a
semnalului audio util;
- amplificarea În curent, deci
practic În putere, a semnalului audio furnizat de etajul pilot;
- adaptarea impedanţei de ieşire a amplificatorului de putere cu
impedanţa de sarcină, respectiv impedanţa incintei electroacustice;
- furnizarea unei părţi din semnalul de ieşire amplificat blocului
de reacţie, În scopul controlului
permanent al amplificării semnalului util.
Din
considerentele menţionate
anterior, etajul final are de cele mai
multe ori o configuraţie de tip repetor pe emitor, fapt confirmat de soluţiile
constructive alese pentru
amplificatoarelor
de
majoritatea
audiofrecvenţă de putere. Pentru
obţinerea unui randament maxim,
În mod frecvent se alege funcţiona
rea etajului final În clasa AB, deci
practic există o combinaţie de dou~
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secţiuni

de tip repetor pe emitor.
Este cunoscut faptul că un tranzistor de putere cu cît lucrează cu curenţi mai mari, cu atît are un factor
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ETAJ

ETAJ

PILOT

PILOT

1h
de "amplificare În curent de valoare
mai redusă (h 21E = 20 -7- 40). În tabelele 1 şi 2 sînt prezentate o serie de
tranzistoare de putere, aflate majoritatea În producţie de serie, iar
unele În .curs de asimilare la I.P.R.S.
- Băneasa.
Analizînd tabelul 'cu performanţe
electrice, se observă imediat valabilitatea afirmaţiei anterioare. Deoa-

rece etajul pilot lucrează cu un curent de ordinul miliamperilor, iar
pentru tranzistoarele finale ale unui
amplificator de audiofrecvenţă de
putere este necesar un curent de
comandă de ordinul sutelor de miliamperi, În mod frecvent se recurge la folosirea unui montaj de tip
dublet sau triplet, cu un amplasament similar cu cei prezentat În fi-

gura 1. Se .0bservă că varianta d
figura 1b este mai avantajoasă,
"oarece ea permite polarizar~a Eid""
jului final cu o sursă de ten:;;;fune
continuă de valoare mult mai redusă decît În varianta 1 a. Excprsia
În tensiune a etajului pilot prezintă
În cele două cazuri următoarele valori:
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B0142
B0181
B0182
B0183
80Y29
BDY37
SDM5013
SDM5014
SOM5015
SOM5016
SDM50n
2N1487
2N1488

2Ni489
2N1490
2N3054
2N3441
2N3442
2N4347
2N4348
.2N3771
2N3772
2N3773
2N5871
2N5871/1
2N587112
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45

15

12/4

1.1/4

0.8

45

15

117
117

60

15
15
30
16
15
15

20/3
20/4

114

0.8
0.8

npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npo
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
pnp
pnp

T03
T03
T03
T03
T03E
T03
T03E
T03E
T03E
T03E
T03E
T03
T03
T03
T03
T066
T066
T03
T03
T03
T03
T03
T03
T03
T03
T03

80
75
140
160

100
120
140
160
40

55
40
55
55
140

140
120
120
40
60

va
60

45
45

15
15
15

6
6
6
6
4
3

117
117

220
150
150
150
150
150
150
75
75
75
75
25
25

1/3
1/3

20/3
15/15

1.2115

15/8

1,4/8

1000/4
750/4
150';4
750/4
750/4
15/1.5
15/1.5
25/1.5
25/1.5
25/0.5
25/0.5
20/3

2/4
3/10
3/10
3/10
3/10
3/1.5
3/1.5
1.4/1.5

0.8

1
1

1
1

,1
0.8

0.8
0.8

1.4/1.5

0.8

1/0.5
1/0.5
1.2/3
1.2/2
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117
100

10

120

15/5

1/5

150

15/15

2/15

0.8
0.2
0.8
0.8
0.8

150
150

15/10

1,4/10
1.4/8
1/4-

4

1/4
1.2

4
2.5

10

30
20
16

7
7
7

' 15/2

15/8
2012.5

115
115

2012,5

80

2012.5
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unde: ~U - excursia În tensiune a
etajului pilot;
U A - tensiunea de alimentare;
U SAT - tensiunea de saturaţie a
tranzistorului final din etajul pilot;
V eE - tensiunea bază-emitor .a
unuI tranzistor.
Se observă imediat inegalitatea
j,U a < j, U b' Deoarece j,U b reprezintă limitele tensiunii alternative a
semnalului audio util, care se regă
seşte la ieşirea etajului final, varianta de polarizare din figura 1b
permite obţinerea unei puteri mai
mari, deci este mai avantajoasă. Din
aceste
considerente
majoritatea
etajelor finale sînt realizate În varianta 1b.
De multe ori constructorul amator întîmpină dificultăţi la construcţia etajului final datorită imposibiIităţii de a-şi procura unul din tranzistoarele finale de tip pnp. Această
dificultate se poate elimina folosind
un montaj adecvat, În care funcţio
narea unui tranzistor de putere de o
anumită structură să poată fi echivalentă cu funcţionarea· altui tranzistor de putere de structură opUSă.
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În figura 2 se prezintă aşa-numiţii
"dubleţi"
În conexiune super-G,
care împreună cu două rezistenţe
amplasate
corespunzător
permit
echivalarea menţionată. Deoarece
conexiunea super-G implică un
factor de amplificare foarte mare
(,8EC,J; = ,81',82), s-au amplasat cele
doua rezistenţe R 1 şi R2.' Ele blochează parţial cele două tranzistoare şi În acelaşi timp permit obţi
nerea unui cure.rt rezidual 'CEO d~
valoare redusă. In acest fel ,8ECH ŞI
I CEO ale dub!etului prezintă valori
foarte asemănătoare cu ale tranzistorului echivalent.
În figura 2a este prezentată
schema electrică pentru un tranzistor pnp de putere (complementarul
lui 2N3055), iar În figura 2b schema
electrică echivalentă a unui tranzistor npn de putere. Pentru ambele
variante ,8ECH = 5~, i~~ I CEO .= 4 MA:.
In vederea obţinerII unei ampllficări de curent şi mai mari (etaje finale de 60-100 W) se folosesc schemele de tipul "triplet", care includ
În schema electrică trei tranzistoare şi o serie de rezistenţe amplasate corespunzător.
În figura 3 este prezentată
schema electrică a unui triplet de
tip pnp - varianta 1, În figura 4 este
prezentată schema electrică a unui
triplet pnp - varianta 2, iar În figura
5 este prezentată schema electrică
a unui triplet de tip npn.
.
Rezistenţa
RE se amplasează
. obligatoriu, În scopul realizării unei
reacţii
negative de curent, care,
deşi reduce din puterea totală a tripletului, prezintă următoarele avantaje:
- previne ambalarea termică a
tranzistorului final de putere;
- reduce factorul de distorsiuni
THD;
- reduce posibilitatea de aoa-

COD

UCEO (V)

2N5874
2N5874A
2N5874B
2N5875
2N5876
2N5877
2N5878
BUX10A
BUX11A
BUX12A
BUX40A
BUX41A
BUX42A
2N6653
2N6653/1
2N6653/2
2N6653/3
2N6653/4
2N6653A
2N6653B
2N6654
2N6654/1
2N6654/2
2N6654/3
2N6654/4
2N6654/ A
2N6654/B
2N6655
2N6338A
2N6339A
2N6340A
2N6436A
2N6437A
2N6438A

I

le (A)

80
100
120
60
80
60
80
125
200
250
125
200
250
300
300
300
300
300
300
300
350
350
350
350
350
350
350
400
100
120
140
80
100
120

Ptot(W)

115
115
115
150
150
150
150
150
150
150
120
120
12U
150
150
150
125
125
188
188
150
150
150
125
125
188
188
150
150
150
150
150
150
150

7
7
7

10
10
10
10

25
20
20
20
15
10
20
20
15
10
7
16

12
20
20
15
10
7

16
12
20
20
30
30
30
30
30

riţiea unor oscilatii nedorite În etajul
final;
reduce diferenţele În ceea ce
priveşte timpH de comutaţie ai celor
două structuri echivalente npn şi
pnp,
îmbunătăţind
funcţionarea
etajului final la frecvenţe ridicate.
Valoarea rezistenţei RE se calcu-

1/4
1.1/3
1,1/3
1/5
1/5
1/5
1/5

20/2,5
20/2,5
20/2,5
20/4
20/4
20/4
20/4
10/20
10/12
10/10
8/15
8/8
8/6
10/15
10/15
10/10
10/7
10/5
10/12
10/8
10/15
10/15
10/10
10/7
10/5
10/12
10/8
10/15
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4
4
4

npn
npn
npn
pnp
pnp
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
npn
pnp
pnp
pnp

~~;l·

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Z5
25
25
25
25
25
25
25
25
40
40
40
40
40
40

1,2120

12/25
12/25
12/25
12/25
12/25

TIP

4
4
4
4

1.5/12
1:5/10
1,6/15
1,6/8
1,6/6
0,6/15
0,8/15
0,8/10
0,8/7
0,8/5
0,8/12
0,8/8
0,6/15
0,8/15
0,8/10
0,8/7
0.8/5
0,8/12
0,8/8
0,8/15
1',8/25

12125

fT (MHz)

1,8125
1,8125
1,8125

1,8/25
1,8/25

lează În funcţie de puterea etajului
final, avîndu-se În vedere ca În momentul debitării puterii nominale de
către acesta, tensiunea la bornele
ei să fie de cea 0,6 -7- 0,7 V.
În tabelul 3 se prezintă valorile r€zistenţei RE În funcţie de puterea
etajului final, atunci cînd impe-
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TABELUL]
P (W)

10

20

30

40

V RMS (V)

6,32

8,94

10,95

12,65

0,47

0,33

0,27

0,22

0,22

0,18

0,15

0,15

2V RE (V)

1,48

1,475

1,477

1,39

1,55

1,39

1,34

1,5

V vv (V)

17,87

25,28

30,97

35,77

39,98

43,8

50,56 56,56

~(A)

1,58

2,235

2,737

3,16

3,54

3,87

4,47

5

50

60

80

100

50

60

80

14,14 15,49 17,88

100

20

TABELUL 4
P (W)

10

20

30

40

V RMS (V)

8,94

12,65

15,49

17,88

20

21,9

25,3

29,28

0,68

0,47

0,39

0,33

0,27

0,27

0.22

0,22

2V RE (V)

1,5

1,48

1,5

1,475

1,35

1,47

1,39

1,55

Vvv (V)

25,28

35,77

43,8

50,56

1,11

1,58

1,93

2,235
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56,56 61,93 71,54 79,97
2,5

2,73

3,162 3,535

danţa incintei acustice are valoarea
de 4 n, iar În tabelul 4 valorile În cazul În care impedanţa incintei este
de 8 O. Valorile sînt date pentru o
serie de puteri nOl;malizate din
·gama 10 W -7- 100 W. In aceleaşi tabele se prezintă valorile eficace ale
tensiunii de ieşire V RMŞ , valorile vîrf
la vîrf Vvv ale tensiunii de ieşire şi
valorile maxime I M ale curentului
debitat de etajul final, În momentul
În care amplificatorul debitează puterea nominală.
.
Folosind aceste date, constructorul amator poate dimensiona cu
uşurinţă o serie de elemente proprii
etajului final, şi anume tensiunea de
alimentare, protecţia (electronică sau
cu siguranţe fuzibile), tensiunea ia
care se acţionează CLlPPING-u! etc.

Exemplu de calcul
Date

iniţiale:

P = 30 W;
Z= 40.

V RMS = 1 PZ =
= 10,95 V;

V vv

= 2 V2-'

'= 30,97 V;

V RMS

1'30 W .

4-0 =

= 2 ti, 10,95 V =

V A = V vv + VCESATT1 + VCESATT2 +
+ 2V RE,
unde: VCESATT = tensiunea de saturaţie a tranzistorului final (Ia curentuIIM);
VRE = tensiunea la bornele rezistenţei RE;
V A = tensiunea de alimentare a
amplificatorului:
Dacă se găsesc valorile:
VCESATT1 = 1,5 V
VCESATT2 = 1,5 V
rezultă V A = 30,97 V + 1,5 V + 1,5 V +
+ 2 x 0,74 V = 35,45 V.
În mod practic, la valoarea VA calculată se adaugă 2 -7- 3 V penlru a
avea o rezervă de putere.
Folosind datele din tabelele 3 şi 4
se determină cu uşurinţă puterea
nominală a unui amplificator, cunoscînd impedanţa incintei acustice şi măsurînd tensiunea VRMS '
Determinarea se face obligatoriu
folosind un semnal de intrare sinusoidal.

rezistenţei R 2 din divizor printr-o
diodă Zener, Dz. Se înlătură astfel
condiţia ca tensiunea de alimentare
E să fie strict constantă, obţinîndu-se
În baza tranzistorului un potenţial Uz'

(URMARE DIN NA. TRECUT)

4.

Modalităţi

de realizare practică

Un prim procedeu de realizare a
unei surse de curent constant este
chiar acela rezultat din proprietatea
definitorie (vezi paragraful 2), adică
utilizarea unui generator de tensiune continuă E cu rezistenţa internă r foarte mare (în comparaţie
cu rezistenţa de sarcină R) .. Pentru
obţinerea valorii dorite a curentului, 10 este suficient să alegem E=r"o
conform relaţiei (8). Deoarece ge-:
neratoarele uzuale de tensiune
continuă
au
impedanţa
internă
joasă, o putem neglija practic pe
aceasta, introducînd În serie cu ele
rezistenţa dorită r.
Metoda oferă rezultate bune, dar
prezintă inconvenientul de a opera
adeseori cu valori foarte mari de
tensiune, care, pe de o parte, sînt
incomod de obţinut, iar pe de altă
parte, pot ridica probleme suplimentare de izolaţie, protecţie etc.
De exemplu, o sursă 10=1 mA realizată după acest procedeu necesită
o tensiune E=SOO V pentru r=SOO kO,
o tensiune E=1000 V pentru r=
1 MO şi aşa mai departe.
Din. acest motiv se preferă În
practică ocolirea metodei "directe",
apelîndu-se la alte soluţii, bazate În
general pe proprietăţile neliniare
ale dispozitivelor semiconductoare.
Să considerăm, pentru început,
montajul din figurţl 13, care conţine
un tranzistor T (pnp) pe post de amplificator În curent continuu. Vom
exploata proprietatea tranzistorului
de a avea un curent de colector I c
aproximativ egal cu curentul de
emitor, lE' şi independent de tensiunea bază-colector. Prin urmare,
dacă vom "fixa" curentul de emitor
la valoarea dorită, aproximativ aceIaşi curent va traversa şi rezistenţa
de sarcină R din colector, indiferent
de valoarea acestei rezistenţe, respectiv de căd.erea de tensiune pe
ea, bineînţeles atit timp cît tensiunea colector-emitor rămîne suficientă pentru funcţionarea normală
a tranzistorului.
"Fixarea" curentului de emitor o
putem face prin polarizarea adecvată a bazei. De exemplu, dacă presupunem tensiunea· de alimentare
E constantă şi dacă alegem rezis-

. Montajul propus În continuare se
foarte util atunci cînd
avem de sortat, implicit de imparecheat un număr mai mare de diode
redresoare (sau diode de referinţă În
direct) după căderea de tensiune pe
ele la o anumită intensitate dorită a
curentului. Mai mult, prin dimensionarea adecvată a componentelor, se
pot trasa cu ajutorul lui caracteristicile curent-tensiune ale diodelor sau
LED-urilor in plaja de tensiune (curent) care ne interesează.
Soluţia clasică a problemei este
schematizată În figura 1. Se realizează un circuit serie de alimentare
a diodei (LED-ului), in care se intercalează un miliampermetru, mA, o
dovedeşte

De exemplu, să presupunem că
am proiectat sursa pentru curentul
constant 10 = S mA şi pentru o rezistenţă de sarcină R variabilă În plaja
O -:- 1 kO. Căderea de tensiune maiar În emitor potenţialul U?:-USE'
ximă pe sarcină va fi deci U max =
unde U~ este tensiunea nominală a
= 10'RmalS, = S mA·1 kO = S V. Dacă
diodei Zener.
utilizăm In dipol diode Zener identice de 4,7 V (PL4V7Z), tensiunea
În figura 14 este prezentată
această soluţie, cu o mică modifi(e alimentare E va trebui să fie de
care. suplimentară: În seria cu dioda
cel puţin E = 2'4,7 V + 2 V + S V =
Zener D): s-a mai introdus o diodă
:= 16,4 V (practic vom lua E = 18 -:obişnuita D, cu rolul de a compensa
-;- 24 V).
'fariaţiile cu temperatura ale tensiuAnalizind schema, observăm că
tenţele divizorului R1 -R 2 astfel înnii USE'
ea este compusă, de fapt, din două
GÎt curentul de bază Is să fie neglijaÎntr-adevăr, dacă tranzistorul T şi
surse de curent de tipul celei din fibil În comparaţie cu curentul prin
dioda O sînt cu siliciu şi dacă facem
gura 14, de polarităţi opuse şi codivizor, realizăm un potenţial connectate "în paralel", dar cu o anuun aranjament practic care să le
stant al bazei, cu valoarea:
asigure o temperatură comună de
mită condiţionare reciprocă. Într-aus = ER 2 /(R l + R 2 )
(17)
funcţionare, variaţiile cu temperadevăr, ansamblul T l • D z1 , 0 1 , Rl
Potenţialul
emitorului, mai mic
tura ale căderi lor de tensiune UD
constituie o sursă care tnjectează
decît cel al bazei cu USE (căderea de
(pe diodă În direct) şi u6E - repreun curent constant prin grupul
tensiune pe joncţiunea bază-emi
zentînd cca -2,2 mV/oC - vor fi
D Z2 - D2' iar ansamblul T2, D z2 , D2'
tor), va căpăta astfel valoarea conaproximativ egale şi se vor comR2 formează o sursă opusă care furstantă:
nizează un curent constant grupupensa astfel reciproc În bună parte.
u = Us - USE = ER 2/
Mai mult, tensiunile UD şi US.E fiind
lui D 21 - D 1· Prin circuitul serie for(R 1 + R2 ) - 0,6 V
(18)
aproximativ egale, potenţialul În
mat dm sursa de tensiune E, rezisemitorul tranzistorului devine:
tenta de sarcină R şi dipolul din fi- .
determinînd la rîndul său un curent
gura 1S va circula un curent conconstant prin rezistenţa R3 din emiu = Uz + UD - uSE = Uz
(21)
stant egal cu suma curenţilor debitor,
iar curentul constant rezultat are
taţi de cele două surse opuse.
lE = u/R 3
(19)
..
Acest artificiu prezintă marele
practic valoarea
În circuitul de colector, unde este
I = u/R 3 = U zlR3
(22)
avantaj de a stabiliza automat cădeplasată sarcina R, vom obţine pracfoarte uşor de controlat prin alegeriie de tensiune pe diodele Zener şi
tic acelaşi curent constant,
rea adecvată a mărimiior Uz (notată
pe diodele înseriate cu ele, ceea ce
I c = lE
(20)
în schemă U DZ) şi R:}.
se traduce prin reducerea subsţanSOluţia descrisă (fig. 14) este larg
ţială a sensibilităţii montajului la vacu, condiţia ca tranzistorul utilizat
răspîndită în montajele electronice
riaţiile tensiunii de alimentare E. Cu
să aipă o amplificare suficient de
şi poate da rezultate foarte bune,
preţul complicării evidente a schemare În curent (să putem neglija pe
mai ales atunci cînd tensiunea de
mei - practic dublarea componenIs)·
alimentare E nu prezintă variaţii retelor faţă de montajul precedent -,
Sursa astfel realizată Va asigura
lative prea mari şi cînd dioda Zener
se pot obţine astfel performanţe
un curent aproximativ constant
Dz este selecţionată pentru coefifoarte bune, după cum vă veţi conprin sarcina R numai atit timp cît
cient de temperatură cît mai scăzut
vinge experimental.
căderea de tensiune pe aceasta, U,
(se alege de preferinţă o tensiune
Relaţiile de calcul sînt cele prerămîne mai mică decît diferenţa
nominală Uz în jur de S V, ştiut fiind
zentate anterior, mai precis cădeE-u, astfel Încît să mai avem căde
faptul că În această zonă coeficienrea de tensiune pe R1 este practic
rea cor,espunzătoare colector-emitul de temperatură are, teoretic, vaegală cu UZ1 , iar cea pe R2 practic
tor pe tranzistor. Prin urmare, sursa
egală cu UZ 2 prin alegerea diodelor
lori minime). Pentru aplicaţii mai
este prevăzută cu limitare internă a
pretenţioase se poate apela şi la
Zener (în jur de S V) şi a rezistenţetensiunii la bornele rezistenţei de
sarcină.
'"împerecherea" prealabilă a diodei
lor R l şi R2 se stabilesc cei doi cuÎn principiu, problema pare rezolD cu tranzistorul T (valori UD şi UBE
renţi componenţi, suma lor reprevată, dar circuitul simplu din figura
cît mai apropiate şi la fel variabile),
zentînd curentul constant dorit.
13 prezintă cîteva neajunsuri prac,eventual chiar la stabilizarea preaExemplu. Pentru a obţine un cutice, între care: necesitatea alimen- . labilă a tensiunii de alimentare, E.
rent constant 10
10 mA, putem
tării montajului cu o tensiune E
Cu astfel de precauţii, sursa poate
alege T 1 = BC177, T 2 = BC107, DZ 1 =
strict constantă; realizarea unui
asigura uşor precizii mai bune de
DZ 2 = PLSV1Z, 0 1 = D 2 =
aranjament de valori care să per±1%.
.
. = 1N4001, R1 = R2 = 1 1<0 şi R3 =,
mită neglijarea curentului din bază,
O variantă ingenioasă de sursă
= 4,7 -:- 10 MO. Tensiunea minim"
de curent constant este cea din fide alimentare, E, o vom stabili Îi!l
Is, atît În comparaţie cu curentul
prin divizorul R1-R 2, cît şi În raport
gura 1S, care are structură de dipol
funcţie de plaja de variaţie a rezis(numai două borne, A şi B) şi se uticu curentul constant dorit (ultima
tenţei de sarcină R. De exemplu,
lizează În serie cu rezistenţa de sarpentru R = O -:- SOO n, căderea macondiţie mai greu de îndeplinit la
- curenţi
mici);
menţinerea
concină R (nefigurată, conectată la oriximă de tensiune pe sarcină va fi
care din capete) şi În serie cu sursa
U
10 mA . SOO n = 5 V, deci vom
stantă a temperaturii de lucru sau
reetalonarea sursei pentru fiecare
de tensiune continuă de alimenputea lua E
2'5,1 V+S V+2 V
temperatură În parte, ţinînd cont de
= 17,2 V (practic 18 -:- 24 V). După
tare, E. Pentru funcţionarea covariaţia cu temperatura a căderii de
rectă; tensiunea de alimentare trerealizarea de probă a montajului se
buie aleasă astfel încît căderea inretuşează, fin rezistenţele R" R2
tensiune USE, implicit a curenţilor lE
ternă pe dipol să fie cu cel puţin 2 V
pentru a obţine valoarea 10 dorită.
şi Ic.
mai mare decît suma tenSiunilor
Un prim pas spre ameliorarea
Zener ale diodelor D Z1 şi D Z2.(CONTINUARE ÎN N,A. VIITOR)
montajului îl constituie înlocuirea

rezistenţă fixă, R,' pentru limitarea
curentului la o anumită valoare maximă, precum .şi un element reglabil
- potenţiometrui .P - care să permită, ajustarea precisă a curentului
În plaja preconizată. Dioda D(sau
LED-ul) de verificat se conectează
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la bornele A;...-B, cu polaritatea indicată (în sensul direct de conducţie),
iar În paralel, intre punctele A'-8',
este plasat voltmetrul V de tensiune
continuă, pus pe un domeniu adepvat (de regulă, domeniul de 3 V). In
circuitul serie a mai fost prevăzut şi
un întrerupător K, preferabil .de tip

buton cu revenire, care va fi Închi"s
numai după conectarea
diodei la bornele A-B.
Acest montaj simplu prezintă însă
o serie de neajunsuri, dintre care
vom menţiona necesitatea utilizării
simultane a două instrumente de·
măsură, precum şi riscul suportat de
voltmetru atunci cind se apasă butonul K fără diodă la bornele A-B
(sau În cazul unei diode intrerupta
ori conectate invers), cind voltmetrul va "vedea" practic întreaga tensiune de alimentare U.
Constructorii începători care dispun de un singur multimetru il pot
'folosi, desigur, În acest scop, dar intervin repetate comutări de domenii
mA - V, întreruperi şi reÎnchideri
ale circuitului serie, mutări ale bornelor de măsurare din serie În paralel şi invers, operaţii obositoare şi În
(apăsat)
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cată; dacă marcajul nu există sau
dacă nu se cunoaşte semnificaţia
sa, se conectează dioda la Întîmplare, Într-unul din cele două sen-

suri posibile;
- se apasă butonul K, urmărind
pe instrument valoarea curentului;
dacă acul nu deviază din poziţia de
repaus, rezultă că dioda a fost conectată invers (eventual că avem
de-a face cu o diodă întreruptă), caz
În care se inversează poziţia diodei:
dacă nici acum acul nu deviază,
dioda este defectă, iar dacă instrumentul indică un curent semnificativ, se trece la reglarea intensităţii
dorite prin manevrarea cursorului

" mA"

potenţiometrulu i;
- după selectarea curentului dorit, se comută K1 În poziţia
şi se
citeşte pe instrument tensiunea UD
corespu nzătoare, eli berîndu-se apoi

8'
100.n./1W 2/Sk..o.. bob.
acelaşi timp riscante (creşte considerabil probabilitatea de a greşi, de
exemplu de a uita multimetrul pus
pe miliampermetru şi a-I conecta
astfel În circuit pe post de voltmetru).
Cu o mică modificare a schemei,
sugerată În figura 2, putem însă
substitui miliampermetrul tot
printr-un voltmetru, ba chiar putem
aranja astfel ca ambele voltmetre să
opereze pe acelaşi domeniu de sensibilitate. Artificiul constă În introducerea În circuitul serie a unei rezistenţe suplimentare, RE, cu rolul
de traductor de curent. Intensitatea
' I a curentului va fi astfel măsurată
•, ,,,;'i'mdlrect, cu voltmetrul V 1, prin Intermediul căderii de tensiune pe rezistenţa RE, I=UEIR E, iar tensiu,nea pe
diodă va fi indicată direct de voltmetrul V2. Pentru a putea folosi comod
un singur instrument (fără comutări
repetate de domenii), este suficient
să dimensionăm rezistenţa RE astfel
ca tensiunea UE la bornele sale să
nu depăşească, În plaja dorită de
curent, valoarea maximă scontată
pentru tensiunea UD, De exemplu,
dacă ne propunem să măsurăm tensiuni UD de maximum 3 V" vorr
alege pentru ambele voltmetr~ do-

(URMARE DIN NR. TRECUT)
Experimentarea
montajului
se
face mai comod plecînd de la
"coadă", adică de la LED5. Se alege
tensiunea ,maximă de alimentare,
Umax = 15 V, se realizează divizorul
"~~', 01 + 08 şi se alimentează LED5
phn rezistenţa R9 (teoretic de
60 n). Cu căderile de tensiune indicate pe diodele divizorului, în punctele A, S, C, O şi E vor rezulta aproximativ potenţialele notate În partea de sus a schemei.
Dacă dorim (sau ne este mai uşor
practic) să sortăm diodele D1-D8
pentru alte căderi medii de tensiune
per dublet, va trebui să ţinem cont
de noua valoare la alegerea diodei
Zener 0*. De exemplu, dacă pe fiecare dublet avem o cădere de tensiune de 1,4 V (în loc de 1,5 V) la 20
mA, diferenţa de 4 x 0,1 V = 0,'4 V va
trebui să o repartizăm elementului
"balast" O *, care se va sorta astfel
pentru cca 6,2 V (în loc de 5,8 V) la
20 mA, respectiv din clasa PL6V2Z.
Procedîrid În acest mod, potenţialul
punctului E pentru U = Umax = 15
V va rămîne neschimbat, de cca 3,2
V, În schimb se vor modifica potenţialele celorlalte puncte (A, S, C.
O), ca şi domeniile de indicaţie ale
LED-urilor 1-4.
Revenind la valorile propuse În figura 4, observăm că LED5 va ilumina pînă la o scădere cu cca 1,5 V
a tensiunii,
respectiv 'in plaja
U = 13,5 + 15 V. Într-adevăr, pentru
U = 13,5 V potenţialul punctului E
devine 3,2 V - 1,5 V = 1,7 V, adică
tocmşi "pragul" de stingere a LEDului. In situaţia iniţială (U = Umax),
tensiunea de 3,2 V dintre punctul E
şi masă trebuie distribuită astfel ca
pe LED5 să cadă cca 2 V, deci pe R9
TEHNIUM 12/1988
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meniul de 3 Vc.c. şi vom lua RE = 3
V/lmax, unde Imax este limita superioară a plajei de curent. De pildă,
pentru Imax 30 mA va rezulta RE
100 n (rezistenţă de precizie).
Modul de lucru în noua variantă a
schemei s-a simplificat, dar a mai
rămas inconvenientul mutării repetate a bornelor voltmetrului din
C-A' în A'-B' şi invers. Există însă
şi în acest sens o soluţie simplă şi
comodă, anume introducerea, unui
comutator suplimentar, K1 (cu două
poziţii x două rinduri de contacte),
aşa cum se arată În figura 3. Se observă uşor că poziţiei "mA" a lui K1
îi corespunde racordarea voltmetrului În punctele C-A', deci pe post
de miliampermetru indirect, iar poziţiei "V" a lui K1 conectarea vottmetrului În punctele A'-B', pe post de
voltmetru, În ambele cazuri polaritatea fiind aceea cerută de montaj.
Pentru verificarea unei diode cu
ajutorul montajului se procedează
astfel:
- se trece comutatorul K 1 în poziţia "mA" şi se reglează cursorul
potenţiometr!Jlui P În poziţia cu re-

=

zistenţa

=

butonul K.
Este recomandabil ca pentru orice
nouă diodă verificată să se revină la
situaţia iniţială, adică potenţiometrul
P să fie dat la maxim şi comutatorul
K1 trecut pe poziţia "mA". Se asigură astfel un curent minim prin circuit şi in acelaşi timp se protejează

voltmetrul pentru eventualitatea
unor diode intrerupte sau conectate
invers.
"
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maximă înseriată;

- se conectează dioda (LED-ul)
la bornele A-B, cu polaritatea indi-

să cadă restul de cca 1,2 V. Rezultă

R9 ~ 1,2 V/20 mA = 60 n (practiC 59
+ 62 O).
Conform principiului de funcţio
nare propus, la scăderea tensiunii
de alimentare U, cu puţin înainte de
stingerea completă a lui LED5 (deci
cu puţin inainte ca U să fi coborit la
cca 13,5 V), trebuie să se aprindă
LED4, iniţial cu iluminarea maximă.
Vom trece deci la pasul următor,
realizînd modulul T7, T8, R7, R8,
LED4, P4. Tranzistoarele (toate din
'montaj) pot fi de tip BC177, BC251,
BC252 etc. (pnp, siliciu, mică putere, f3 > 250), iar P4 (Ia fel P1, P2,
P3) poate fi În faza experimentală
trimer de 50 kO, înlocuit în final prin
divizor cu două rezistenţe fixe,
avînd suma de cca 50 kn.
Atunci cînd U, scăzînd, se apropie de 13,5 V - să zicem, cînd
atinge cca 13,55 V - potenţialul
punctului O coboară de la valoarea
maximă 4,7 V la cca 3,25 V. Ajustînd
corespunzător trimerul P4, putem
face ca În acest "moment" tranzistorul T8 să iasă pin conducţie,
deblocîndu-I pe T7. Intr-adevăr, polarizat În bază de R8 (valoare necritică). tranzistorul T7 va intra În conducţie, aprinzînd LED-ul 4 prin rezistenţa de limitare R7. Pentru ca
LED4 să ilumineze În acest "moment" iniţial la maximum, trebuie ca
pe el să avem o cădere de tensiu ne
de cca 2 V. Restul de 3,25 V - 2 V =
1,25 V trebuie repartizat între circuitul emitor-colector al tranzistorului T7 (aproximativ 0,2 V) şi, respectiv, rezistenţa de limitare R7 (diferenţa de cca 1,25 V-O,20 V = 1,05
V). Prin urmare, vom lua R7 = 1,05
V120 mA = 52, 5 n, practic 51 + 56 n.
Reţinem
faptul
important
că
LED4 trebuie să se aprindă cu putin

Valorile numerice indicate in figura 3 corespund măsurării unor
tensiuni UD În plaja 0+ 3 V, pentru
intensităţi ale curentului orientativ
între 3 mA şi 30 mA (în cazul unor
diode În scurtcircuit, cînd UD=O, curentul este limitat ia maximum 9
V/200n = 45 mA, presupunînd că
potenţiometrul se află la minim,
ceea ce nu constituie un pericol real
pentru "miliampermetrul" de 30
mA).
Pentru a putea măsura aceeaşi
gamă de tensiuni UD = 0+ 3V, dar la
intensităţi mai mici de curent (de
exemplu, atunci cînd se urmăreşte
depistarea pragurilor de stingere
completă a LED-urilor), sau la intensităţi mai mari (sortarea unor diode
de referinţă În direct etc.), este suficient să se recalculeze valorile R, P
şi RE În funcţie de valorile minime şi
maxime ale curentului. O soluţie
care s-a dovedit foarte utilă la experimentarea montajelor indicatoare
de tensiune cu LED-uri, prezentate
la această rubrică, este aceea de a
introduce două seturi de valori R, P
şi RE, corespunzătoare la două domenii de intensitate, selectabile
printr-un comutator suplimentar, K2.
In figura 4 este dat un astfel de
exemplu. calculat pentru domeniile
orientative 0,1 -;- 3 mA şi 3 -;- 30 mA.

1kA.

100k...o.

inainte ca LED5 să fie complet sti'ns
(şi vom vedea Îndată de ce am optat
pentru această soluţie cu "trenă"
luminoasă), procedînd În continuare similar la montarea celorlalte
module cu LED3, LED2 şi LED1,
respectiv la dimensionarea rezistenţelor R5, R3 şi Ri şi la reglarea trimerelor P3, P2 şi P1.
Să
presupunem" de exemplu,
contrar indicaţiei de mai sus, că, În
sensul descrescător al tensiunii U,
am reglat trimerul P4 pentru aprinderea lui LED4 după stingerea completă a lui LED5 şi trimerul P3 pentru aprinderea lui LED3 după stingerea completă a lui LED4. Să ne
plasăm acum în situaţia c.u LED3
aprins şi să creştem uşor tensiunea
U.' Deoarece LED-urile următoare
(4 şi 5) sînt stinse complet, curentul
prin diodele 05 + 08 este practic
neglijabil, deci pe dubletul 05-D6
nu vom avea căderea de tensiune
s.::ontată (1,5 V). Prin urmare, stingerea automată a .Iui LED3 la creş
terea lui U va fi întîrziată faţă de pragul prestabilit, ea putîndu-se produce numai după ce LED-ul următor (4) va începe să absoarbă un
curent semnificativ. Situaţia este
deja supărătoare, deoarece "întîrzierea" stingerii lui LED3 înseamnă,
de fapt, o creştere a potenţialului În
punctul C peste valoarea de cca
3,25 V pentru care a fost dimensionată R5, implicit o suprasolicitare a
lui LED3.
Trecînd peste momentul stingerii
lui LED3, care va corespunde aproximativ cu aprinderea lui LED4, să
creştem În continuare pe U. Printr-un joc nefericit al c:1ecalajelor menţionate, se poate întîmpla ca În momentul stingerii lui LED4 să se
aprindă din nou LEP3 şi (simultan

sau ulterior) şi LED5, cînd 'ne-am fi
aşteptat de fapt să se aprindă numai LED5. Astfel de anomalii, 1ntîlnite efectiv la experimentarea montajului, pot fi. înlăturate prin mai
multe procedee (de exemplu, asigurînd În permanenţă un mic curent prin toate diodele divizorului),
dar dacă adoptăm varianta de reglaj
descrisă anterior, cu "trenă" luminoasă, problema se rezolvă de la
sine.
Menţionăm că şi În cazul montajului din figura 4 se pot modifica
treptele de indicaţie prin sortarea
adecvată a diodelor din divizor. O
altă soluţie ar fj inlocuirea dubleţi
lor de diode din divizor prin tripleţi
(cîte trei diode 1N4001 -;- 1N4007 În
serie sau cîte o singură diodă de referinţă În direct. de tip DRD3), aşa
cum se sugerează În figura 5, Plaja
totală de indicaţie, de aproximativ
9 + 15 V, este acoperită aici cu numai trei LED-uri, care vor lumina În
intervalele 9 + 11 V, 11 -7 13 V şi, respectiv, 13 -7 15 V, pentru aranjamentul concret ales (cca 2 V per triplet
şi cca 7,3 V pe dioda Zener 0*, respectiv acelaşi tip de LED-uri ca În
cazurile precedente), Nu insistăm
asupra calcululUI componentelor,
fiind similar exem~lului din {igura 4.
Menţionăm doar că se ridică aceleaşi probleme privind verificarea
prealabilă
a LED-uritor, sortarea
diodelor şi reglarea celor. două trimere conform modelului anterior,
În varianta cu "trenă" luminoasă.
În încheiere, recomandăm constructorilor începători ca, înainte
de a trece la experimentarea indicatoarelor prezentate, să-şi improvizeze un circuit de verificare-măsu
rare care să le permită sortarea diodelor şi a LED-urilor din punct df
vedere al căderilor de tensiune ÎI
direct la curenţii doriţi.
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feritelor, şi anume la parametrul AL'
numit factor de inductanţă, care
este raportul între inductanţă şi pă
tratul numărului de spire al bobinei:
L(nH)
1 000 L(j.!H)
AL = - - - sau AL = - - - n2
n2
Se observă că AL este de fapt indwctanţa unei bobine cu o spiră.
Mai întîi vom bobina pe ferita căreia
vrem să-i determinăm AJ--ui un număr de zece spire, sîrma cu diametrul 0,25 pînă la 0,4 mm, măsurăm
inductanţa şi aplicăm relaţia de mai
sus. Să zicem că am măsurat pe o
ferită mică cu diametrul exterior de
10 mm (punct alb, la F=21,5 MHz,
C=50 pF), L
1 j.!H; înlocuind În relaţia precedentă. obţinem: "
1 000 . 1
= 10 j.!H/sp2.
102
Mai departe trebuie să calculăm inductanţa care ne trebuie În locul
unde dorim să folosim ferita.
Să
luăm
ca exemplu ferita
măsurată pe care dorim să o folosim într-un mixer cu diode (fig. 1).
Pentru ca inductanţa înfăşurării
TBLF să nu dezadapteze circuitul,
este necesar ca, la cea mai joasă
frecvenţă, reactanţa să fie de 3 pînă
la 5 ori mai mare decît impedanţa
nominală În cazul de faţă 50 n.
Alegînd un raport de patru, re-

=

DUMITRU ŞTEFĂNESCU. YD3BD
În aparatura modernă de radio şi
TV, in instalaţiile de radiolocaţie şi
transmisiuni, de electronică industrială şi automatizări, În telecomunicaţii, În maşini electronice de calcul, cît şi de către radioamatori se
folosesc tot mai mult transformatoare de bandă largă cu ferite
(TBLF).
'
Principalele avantaje prezentate
de ferite sînt următoarele:
- permeabilitatea ridicată;
- pierderi foarte reduse;
- rezistivitate extrem de ridicată, ceea ce face posibilă, prin reducerea curenţilor turbionari, utilizarea lor la frecvenţe foarte inalte;
- stabilitate mare.
Atunci cînd dorim să realizăm un
proiect În care vom folosi un tip de
ferită, cînd avem ia dispoziţie cataloage (cum ar fi Siemens, Philips,
RIM, A!nidon sau româneşti de la.
I.C.E., Intreprinderea de Ferite Urziceni), problema este rezolvată
pentru că În aceste cataloage
găsim caracteristicile feritelor (tip,
dimensiuni, formă, culoare) şi chiar
tabele care ne indică numărul de
spire pentru o anumită ferită, pen-

tru obţinerea unei inductanţe cerute.
Pînă aici nimic deosebit pentru
cine lucrează într-o instituţie care
are un proiect de realizat, consultă
cataloagele mai sus menţionate, În
ultimul timp şi din ţară, face comanda respectivă şi aşteaptă să-Î
vină ferita aleasă pentru rezolvarea
lucrării.

Problema se complică atunci
cînd sîntem radioamatori, deci nu
avem posibilităţile de mai sus şi
vrem să realizăm un transceiver În
care trebuie să folosim, În diferite
etaje. toruri de ferită, ca de exemplu: În modulatorul echilibrat; mixerul comun emisie-recepţie; amplificatorul final de bandă largă, cu puterea cuprinsă între 10 şi 200 W.
Materialul pe care îl prezint va
căuta să răspundă la Întrebarea: ce
facem pentru a executa lucrarea in
condiţii optime?
Radioamatorul este pus deseori
În situaţia de a executa un TBLF cu
feritele de care dispune şi pentru
care nu are nici un fel de date.
Ei bine, iată cum vom proceda:
vom face aDei la unul din parametrii

zultă relaţia:

H L (j.! ) -

4Z
-6-,2-S-'f(-'-M'-':'H-Z-)

4'50
6,2S'3,5
(rotunjim la 10 j.!H).
Să încercăm să folosim ferita mai sus
menţionată, căreia i-am determinat
parametrul AI,. = 10 j.!H/sp2.
Pentru a ooţine o inductanţă L
= 10 j.!H, va fi necesar un număr de
spire

n

=V

1 OOO·L
AL

=

V

1 000,10
10

= 31,62 sp.

Ţinem seama că. mai trebuie adaugate încă de 2 ori 31 de spire pentru bobina a doua, deci În total 3 ori
. 31 de spire, ceea ce practic va
depăşi spaţiul interior al feritei.
Să Încercăm să mărim AL-ul punînd două ferite În paralel. M ăsu
rînd noul ,AL'" acesta va fi de aproximativ 20, deci numărul de spire
necesar va fi de 22. De această dată
bobinăm de 3 ori 22 de spire cu conductor 0 0,25 mm.
Bineînţeles că dacă vom folosi o
ferită care ar avea un .A L" mai
mare, de exemplu 30 pînă la 60,
atunci numărul de spire va fi mult
mai mic.
Şi acum cîteva cuvinte despre
diametrul conductoarelor cu care
vom executa bobina. Nici acesta nu
se ia la Întîmplare, va trebui să
ţinem seama de faptul că TBLF trebuie să funcţioneze Într-o bandă
largă de frecvenţe (în cazul nostru
3,5 pînă la 30 MHz).
Dacă nu se alege special conductorul de bobinat, nu se poate obţine
un răspuns acceptabil decît într-o
bandă mult mai restrînsă şi deci sîntem nevoiţi să acceptăm inductanţe
mai mici decît valoarea calculată
ilO anterior prin aceasta scăzînd capacitatea parazită a înfăşurării.
Chiar dacă am sacrificat răspunsul
la frecvenţele cele mai mici (reducînd inductanţa), în general banda
de frecvenţă obţinută nu satisface,
căci n-am făcut altceva decît am
deplasat-o puţin spre frecvenţele
mai mari.
Soluţia radicală este să facem ca,
spre frecvenţele mai mari ale benzii
de lucru, TBLF să funcţioneze ca un
transformator de linii lungi. De aici
rezultă că vom executa bobinajele
cu conductoare care să se comporte ca linii (fidere) de o anumită
ir:npedanţă ca la adaptări!e antenelor de unde ultrascurte. _in plus,
mai rezultă că nici lungimea conductorului cu care se execută infăşurările nu este indiferentă.

(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
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DE PUTERE
Ing. TUDOR TANAsESCU. Va3-S0aaDa B

(URMARE DIN NR. TRECUT)

Lucrurile. nu stau însă chiar aşa deoarece mai
alte limitări legate de viteza finită a electronilor În tub, iar pe de altă parte o simetrie "absolut perfectă" nu este posibilă. Se poate asigura
însă o funcţionare perfect satisfăcătoare pînă la
frecvenţa de circa 500 MHz.
Insistăm asupra faptului că toate aceste performanţe privind frecvenţa de lucru În condiţii de
'-bună stabilitate nu. sint valabile decît pentru lucrul În contratimp ·cu catod la masă, pentru tuburi
de genul 829 sau QQE 0,6/40 cu secţiuni În paralel.
Punerea În paralel a secţiunilor,tubului 829 realizează performanţe de putere mai mici, dar comparabile faţă de contratimp, aceasta nefiind un
neajuns major.
Dezavantajele majore provin din funcţionarea
asimetrică. Inductanţa comună a catozilor, fără
există şi

efect În cazul funcţi'onării În contratimp, devine
"inductanţă proprie" a unui tub cu caracteristici
schimbate, cu întreaga listă de neajunsuri ce decurg.
Pe de altă parte, capacitatea anod-grilă Cag =
0,1 pF a fiecărei secţiu ni se du blează, ceea ce va
contribui de asemenea la diminuarea stabilităţii.
Punerea in paralel a secţiunilor tubului QQE
0,6/40 conduce la efecte şi mai defavorabile. Astfel, capacităţile interne de neutrodinare încrucişate cu capacităţile proprii Cag, la punerea În paralel, realizează o "baterie" de patru condensatoare Cag În paralel pentru tubul echivalent,
adică cca 0,4 pF, valoare care incepe să devină
comparabilă cu ceea ce realizează tuburile de AF.
Date precise În legătură cu performanţele ce se
mai pot realiza În aceste noi condiţii nu pot fi
prezentate deoarece studiul performanţelor unui
anumit tip de tub care conduc la elaborarea foii
de catalog reprezintă o chestiune de "firmă" ce

necesită aparatută şi personal de strictă specialitate.
Ceea ce se poate estima În deplină siguranţă
este că În aceste noi conexiuni performanţele vor
fi cît se poate de modeste.
Figura 23 reprezintă tubul 829 cu secţiunile În
paralel. şi grila la masă. Capacitatea anod-catod
se va dubla (14 pF), dar existenţa capacităţii interne de decuplare a ecranelor conectate În paralel la intrare are un efect contrar privind apariţia
oscilaţiilor. Efectul de şuntare a tubului sau tranzistorului prefinal este însă deosebit de puternic,
avînd În vedere valoarea mare a acestui condensator, astfel incît la frecvenţe Înalte necesarul de
putere va creşte inacceptabil.

"BATERII DE TUBURI" ÎN PARALEL

Creşterea puterii unui ORO este posibilă pe ur-

mătoarele căi:

- utilizarea unui tub de putere mai mare;
- utilizarea a două tuburi În contratimp;
- utilizarea a două tuburi În paralel;
- utilizarea mai multor tuburi În paralel (baterie de tuburi):
- utilizarea În contratimp a două "baterii În parale'''.
(CONTI NUARE ÎN NR. ViiTOR)

Fig. 22: Conectarea În paralel a secţiunilor tuburilor tetrode. Scheme echivalente pentru capacităţi şi inductante la Înaltă frecvenţă.
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Student CORNELIU C. TOCAN, VOBDHF,
cerceta .t" CORNELIU A. TOCAN. VOBCEH. la.i
În concursuri sau pentru învăţarea
alfabetului MORSE, folosirea unui
manipulator electronic (bug) este
foarte utilă. Dacă generarea semnalelor se face respectînd raportul
constant punct-linie-pauză pentru
orice viteză de transmitere, iar urmărirea acestora se poate face optic
şi/sau acustic. dispozitivul electronic devine şi mai eficient.
Existenţa mai multor familii de
circuite integrate (TTL, HLL. CMOS)
oferă utilizatorilor multiple posibilităţi de proiectare şi folosire a acestora. ,O serie de componente sînt
echivalente, compatibile sau nu pin
cu pin, altele realizează funcţii similare cu mici diferenţe sau funcţii
specifice. Posibilităţile de interfaţare
directă permit obţinerea unor montaje hibride (TTL - CMOS) cu rezu!tate spectaculoase.
In contextul, acestor idei vă propu-

nem cîteva scheme de manipulatoare electronice relativ simple, care
conţin un număr mic de componente' active şi pasive. Variantele
prezentate pot fi realizate de cei ce
doresc o familiarizare cu funcţiona
rea şi aplicaţiile circuitelor integrate
logice, respectiv utilizarea acestora
în cadrul modernizărilor impuse de
aparatura de emisie-recepţie din dotare (bug+monitor+releu, bug+monito(, bug+releu, bug) pentru manipulare sau modulare.
În principiu, manipulatoarele electronice simple sînt constituite
dintr-un generator de tact conectat
la două latch-uri ce funcţionează ca
divizoare de frecvenţă, un codor, un
monitor de audiofrecvenţă şi un circuit de manipulare realizat cu releu
sau optocuplor. La transmiterea
punctelor funcţionează numai primul latch, în timp ce la transmiterea

liniilor funcţionează ambele
latch-uri. Prin intermediul codorului,
în care este inclusă şi cheia de manipulare, se obţin diferite combinaţii
de semnale corespunzătoare literelor, cifrelor, semnelor de punctuaţie
sau de trafic.
Prima schemă - figura 1 (în cele
ojouă variante) conţine patru circuite integrate (3 TTL) CDB474, 2 x
CDB400, /3E555, un LED, trei diode
şi un tranzistor npn sau două diode
şi un optocuplor. Funcţionarea
montajelor poate fi urmărită pe diagramele alăturate.
La acţionarea cheii de manipulare
În poziţia "puncte" se pornesc oscilatorul (porţile 1, 2, 3) şi primul
latch D, care va transmite prin
poarta d semnale a căror durată
este constantă şi egală cu durata
pauzei. La acţionarea cheii de manipulare În poziţia "linii" se pornesc
oscilatorul şi cele două latch-uri D,
care vor genera semnale ce se vor
Însuma prin poarta d, astfel încît durata unei linii este riguros egală cu
de trei ori durata unui punct. Porţile
a, b, c, 4 elimină erorile de manipulare, durata semnalului generat fiind
independentă de timpul de acţio
nare a cheii de manipulare pentru
acel semnal (punct sau linie). '
Cea de-a doua schemă - figura 2
(în două variante hibride) - conţine
patru circuite integrate (3 TTL, 1
CMOS) CDB474, CDB400, CDB413
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şi MMC40107, LED, diode etc. Particularitatea schemei constă în folosi- ,
rea circuitului integrat MMC40107
(care prezintă capabilitatea sporită
de curent) pentru comanda releu lui
de manipulare.
A treia schemă - figura 3 - foloseşte trei componente CMOS,
MMC4013, MMC4023, MMC40107 şi
un circuit /3E555, LED, diode etc.
A patra schemă - figura 4 oferă acel eaş i perform anţe şi este
realizată cu patru circuite CMOS
(MMC4013, MMC4011, MMC4012,
MMC40107), LED, diodă etc.
Principiul de funcţionare este asemănător şi poate fi urmărit pe diagramele alăturate. Semnalele generate semnalizate optic şi/sau acustic, prezentate în diagrame, corespund unui semn de punctuaţie semnul întrebării (?) - în care se
regăsesc toate combinaţiile posibile
(generare puncte, linii, punct-linie,
linie-punct etc.).
Dacă din s'chemele de bază se elimină circl!itele /3E555 sau
MMC40107, se obţin încă patru variante de manipulatoare electronice
capabile să genereze semnale cu
aceleaşi caracteristici.
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şi corector al semnalului de audiomari, substratul (suportul) şi comfrecvenţă.
ponentele sînt protejate cu o pastă
Compactitatea circuitelor hibride
ceramică sau răşini epoxidice.
şi a întregului montaj, numărul reIn cazul circuitelor de putere, cum
dus de conexiuni, absenţa cuplajeeste cazul amplificatoarelor audio,
lor parazite, a mănunchiurilor de fire
se optează pentru soluţia ca montade conexiune din amplificatoarele
jul general să cuprindă un număr
de tip mai vechi conduc la performic de condensatoare electrolitice,
manţe deosebite, În special în ceea
acestea fiind, de obicei, compoce priveşte raportul semnal-zgomot
nenteexterioare circuitului hibrid,
toţal al amplificatorului.
avînd În vedere că fiabilitatea lor
In cazul În care Jimatorul dispune
scade vertiginos o dată cu creşterea
de astfel de circuite, se recomandă
temperaturii de. lucru.
Gradul înalt de integrare a unor, utilizarea cablaJului propus de firma
produ,cătoare În catalogul de utilifuncţii În circuitele integrate şi hizare. In acest fel se evită apariţia de
bride specializate face ca, privind
cuplaje parazite care pot produce
într-un amplificator audio de putere
autooscilaţia montajului, Cl! pericode tipul STEREO INTEGRATED
lul distrugerii unei componente
AMPLIFIER, să constatăm că acesta
sCl}mpe şi greu accesibile.
.
are :un număr extrem de redus de
In continuare sînt prezentate cacomponente în comparaţie cu amracteristidle generale ale produselor
plificatoarele executate cu compofirmei F;>HILIPS (Olanda) şi ILP MAnente discrete:
NUFACTURING INC. (S.U.A.).
- o celulă de alimentare ce cuAcestea sînt În special circuite hiprinde un transformator, o punte rebride amplificatoare de putere,
dresoare si condensatoarele electromono sau stereofonice. Produsele
Iitice de filtraj; uneori mai cuprinde
firmei PHILIPS sînt destinate amplişi un stabilizator de tensiune simplu
ficatoarelor de uz general (aparatură
pentru preamplificator;
de larg consum), iar produsele fir- un radiator oClJpînd circa 40%
mei ILP sînt destinate atît aparaturi;
din volumul amplificatorului (u neori
de ,larg consum, cît şi aparaturii promai mult), pe care se află montat,un
feSionale şi industriale, avînd caraccircuit hibrid AF de putere, de obiteristici tehnice dintre cele mai
cei stereofonic (în caz contrar sînt
ridicate (firma produce circuite himontate două circuite monofonice);
bride necesare echipării mixerelor si
- o placă de cablaj pe care sînt
montate toate organele de comandă • preamplificatoarelor pentru uzul
strumentiştilor profesionişti, ca si
(potenţiometre, comutatoare, indicapentru eChipamente audio alimentoare, VU-metre) şi unul sau două
tate din baterii de acumulatoare).
circuite integrate sau hibride (stereo
sau mono) cu rol de preamplificator

IRCUITE
HIBRIDE
Ing. AURELIAN MATEESCU
Dezavantaju I major al acestor circuite este faptul că, la defectarea
unei componente din hibrid, aceasta
nu poate fi înlocuită, hibridul urmînd a fi înlocuit integral. Pentru
creşterea fiabilităţii, ,componentele
sînt atent verificate Înaintea realiză
rii montajului.
Din punct de vedere constructiv,
circuitele hibride sînt constituite
dintr-un suport izolator cu bune
proprietăţi de conductibilitate termică pe care sînt montate componentele electronice acti\(e şi pasive.
Conexiunile sînt executate de o reţea de metalizare depusă anterior.
Suportul este montat pe o piesă
metalică cu găuri de fixare pe un radiator, În cazul hibridelor de putere.
Uneori se optează pentru sol!..lţia În
care suportul este montat definitiv
pe un radiator dimensionat adecvat
de producător.
Dacă circuitul nu disipă puteri

Circuitele hibride au căpătat in ultimii ani o răspîndire spectaculoasă
În echipamentele de audiofrecvenţă
HI-FI. Raţiunile pentru care majoritatea firmelor au optat pentru utilizarea hibridelor În echipamentele
audio sînt următoarele:
- performanţe electri,ee foarte
bune;
zgomot mic şi raport semnal-zgomot foarte bun, datorită
compactităţii ridicate;
- componente externe circuitului
În număr extrem de redus;
randament ridicat, stabilitate
termică;

-

fiabilitate mare;
gabarite reduse;
reproductibilitate a performanţelo,r,. Între exemplare, influenţînd
POZitiV eventuala depanare a echipamentului;
calitate deosebită a ansamblului.

TABELUL 1: CIRCUITE HiBRIDE DE JOAsA

P OUT (pl.

Dtotale

sarcină

OM 931
OM 961
OM 991

.0

Rs

> 30 W

< 0,2%)
4

n

pe

la
23 V
60 W la :!:: 31 V
120 W la ± 45 V

in-

PRODUSE DE PHlllPS (OLANDA)
P OUT pe sarcină
Rs
B il

> 30 W la
:/ 60 W la
120 W la

26 V
35 V
50 V

DISTORSIUNI
totale la P OUT
1W
f
1000 Hz

tipic 0,02%
tipic 0,02%
tipic 0,02%

şi

NOTĂ. Circuitele sînt prevazute
cu protecţie la suprasarcina termica şi scurtcircuit la bornele de iesire .
. Circuitele necesita un radiator
adecvat pentru disipaţie termica la
nivelul puterii de ieşire cerute.
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(S.U.A.)
PUTERE ,IEŞIRE

TIP

ALTE
CARACTERISTICI

P OUT
(W)

MOS 128
MOS 248
MOS 364

60
120
180

4
8
4' 8
4

±45
±55
±55

120x78x40
120x78x40
120x78x100

420
850
1025

HY 30
60
6060

15
30
30+30

4-:-8
4-:-8
4-:-8

±18
±25
±25

76x68x40
76x68x40
120x78x40

240
240
420

-- gama completa de protecţie
-- SR = 15 VI J..LS
-- raportul semnal-zgomot> 100 dB

124
128

60
60

4
8

±35
±35

120x78x40
120x78x40

410
41,0

-- f = 15 Hz -:- 50 kHz (--3 dB)
-- Rintrare
100 kO
-- Uintrare = 500 mV

244

120

4

±45

120x78x50

520

-- distorsiuni de intermodulaţie
7 kHz raport 4:1) == 0,006%

248

120

8

±45

120x78x50

520

364

180

4

±55

120x78x 100

1030

368

180

8

±55

120x78x 1 00

1030

-----

c

SR == 20V/ps, f = 15 Hz
100 kHz (-3 dB)
Uintrare = 500 mV
Rintrare
100 kfl
Darmonice
0,005% la 1 kHz
Dintermod =: 0,006%

Nu necesită componente externe.
,
Modulele au cinci pîni de conexiune: +Ua; -Ua; masă (O V -- ground); Input (intrare); Out put
Modulele MOS au etajele finale echipate cu MOSFET.

(ieşire).

)0

TABELUL 3: C!RCUITE HIBRIDE PENTRU PREAMPlIfiCATOARE ŞI M!XERE DE ÎNAl TA
Preampiificatoare
fiDELITATE - ilP (S.U.A.)
INTRĂRI
---._-,-----------q""----Doză

Stereo

HY6
HY9
HY12
HY66
HY69
HY-71
HY75

Tunel'

x

x

x

x

x

x
x

x

Au"xi-

fon

liar

x

x

x

x

Control
volum

CONTROL TON
OaSERV,~Tii

x

x
x

x

x

x-

x

x

)(

x

HY78

x

x

x

x

x

x

TABELUL 3 (CONTINUARE)
3. Mixere

TIP

NR.

MOD

INTRĂRI

PE
mono stereo
CANAL

HY7

x

HY8
HY11

x

PE
CANAL

CONTROL
TON
başi

- toate modulele mixer şi presînt
amplificator
protejate la scurt·
circuit

5
5

x

10

x

5

Alte module
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inalte

8

x

HY68
HY74

NR.IEŞIRI

x

x
x

)(

x
x

x

x

x

x

x

- toate modulele sînt compatibile între ele pentru a se obţine
orice combinaţie

x

x

- modulele dispun de cqnector
pieptene

x

----------Hi-FI

mixer 2 semnale
HI-F!

)(

x

HzI

distorsiuni armonice la f -- 1 kHz
0,015%
-- etaj' final echipat cu tranzi~;toare bipolare
-

NOTĂ. Modulele dispun de radiatoare int~grate.

DE LUCRU

(60

intrari de doza
2 canale ce
mixeaxă
cîte
semnale
monitor,

2

ADRESA

CALCULATORUL lLlCTRONIC
ÎNTRl DouA GlNlRA TII
..»

Ing. MIH,AELA GORODCOV
(URMARE DIN NR. TRECUT)
{:xecuţia

unui program
In cele ce urmează ne propun,em
să vedem cum putem rezolva o problemă elementară - cum ar fi aceea
a unei adunări - cu ajutorul unui
microprocesor pe 8 biţi. Să adunăm
cifrele 2 cu 3 (în notaţie zecimală),
lucrînd cu acumulatorul.
Prima etapă constă În a concepe
organigrama operaţiilor (fig. 1),
unde se observă fazele ce trebuie
executate: se depune 02 În acumulator, adunîndu-se ulterior 03 la
conţinutul său. A treia fază este utilă
numai microprocesorului, care va şti
În acest mod că operaţia s-a Încheiat. Să rescriem instrucţiunile
într-un mod mai sintetic, utilizînd
simbolul A pentru acumulator:
1. Depun~ În A, 02;
2. Adună la A, 03;
3. Stop.
Să introducem aceste instrucţiuni
într-un limbaj propriu microprocesorului - de provenienţă engleză -,
respectînd codul unui microprocesor pe 8 biţi ales arbitrar ca exemplu:
1.'Move immediate A, 02;
2. Add immediate 03;
3. Halt.
Semnificaţia cuvîntului
"move"
este de a deplasa, de a depune, "immediate" precizează (în ambele instrucţiuni) că datele (operandul cu
care se va lucra) urmează imediat
(ne referim la 02 sau 03). Pentru a
se evita orice ambiguitate, vom preciza mai tîrziu baza de,numeraţie Întrebuinţată. Pentru că cele 3 instrucţiuni sînt Încă În formă necondensată, revenim asupra lor, la modul:
1. MVI A, 02;
2. ADI 03;
3. HLT.
Această notaţie, numită şi mnemonică, reprezintă de fapt un limbaj
de nivel scăzut, dispunînd În acest
moment de un program complet.
Dar... microprocesorul nu Înţelege
acest limbaj. EI are nevoie de date
numerice, singurele ~t: care le "Înţe
lege". Corespondenţa În hexazecimal pentru instrucţiunile de mai sus
(respectînd catalogul microprocesorului ales ca exemplu) este următoa
rea:
1. 3E 02;
2. C6 03;

3. 76
Cu aceasta încă nu am. ajuns la
microprocesor; el are nevoie de date
binare, care sînt însă greu de citit şi
de interpretat; aceste coduri În hexa
se găsesc În decodificatorul intern
al microprocesorului (vezi numărul
trecut) capabil să· recu noască, evident, codurile memorate În prealabil.
Se remarcă faptul că ordinul de
executat .este, de fiecare dată, codificat cu-două cifre hexazecimale sau
un octet binar. (Despre bazele de
numeraţie şi operaţiile care se pot
face vom discuta mai tîrziu, pe par':
cu rsul acestui serial.)
Să presupunem că vrem să o~pu
nem programul În memoria internă
a microprocesorului Începînd cu
adresa 8200. Fiecare celulă conţi
nînd un octet, vor fi necesare În total 5 celule pentru un astfel de program, cu următorul conţinut:
- La adresa 8200
3E
- La adresa 8201
02
- La adresa 8202 - C6
- La adresa 8203 - 03
- La adresa 8204 - 76
Dacă ar fi să reprezentăm într-un
tabel programul de adunare, el
poate fi reprezentat Într-o primă
etapă ca În tabelul 1.
Rolul anumitor coloane din tabelul prezentat va fi explicat pe parcursul serialului nostru.
A doua versiune a programului
poate fi cea din tabelul II.
Rubrica "Comentariu" din tabel
este extrem de utilă mai ales În 'cazul programelor mai lungi, pentru
programator bineinţeles, pentru microprocesor ea neavînd nici o semnificaţiei

Dar să vedem ce se întîmplă concret într-un microprocesor la introducerea programelor În memoria internă; se va derula de fapt următorul
proces:
* Numărătorul de program (PC)
conţine 8200, deci o adresă pe 2 octeţi, sau pe 16 biţi; această .adresă
este trimisă prin magistrala de
adrese memoriei.
* Celula de memorie adresată depune conţinutul său (3E, În cazul
nostru) pe. magistrala de date (în
acest caz, 8 biţi).
* Registrul de instrucţiuni preia
valoarea 3E şi (} transmite decodificatorului.

Praf. ing. MARIUS F. DANCA
Vă propunem
subrutină de

În cele ce urrneaZtt condiţia R:::;n.
o
colorare (umplere)"
Pentru umplerea zonei 1 din fide contururi conexe.
.'
gură s-a folosit
?rogramul prir ciParametrii care trebuie transmişi
pal:
subrutinei sînt coordonatele punctu10 DIM X (100): DIM Y (100)
20 LET K=1
lui de start: x, y.
Algoritmul este astfel conceput )ţrt30 LET X=50: LET Y=40
40 GOSUB 100
cît se va colora numai Z0na conexă
În care se află punctul de start; ast50 STOP
fel, pentru exemplul redat În figură
se va umple numai zona 1.
r---..,__-------.(100,SOl
Programul principal cu care se
lansează subrutina trebuie să conţină dim~nsionarea stivei DIM X (n),
DIM Y ţ1"l), unde n OOl'lte fi de exemplu 200. cît şi iniţializarea variabilei
k(1< ~"l!~ In cazul ·rn care se ,doreşte
umnij;;ilda unei figuri complexe,trebun, avut grijă să se îndeplinească
(0,0)

~ (~lt~)

It
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linie

COD
octet
1.

82

00

3E

82

01

02

82

02

C6

82

03

03

82

04

76

octet
2.

MNEMONICA
'octet
3.

operand din COMENTARii

operaţie

eticheta

adresă

MVI

A, 02

depune 02

ADI

03

Adună

În (A)

03
Sfîrşitul

HLT

programuluI

TABElUL II
ADRESA

COD

MNEMONICA

pag.

linie

octet
1-

octet
2.

82

00

3E

02

MVI

A, 02

82

02

C6

03

ADI

03

82

04

76

octet
3.

eticheta

operaţie

COMENTARII

operand din
adresă

Depune 02 În (A
Adună

03

SfÎrşitu!

HlT

programuluI

* Acesta îi transmite microprocesorului că trebuie - În acest moment - să "caute" operandul În me- ..
morie, la adresa următoare, adică la
b.c.vl. Între timp, număratorul ~i:1It::! d
fost automat incrementat a transmis
deja adresa pe magistrală.
* Este astfel organizat un al doilea tur de citire Eiin memorie Sub comanda circuitelor de secvenţializare
care "regizează" aceste operaţii.
Operandul 02 este depus În acumulator; din cele 2 tabele se observă
notaţia (A), parantezele semnificînd
că ne referim nu la registru, ci la
conţinutul

FIG.1' ORGANIGRAMA
UNEI ADUNĂRI
DEPUNE NUMĂRUL
02 ( ZECIMAL)
, ACUMULATOR

său.

Numaratorur care a tost incrementat automat, la 8202, adresează
În acest mod codul "OPERAŢIE" al
instrucţiunii următoare, C6, pentru
care se vor derula În mod similar fazele descrise mai sus. În acest moment, circuitele de secvenţializare
vor face să intervină unitatea aritmetică şi logică pentru execuţia adună
rii propriu-zise şi rezultatul va fi automat depus în acumulator.
* Ultima instrucţiune HAL Teste
apelată la fel, decodificată, ea avînd
drept scop să comande oprirea
funcţionării sistemului.
În concluzie, acest exemplu a
adus În atenţia dv. numeroase noţiuni care trebuie explicate În episoadele următoare pe larg, Înainte
de a studia În detaliu funcţionarea
microprocesorului. Aşadar, În numerele noastre viitoare, vom Încerca să
răspundem la intrebarea: ce sînt circuitele integrate, să înţelegem pe
scurt funcţionarea memoriei interne,
să examinăm îndeaproape bazele de
numeraţie şi importanţa lor şi multe
altele, astfel încît la sfîrşit să putem
W

100 LET x(k)=x: LET y(k)=y
110 IF k<>O THEN GO TO 130
120 RETURN
130 LET x=iek): LET y=y(kl
140 LET k=k-~
150 IF POINT (x,y)=O THEN GO SU
B 1000: GO SUB 1100: GO SUB 1200:
GO ::;:UB 1 :;:00
160 00 TO 110
1000 LET :·;sa1 v=x
1010 IF POINT (x,y)=O ANO x<=2S4
THEN PLOTx,y: LET x=x+l: GO TO
1010
1020 LET :-,dr"=:·:"-2: LET x=Nsalv
1. O~:O RETURN
1100 LET Nsalv=N: LET x=N-l
1110 IF POINT (x,y)=o ANO N~=O TH
EN PLOT :.;,y: LET )·;=:·(-1: 130 TO 11
10
1120 LEŢ Nst=X: LET N=Nsalv
1 f~:O RETI.,IRN
1200 IF y(=174 THEN LEŢ xsalv=N:
LET ysalv=y: LET x=xst: LET y=y+
1: GO TO 1220
1;;~ 10 RETURN
1220 IF X<Ndr THEN GO TO 1240

w

ADUNĂ

03 LA
CONTINUTUL
,
ACU MUlATORUlUI

,Ir

SFtRSIlUl OPERA1IEI
I

,

închega, precum Într-un joc de puzzle, structura internă clasică a calculatorului, care se pregăteşte În
prezent să înfrunte noi generaţii.
(CONTINUARE ÎN NR. VIITORI

12:;::0 LET >:::::;·(salv: LET y=ysalv: RE
TURN
1240 IF POINT (x,y)=O ANO x<Ndr T
HEN LET N=x+l: 130 Tb 1240
1250 IF x<=xdr THEN 130 TO 1270
1260 00 TO 1220
1270 IF POINT (x,y) AND N<=Ndr TH
EN LEŢ x=N+l: GO Ta 1270
1280 LET k=k+l: LET x(k)=x: LET y
( k .l =:y': 00 TO 1 <:~20
1300 IF y)=1 THEN LET xSdlv=x: L
E1" ysaI\l"'Y: LET )(=;.(s1'.: LET y=Y'-I:
GO TO 1 ::::;20

1310 RE TURN
1320 IF x<xdr THEN
1~30

ao TO 1340
LET x=xsalv:. LET y=ysalvi RE

TURN

1340 IF POINT

HEN

( ,y)""O AND ;";<:,dr' T
LET x=x+l: GO TO 1340

1350 IF x<=xdr THEN

GO TO 137b

1360 00 ro 1. :3::':0
1370 IF POINT (x,y) AND x<=xdr TH
EN LEl x=x+l: GO TO 1370
1380 LET k=k+l: LET
(k)=x: LET y
(k)=y:

GO TO 1320
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menţine conţinutul prezent al Înregistrării;
introducerea altei informaţii În prealabil va duce la modifi-

E. MĂRAcINEANU,
(URMARE DIN. NR. TRECUT)
Aplicaţie:
computerizată

3.

Agendă

T.N. STĂNESCU
OPŢIUNI

telefonică

Programul AGENDA scris în limbaj BASIC este o aplicaţie de tip fisier-microbază de date, pentru care
inregistrările (articolele) sînt specifice unei agende telefonice personale. Fiecare articol corespunde
unei persoane cunoscute de către
posesorul agendei, fiind determinat
de cîmpurile din tabel.
Cu articole avînd această structură
de cîmpuri se pot realiza
agende telefonice personale cu
maximum 403 înregistrări (articole), ceea ce se poate considera
că este suficient atît pentru o persoană particulară, cît şi într-o activitate de secretariat.
Programul AGENDA asigură posibilitatea creării unei agende telefonice (cu o structură de cîmpuri
identică cu cea indicată m9i sus),
reactualizarea acesteia (introducefa unor articole noi şi/sau şterge
,'ea unor articole sau modificarea
conţinutului unor cîmpuri), listarea
articolelor din agendă şi crearea În
acest mod a unei agende cu adresele si numerele de telefoane ale
persoanelor cunoscute. De asemenea, programul mai asigură căuta
rea şi găsir,ea unui an'!mit artico!,
sortarea articolelor dupa un anumit
cîmp (se poate realiza În acest ~od
o agendă În care persoanele sa se
succeadă' În ordine alfabetică indiferent de ordinea În care au fost introduse În agendă), precum şi apelul telefonic automat al unei persoane din agendă. Bineînţeles că
posibilitatea apelului telefonic automat va fi actuală numai dacă În
prealabil s-a introdus În cadrul programului rutina pentru apelul telefonic, aşa cum s-a arătat la punctul
2, si dacă s-a realizat interfaţa calculator-telefon şi modificarea din
cadrul
calculatorului, arătate la
punctul 1.
Utilizarea programului AGENDA
este de tip conversaţional, bazîndu-se
pe tehnica meniurilor.
După Încărcarea programului cu
;;omanda LOAD " " sau LOAD
"AGENDA", programul se lansează
automat şi apare pe ecran un meniu
cu următoarele opţiuni:
1. Adaugă articol În fişier
2. Modifică un articol
3. Şterge un articol
4. Caută/sortează articole
5. Listează articole şi apel telefonic
6. Salvare fişier pe casetă
7. Ieşire din program
În vederea selecţiei unei opţiuni
din listă, se tastează numărul opţiu
nii şi apoi <CR>.

1. Adaugă articol În fişier
are
La alegerea acestei opţiuni
în cazul În care nu este niCI un articol
înregistrat este similară cu în<?eperea creării fisierului)) se va aSigura
afisarea secvenţială a titlurilor fiecărui cîmp, după care se va tasta
<CR>, pentru introducerea. infor~
matiei
corespunzătoare
CimpulUi
articolului respectiv. Programul va
proteja introducerea unor caractere de alt tip decît s-a indicat la
descrierea cîmpurilor sau introdu-

(c:

carea cîmpului respectiv.
3. Şterge un articol
Atunci cînd o înregistrare este Înlăturată (acest lucru se face după
acţionarea opţiunii 3 prin indicarea
numărului
articolului
respectiv),
tpate celelalte înregistrări aflate
deasupra ei vor fi deplasate în jos,
modificîndu-se În mod corespunzător si numerele lor de ordine.
O . înregistrare înlăturată este
pierdută definitiv.
4. Caută/sortează articole
După selectarea acestei opţiuni
se va activa tasta F (litera In video
invers) pentru regăsirea (căutarea)
unei înregistrări sau tasta S (litera
În video invers) pentru sortarea înregistrărilor. .
.
Căutarea

(regăsirea).

~împurile

afişate pe ecran În vederea selecţiei cîmpului dorit, prin introducerea valorii (cheii de Căutare) pe
care trebuie să o găsească progra-

sînt

ort FE

bit G port FE

toate Înregistrările care au pe cîmpul 1 primele şapte caractere identice cu cheia IONESCU.
'
Înregistrările sînt afişate una cîte
una, prin activarea oricărei taste.
La găsirea unei anumite înregistrări există şi posibilitatea apelului telefonic automat.
Sortarea. Ca şi pentru opţiunea
de regăsi re, se selectează cîmpul
dorit, întregul fişier fiind sortat În
ordinea ascendentă a conţinutului
acestui cîmp.
În funcţie de tipul cîmpului (text
sau numeric), sortarea (automată)
se va face În mod diferit, şi anume
alfabetic sau numeric. De exemplu
dacă se va indi'ca cîmpul 1 (NUME)
înregistrările se vor memora în ordinea alfabetică a numelui la fel ca în
Cartea de telefoane. Toate înregistrările vor fi deplasate fizic, schimbîndu-se în mod corespunzător şi
numerele lor de ordine. Dacă În fişier sînt multe înregistrări, această
operaţie necesită un anumit timp
(mai multe secunde).
5. listează articole şi apel telefonic
În scopul listării articolelor se introduc numerele de ordine ale primei şi ultimei înregistrări din zona
fisierului care se doreste a fi afisat
pe ecran (opţiunea
Pentru fiecare articol listat se întreabă daca
se doreşte apel telefonic (d/n).
Dacă se indică opţiunea de apel telefonic (c), programul va solicita indicarea faptului dacă acest apel
este p€irltru acasă (a) sau pentru
serviciu (s), apoi dacă este vorba de
un apel interurban (i) sau local (1).
După formarea automată a numă
rului la semnal ocupat programul
oferă posibilitatea reformării automate a numărului telefonic.
6. Sahearea agendei (stocarea fişierului pe casetă)
Opţiunea asigură stocarea pe casetă atît a programului de gestiune
a fisierului, cît si a fisierului de date.
La lndicarea opţiunii" va apărea mesajul "START TAPE ANO PRESS
ANY KEY". Se va porni casetofonul
asigurîndu-se înregistrarea programului şi a datelor şi apoi se va
acţiona oricare tastă. Programul va
fi salvat cu autostartare. După Înre-

si.

1,5k
!

I

oriza.

I

L_

_....1

cerea într-un cîmp a uliui conţinut
mai mare decît cel indicat.
De exemplu, calculatorul nu va
lua În considerare (nu va afişa) litere dacă se va Încerca introducerea lor În cîmpul NUMĂR. De asemenea nu va mai lua În considerare
literele introduse În cîmpul NUME
dacă numărul acestora' a depăşit
15.
Dacă s-a terminat introducerea
articolelor sau se doreşte modificarea unor articole, se va tasta "="
(SS+L) şi se va reveni la meniu.
Articolele introduse vor fi memorate În ordinea În care au fost introduse.
2. Modificarea unui articol
Această
opţiune
este practic
asemănătoare cu opţiunea 1, cu ex-:cepţia faptului că fiecare cîmp este
afisat împreună cu conţinutul său
care se va putea modifica. După indicarea opţiunii, calculatorul va
cere numărul articolului care se doreşte a se modifica.
Activînd tasta <CR>, se va putea

Dacă,

mul.

de exemplu. se seleccîmpul 1 cu cheia de căutare
IONESCU, programul va examina

tează

\

1

285'----'

,.........;.;. 3

~S~4

121 :j_+.-5_V__
7~~S

bit G port FE

-+>- bit 7 port FE

.

a/out FE ...>----4--11

1
t5V

RUTINA 1
5CD2
5CD5
5CD6
SCD7
5CD8
5CD9
5CDB
5CDD
5CEO
5CE3
5CE5
5CE8
5CEA
5CEB
5CEC
5CED

11005B
'IA L5CD5
87
C8
47
26FF
3E87
CDF45C
CDEF5C L5CE0
3E40
CDF15C
10F6
00
00
13
18E6

LD DE, # H5B00
LD A, (DE)
ORA
RET Z
LD B, A
LD H, # FF
LD A, # 87
CALL L5CE4
CALL, L5CEF
LD A, # 40
CALL L5CF1
DJNZ L5CE0
NOP
NOP
INC DE
JR L5CD5

RUTINĂ PENTRU REALIZAREA APELULUI
AUTOMAT AL TELEFONULUI

TEHNIUM 12/1988

TITLU
NUME
PRENUME
STRADA
NUMĂR
ORAŞ

PREFIX
TELEFON ACASĂ
TELEFON
SERVICIU
INTERIOR

TIP
TEXT
TEXT
TEXT
NUMERIC
TEXT
NUMERIC
NUMERIC
NUMERIC
NUMERIC

LUNGIME MAXIMĂ
(CARACTERE)
15
15
15

3

12
3
6
6
4

CÎMPURILE PROGRAMULUI: AGENDA TELEFONICĂ
COMPUTERIZAT Ă

gistrare programul salvat se va putea verifica.
7. Ieşire din program
La indicarea acestei opţiuni programul va întoarce mesajul "Fişier
Închis sigur? (Da/Nu)" şi numai
dup~ ce se va indica "Da" programul se va autodistnJge, intrîndu-se
În interpretorul BASIC. Dacă se va
indica "Nu", se va trece la lista de
opţiuni
pentru a se indica altă
opţiune.

Pentru a nu se ieşi din întîmplare
În interpretorul BASIC, de exemplu
prin acţionarea din greşeală a tastei
BREAK, este recomandabil să se
utilizeze În cadrul programului o rutină de dezactivare a acestei comenzi.

II
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Ing. SERGIU FLORI CĂ, VD3SF
(URMARE DIN NR. TRECUT)'

Ilo

REPER 16

h
NOTĂ ORIFICIUL X SE [l~. ÎN PERETELE
VERTICAL A ÎN FUNCţIE DE
CABLUL DE ALlMENTARF

DI/!'=SO
Op=1.8

m=l
.J-i!t+-~:LL....Z_= !.adin!;

Dt:22
Dp=20

Dp=1.8
m:: 1

m::: 1
Z = 20dinţi

Z =1.8dinţi

N

cO
1\

401

o

o

Ol 37
REPER 2
1 BUC.

6

Op=80

6

m=l

16

OL37
REPER 1.
., SUC

Z= 80dinji

REPER 9
MATERIAL PLASTIC
1

REPER 7
MATERIAL PLASTIC
1 BUC.

BUC.

SO

la
80
...

'

10

12

6
,../

3

ăuri

+6,S

1. ăuri ~ 1.2
lJ'l

:=

echidistante

--

L- - - - - - - - -

i SUC•

•4
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REPER 6
1

auc.

DURAL
REPER 72
TOA~2
\..

Ucons!.

6VI2A

MOTOR OPRIT

4",M3 străpunse

TOA?!2}
REPEt-< 19
1 BUC.

REPER 24
DURAL

REPER 26
300
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REPER 25

TDAJI. ,

TDA~l,S

15

tactului ruptor.
Strădania continuă pentru econoputernică cu cît valoarea curentului.
Scurtcircultarea rezistorului de
mia de combustibil a îndreptat eforgăsit În infăşurarea primară de moconduce la crestebalast la
turile specialiştilor spre îmbunătăţi
mentul deschiderii contactului
rea
a cu rentulu i de' înrea calităţii aprinderii amestecului
tor este mai mare. Din acest
cărcare a
combustibil-aer din motoarele terse cere supravegherea atentă a unatare, la
mice cu ardere internă şi aprindere
ghiului de camă exprimat în grade
amestecuiui combustibil-aer. Oriprin scînteie, prin asigurarea unei
sau procente
astfel ca timpul
cum, la pornire şi turaţie redusă,
sCÎntei puternice pentru toate regide Închidere a
ruptor să
există timp suficient pentru încărca
fie cît mai lung,
ca aceasta să
murile de .funcţionare a motorului
rea În curent a înfăşurării primare,
respectiv. In paralel s-au urmărit
conducă la o deschidere nesigură
deci Îmbunătăţirea performanţelor
creşterea siguranţei În funcţionare
sau insuficientă a acestui contact.
dinamicE1 prin creşterea rezistenţei
pe ansamblu, micşorarea uzurii unor
Utilizarea unui rezistor de balast
serie nu este necesară, fiind mult
elemente ale motorului (contacte
În 'serie cu înfăşurarea primară a bomai importantă creşterea curentului
ruptor, bobină de inducţie, bujii,
binei de inducţie, montat În exteriorespectiv. De exemplu, dublarea
camă, baterie de acumulatoare etc.),
rul acesteia, Îmbunătăţeşte funcţio
acestui curent determină o putere
reducerea conţinutului şi duratei
narea dinamică a instalaţiei de
de scînteie de patru ori mai mare,
operaţiilor de întreţinere şi menţine
aprindere prin reducerea constantei
fapt ce asigură o bună pornire, În
rea consumului de energie electrică
de timp a înfăşurării primare:
special În anotimpul rece, cînd cala un nivel cît mai scăzut.
pacitatea bateriei de acu mulatoare
Aceste deziderate sînt În general
scade şi valoare tensiunii de alimenTp = R
contradictorii. De exemplu, În cazul .
tare pe perioada pornirii, deci fără
p
În care preţul obţinerii unei scîntei
sprijinul alternatorului, este foarte
Î~ car~ L p est~ inductanţa înfăşură
mai puternice este o creştere exagescăzută, dat fiind si curentul ridicat
rll
pnmare ŞI R p este rezistenţa
rată a consumului de energie elecsolicitat de electromotorul de demaacestei înfăşurări, la valoarea
trică, este posibil ca randamentul
raj În acest timp.
motorului să scadă datorită măririi
Scurtcircuitarea rezistorului de
rp
cuplului rezistent la alternator. Dibaleist pe perioada pornirii se obţine
versele moduri de rezolvare a acesastfel. La Închiderea contactului detor probleme au generat o· foarte
maror (fig 3) "'Se alimentează simulÎn care R B este valoarea rezistenţei
bogată literatură de specialitate, elatan electromotorul EM si circuitul de
de balast (fig. 2). Acest fapt influenborîndu-se numeroase tipuri de
bază al tranzistorului de putere T3
ţează favorabil funcţionarea motoru"aprindere electronică".
prin dioda D2. Tranzistorul T3, În
lui la turaţii ridicate, permite scăde
In acest articol se descrie un mod
montaj repetor pe emitor, se desrea puterii disipate În interiorul bode realizare a unei "bobineelectrochide în zona activă, aproape de libinei, care va lucra astfel la o temnice", cu rezistenţă de balast conmita de saturaţie, şi furnizează diperatură de regim mai coborîtă, cu
trolată electronic.
rect În înfăşurarea primară curentul
efecte pozitive asupra rigidităţii dieÎn figura 1 este prezentată schema
necesar, indiferent de starea contaclectrice între straturi şi înfăşurări,
clasică a unei instalaţii de aprindere.
tutui ruptor. Scurtcircuitarea rezistodar micşorează curentul prin Înfăşu
Dacă se închide contactul cheii şi se
rului de balast prin tranzistorul T3
rarea primară, scăzînd astfel energia
porneşte motorul, scînteia se obţine
nu este perfectă, tensiunea reziduacumulată În această/Înfăşurare pe
astfel: la fiecare închidere a contacală de pe acesta fiind Însă mică,
durata închiderii contactului de ruptului ruptor începe încărcarea În cuUCE3=UD2UBE3=1,5 V, faţă de cca
tor (energia acumulată În inductanţa
rent a înfăşurării primare, limitată la
50% din tensIunea de alimentare În
înfăşurării primare este proporţio
turaţie mică doar de rezistenţa serie
cazul absenţei comenzii electronice.
nală cu pătratul valorii curentului
a acestei înfăşurări. La turaţie ridiReducerea tensiunii reziduale este
primar).
cată, timpul scurt de inchidere a
posi bilă pri n util izarea unei diode
Schema electrică din figura 3 Îşi
ruptorului, comparativ cu constanta
Schottky 02 de curent direct şi tenpropune eliminarea acestui dezade timp a circuitului primar al bobisiune inversă de străpungere aprovantaj prin controlul electronic asunei, nu permite o încărcare. compiate de tipul indicat Jn figura 3, dar
pra rezistenţei de balast În două repletă în curent a înfăşurării primare.
procurarea unei astfel de diode este
gimuri critice de funcţionare a moLa fiecare deschidere a contactului
dificilă. În acest caz s-ar putea obtorului termic foarte importante:
ruptor, tăierea curentului primar deţine o tensiune reziduală U CE3= 1 V.
pornirea şi funcţionarea la turaţie ritermină, în prezenţa condensatoruLa încetarea acţionării demarorudicată. Concret, această schemă
lui, un regim oscilant amortizat, care
lui devine activ circuitul monostabil,
asigură scurtcircuitarea rezistorului
se regăseşte mult amplificat in înfă
de balast pe toată durata acţionării . format din tranzistoarele T1 si T2 si
şurarea secundară. Tensiunea înaltă
componentele pasive aferente acesdemarorului la pornire şi pe durate
astfel obţinută se aplică prin distritora, comanda lui fiind asigurată de
scurte, de cîteva milisecunde, imebuitor bujiilor, între electrozii cărora
diat după fiecare închidere a conse formează o scînteie, cu atît mai
ruptor.

La Închiderea c0ntactului
condensatorul C 1 este complet
cărcat. Această stare a fost asigurată În
descărcarea sa
R 2 şi R3, astfel
la Închiderea contactului
ambele tranzistoare Ti si T2 se
chid la saturaţie, stare care Încetează la terminarea încărcării condensatorului C 1 prin tranzistorul T2,
rezistorul R3 şi joncţiunea bază-emi
tor a tranzistoului Ti, pe care îl
menţine astfel deschis o durată de
cîteva milisecunde. Pentru motoarele În 4 timpi' cu turaţii maxime
obisnuite de 6000-7000 rot/min
cu vîrf de putere În jurul turaţiei
5 000 rot/min; durata indicată a
scurtcircuitării rezistorului de balast
este de circa 4 ms, timp In care se
comandă prin tranzistorul Ti si
dioda D1 deschiderea tranzistorului
T3 În mod asemănător ca la pornire.
Se obţine astfel o comandă în
ţare a infăşurării primare la
început de ciclu de încărca're În curent a acestei înfăsurări. Şi În acest
"'caz utilizarea unei diode Schottky
D1 poate Îmbunătăţi forţarea prin
reducerea tensiunii reziduale U CE3
de la 1,6 V la circa 1,1 V.
La scăderea curentului de încăr
care a'condensatorului Ci sub un
anumit prag, tranzistorul Ti începe
să se închidă, prqces care se amplifică prin reacţie regenerativă Îr) etajale ambelor tranzistoare Ti si T2,
pînă la blocarea lor totală. Închide-·
rea tranzistorului Ti reduce injecţia
de curent În baza tranzistorului T2
şi permite astfel descărcarea condensatorului Ci prin rezistoarele Ri, .
R2 şi R3, ceea ce creează o tensiune inversă pe joncţiunea bază-e
mitor a tranzistorului Ti, întărindu-i
starea de blocare.
a particularitate a schemei prezentate o constituie faptul că circuitul monostabil încetează să mai fie
alimentat pe perioada deschiderii
contactului de ruptor, timp În care
condensatorul C1 continuă să se
descarce pe circuitul descris ante!"
rior.
Aşa cum s-a arătat, curentul din
înfăşurarea primară a bobinei de in-
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R1 =100n;R2=47012; R3=330n.; R4= 1K;R5= 10K;
C1=4,7pF; 01=02=03=04= 1N4007;T1=80 136.T2=8:.1078; T3=BDY58.

ducţie creşte rapid în perioada de
forţare spre o valoare mult mai mare
(de regulă, dublă) faţă de valoarea
I p dictată de rezistenţa de balast,
dupa care, dacă starea de contact
închis a ruptorului se menţine, acest
curent se stabilizează la valoarea I p .
Rezultă că la turaţii reduse efectul
forţării este neglijabil, duratele de
închidere a contactului ruptor. fiind
oricum suficient de mari pentru stabilizarea curentului la valoarea I p şi
în absenţa forţării electronice. la tu-

raţii ridicate, în schimb, forţarea
permite încărcarea completă în curent a înfăşurării primare, fapt ce nu
ar fi fost posibil în cazul clasic în
care durata scurtă de închidere a
contactului ruptor nu ar permite decît o încărcare parţială în curent a
înfăşurării primare. Acest' efect este
redat cl~r În figur·a 4, care prezintă
valoarea tensiunii înalte secundare
În gol În cazul clasic şi În cazul utilizării bobinei, electronice, în funcţie
de valoarea turaţiei axului motor.

Figura 5 conţine aceeaşi diagramă
în zona turaţiilor foarte joase, de
pornire, efectul bobinei electronice
fiind de asemenea foarte concludent.
Experimentările s-au realizat pe o
bobină de inducţie de 12 V, cu R p =
Re = 1,50.
Utilizarea bobine; electronice
ameliorează deci mult arderea
amestecului combustibil-aer, determinînd o economie sensibilă de
combustibil 1n toate regimurile cri-
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T2=BC107B,. T3=8DY58,15=8U 526.
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ti<!e de funcţionare a motorului termic. Tensiunea furnizată bujiilor ră
mîne superioară valorii de
20-25 kV, fapt ce reduce depozitele de calamină de pe electrozii bujiilor, prelungindu-Ie durata de bună
funcţionare. Oemarajele sînt mai
scurte, solicitînd mai puţin timp bateria de acumulatoare şi electromo- ,
torul. Ca efect negativ semnalăm
creşterea curentului mediu absorbit
de la bateria de acumulatoare, care
este însă semnificativă numai la turaţii ridicate,căci În faza de pornire
curentul absorbit de electromotor
este cu mult acoperitor faţă de cel
solicitat de instalaţia de aprindere.
Se menţionează că această creş
tere nu este alarmantă căci, la turaţii
ridicate, ea compensează doar scă
derea de consum a aprinderii clasice d~torită timpului insuficient de
încărcare În curent a înfăşurării primare. la turaţii ridicate totuşi, bobina de inducţie se va încălzi mai
mult decît în cazul aprinderii clasice.
Realizarea şi montarea bobinei
electronice nu ridică probleme deosebite. Montajul electronic se execută într-o cutie de dimensiuni reduse, care se ataşează de colierul
de fixare a bobinei de inducţie, astfel că legăturile la bornele 2, 3, 4
(fig. 3) pot fi foarte scurte.
Rezultate superioare se pot obţine
combinind folosirea bobinei electronice cu cea a unei aprinderi electronice de orice tip. Cu titlu de exemplificare se prezintă În figura 6 aplicarea simultană a acestor dispozitive utilizînd aprinderea electronică
descrisă Într-un articol anterior
("Tehnium", nr. 8/1988). În acest
caz, la lista avantajelor se adaugă
protecţia contactelor de ruptor,
funcţionarea sigură la valori foarte
reduse ale tensiunii de alimentare,
protecţia bobine; de inducţie şi scinţeie de putere constantă şi ridicată.
In figura 6, diodele 03 şi 05 formează un circuit separator de disjuncţie. Dioda 05 se poate omite,
dar in acest caz dioda D3· se va conecta cu catddul direct la borna 4
de ieşire a aprinderii electronice.
Această conexiune permite realizarea aprinderii electronice combinat
cu bobina electronică În unităţi constructive separate.
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a

UL-UM experimentat de mine şi
uşor de realizat. Schema de principiu este prezentată În figură.
Semnalul de radiofrecvenţă este
captat de antena ,,A" (un fir de
sîrmă CuEm 00,6 mm şi de lungime
10---,15 m) şi aplicat circuitului osc;lant, alcătuit de inductanţa L şi con-

Mă numesc Adrian Ursache, sînt
elev al Liceului Industria! nr. 1 Reşiţa şi sînt un pasionat al electronicii, urmărind cu interes schemeJe
publicate În revista "Tehnium". In
speranţa că dorinţa mea poate deveni realitate, propun tuturor celor
interesati construcţia unui receptor

densatorul variabil Cv, prin intermediul unui condensator ceramic de 10
pF. Semnalul selectat de acest circuit oscilant se aplică direct pe grila
tranzistorului cu efect de cîmp
BF245, la ieşirea căruia, pe drenă,
se obţine chiar semnalul de audiofrecvenţă. Condensatorul C3 (2 nF)

i

are rolul de a pune la masă componenta de r~diofrecvenţă rămasă nedetectată. In continuare, semnalul
de audiofrecvenţă se aplică unui
amplificator AF (de cca 300 mW) ce
permite conectarea, prin intermediul
unui transformator de ieşire, a unui
difuzor de impedanţă Z=4 ... an sau
conectarea directă a unei căşti cu Z
=min. 500.0 (de exemplu, două căşti
Înseriate - pentru o impedanţă mai
mare - de tipul acelora care se folosesc la receptoarele "RIC"), În
punctele "a" şi "b" figurate pe

schemă.

PORNIT-OPRIT
B
5-,pI+10V
~+-~--------~------~------~TR.

l'l:~w

Cv
SOOp

DIN

IEŞIRE

AF

Doriţi să nu deranjaţi pe nimeni
cepţiona mesajul audio transmis de
emiţător. Acesta, amplificat, va pucînd vă uitaţi la televizor? Nimic mai
simplu. Realizînd circuitul din fitea fi audiat În căşti.
gură, puteţi viziona programul TV
Avantajul schemei este că nu se
fără ca În exterior să se audă sonoutilizează legătură prin cablu şi nu
rul. Dispozitivul 01 - receptorul influenţează instalaţiile din aprova fi aşezat pe o pereche de căşti,
piere.
Realizarea îngrijită a montajului va
iar 02 - emiţătorul - pe televizor.
Aşezîndu-vă, cu căştile pe cap, În
da satisfacţie imediată tuturor amafaţa televizorului, fotodioda va retorilor. (studentă Dana Nicu/eseu)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
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Mă numesc Cristian Ciocan şi sînt
elev la Liceul de Matematică-Fizică
din Sfîntu-Gheorghe. Electronica fiind pasiunea mea, revista "Tehnium" m-a ajutat să-mi îmbogăţesc
cunoştinţele din acest domeniu.
Aş dori să propun cititorilor un
"Tester pentru /3E555".
După cum se poate observa din
schema electrică, montajul este destul de simplu, fiind form~din tr~
rezistenţe, un condensator şi două
diode luminescente (LED-uri). Am
reprezentat punctat circuitul integrat
ge trebuie verificat. Pentru a putea
verifica circuitele prezentate atît in
variantă cu 2x4 terminale, cit şi cele
cu 2x 7 terminale, am montat două
socluri corespunzătoare În paralel.
Terminalele sînt indicate în tabelul
alăturat.
'
Alimentarea se poate face de la o
sursă de tensiune continuă intre 3 şi
12 V, În funcţie de aceasta modificÎndu-se R3 (Ia 3 V-O il la 12
V-680n) , eventual montîndu-se un
semireglabil Înseriat cu o rezistenţă.

Comutatorul K (2x2 poziţii) Îndeplineşte rolul de schimbare de g'amă
(prin şuntarea unei porţiuni din inductanţa L) şi, totodată, prin intermediul diodelor LED, indică gama
recepţionată.
Inductanţa L se realizează prin
bobinarea a 250 de spire cu diametrul sîrmei de 0,15 mm pe o bară cilindrică din ferită 08 mm, cu lungimea de 7... 10 cm. Priza se ia la spira
70, începînd de la "capătul rece".
Transformatorul de ieşire se realizează pe un miez de tole de ferosiliciu, (E+I) de 0,5... 1 cm 2, cu intrefier
de 0,1 mm. Primarul conţine 1 000
de spire sîrmă CuEm 00,07-0,12
mm, iar secundarul are 100 de spire
CuEm 00.25... 0,35 mm. Alimentarea
~e poate face de la două b~e,rii
"plate" de 4,5 V (3 R12) inseriate
sau de la un alimentator exterior.
. Radioreceptorul astfel realizat
oferă recepţia posturilor locale cu o
calitate impecabilă a sunetului, bineînţeles pentru modulaţia de amplitudine. Prin intermediul bornei
DIN, radioreceptorul poate fi branşat la o staţie AF auxiliară.

Consumul montajului nu depă
20-25 mA, În cazul folosirii
LED-urilor cu 05 mm, cu un consum de 20 mA
şeşte

PIN'

TIP C.1. {3E555
O.I.l.
D.I.l,
2x4
2x1

V-

i
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Testarea circuitelor se face astfel:
se montează circuitul În soclu şi se
alimentează montajul; dacă circuitul
testat este bun, cele două LED-uri
se vor aprinde intermitent.
Acest montaj poate fi folosit şi ca
indicator de funcţionare pentru diverse aparate.

BA 741 (CAP9..lA : ro 99)
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Montajui prezentat în figura 2 Îşi
propune micşorarea puterii consumate de la reţea de către televizoarele cu circuite integrate de producţie indigenă cu 5%. Aceasta
presupune intervenţia în cadrul alimentării
sincroprocesorului
TBA950, şi. anume înlocuirea rezistorului R809 (8,2 k,O/S W). În schema
originală (fig. 1) acesta are rolul de
a asigura pornirea sincroprocesoru-

lui şi, ca urmare, excitarea etajului
final linii (BU205), ceea ce duce la
apariţia unei tensiu ni "re cu perate"
din care se alimentează parţial şi
sincroprocesorul. O dată alimentat
sincroprocesorul, rezistorul R809 disipă inutil 3,2 W, "Încărcînd" şi stabilizatorul serie (T801) cu 1,9 W.
Rezistoarele R1 şi R2 produc saturaţia lui T1, care prin curentul lui
de colector va alimenta sincroproce-

sorut. În momentul apariţiei tensiunii recuperate, tensiunea în catodul
lui D803 va atinge valoarea de
13-U D803 (V), ceea ce va duce la
blocarea lui T1, care are potenţialul
bazei fixat la cca 11 V de dioda D1,
prin întoarcerea tensiunii U BE •
Dioda D1 nu are rol de stabilizare
(I R1 (I.<min), ci numai de limitator
(tampon) de tensiune.
Rezistorul R2 din colectorul lui T1
'poate fi şi de putere mai mică, avînd
în vedere că disipă numai la pornirea sincroprocesorului, dar aceastEi
alegere poate duce la distrugerea

acestui rezistor prin ambalare termică în cazul în care nu există tensiune "recuperată", datorită unui defectal etajului baleiaj linii.
Tranzistorul T1 se va alege cu
U('Ex~200 V. 'c~SO mA. J3min~20/lr
10 mA. Dioda D1 va avea tensiunea,
măstlrată la '.<min, de 10+11,5 V.
Recomand amatorilor acest montaj întrucît economia de energie de
numai 5% pe care o realizează, pe o
perioadă mai îndelungată şi la . un
număr mai mare de receptoare TV,
nu este deloc de neglijat. (Mihai Popescu)

SPRE PINUL 3 C.1. rBA 950
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100.n
(802
+175v
100)JF
16v

r
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.jI~" Atenuatorul din figură are impedanţa de 7Sn şi atenuează Între O şi
42 dB, în trepte de 6 dB.
Comutatoarele sint cu 2x2 poziţii,
de tipul celor folosite la radioreceptoarele "Solo 100".
Atenuatorul se ecranează în tablă
cositorită.
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Domeniul de lucru al atenuatorului este pînă la frecvenţa de 30 MHz,
fiind util radioamatorilor ce lucrează
în unde scurte. (O. Marinescu)
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Circuitul prezentat oferă unele
avantaje faţă de schemele clasice .•
Este destinat montajelor conectate
la masă, cu factor de transfer reglabil.
Circuitul din figura 1, avind:
R1 = R2 = R3 = R4 ~ RS şi U 2 = O,
reprezintă un generator de curent
constant controlat prin tensiunea U 1•
Ecuaţiile sint valabile atît pentru
acest circuit, cît şi pentru varianta
îmbunătăţită prezentată În figura 2,
care permite reglarea continuă a
factorului de transfer (curent ieşire
- tensiune intrare). Reglajul rezistenţei interne este independent de
reglajul factorului de transfer şi nu
este influenţat de utilizarea intrării
inversoare sau neinversoare a amplificatorului operaţional.
Pentru ca circuitul să reprezinte
un generator de curent, trebuie să
existe independenţa curentului de
ieşire faţă de tensiunea de ieşire,
adică rezistenţa internă să fie infinită.

Condiţia pentru aceasta este:"

~
R1
R4
R2 + R5
Atunci curentul de ieşire va fi:
I

= -.&....
R3

U1

-

U2

Rs

Înlocuind rezistenţele R2 + R5 cu
un potenţiometru Rp, se obţine circuitul din figura 2. În acest caz:
R2 = (1-x) Rp şi R5 = x'Rp
Curentul de ieşire devine:

~ U 2 pentru x = O + 1.
x 1 .
Coeficientul k din figura 2 poate
avea orice valoare. Reglarea precisă a rezistenţei interne se face efOnectînd intrarea inversoare a amplificatorului la un potenţiometru. (C.
Vasile)
BIBLIOGRAFIE
Sdelovaci technika nr. 9/1986;
Elektronik nr. 24/1985.
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AURELIAN CATĂLIN LAzAROIU
Aplicaţiile 1n care se foloseşte vobuloscopul de audiofrecvenţă se re}eră la determinări calitative şi cantitative care, În funcţie de circuitul
sau aparatul analizat, pot fi:
- vizualizări de ansamblu ale caracteristicii de frecvenţă;
- operaţii de acord şi reglare;
- verificarea funcţionării dinamice;
- aprecieri ale variaţiei unor parametri.
.
Primele două tipuri de determinăr;
se referă la cele bine cunoscute de
majoritatea cititorilor. Este vorba de
folosirea vobuloscopului pentru v~
zualizarea caracteristicilor de frecvenţă ale preamplificatoarelor, ale
preamplificatoarelor-corectoare, ale
amplificatoarelor finale în regim de
putere redusă şi În regim de putere
maximă, ale egalizoar.elor, ale corectoarelor de ton şi ale filtrelor de
orice tip şi configuraţie.
Amintim aici că pot fi verificate
filtrele analogice, analog-discretizate şi digitale. Astfel pot fi verificate şi acordate filtrele de distribuţie
folosite În boxele cu mai multe căi,
filtrele sincrone, filtrele folosite În
orgile de lumini şi în aparatura de
telecomandă, filtrele pieptene realizate cu linii de întîrziere etc.
Alte aplicaţii se referă la verificarea funcţionării dinamice şi la stabilirea domeniilor de lucru ale unor
dispozitive şi aparate folosite pentru
producerea efectelor sonore, qu noscute sub diferite denumiri: Leslie,
Doppler, phaser, who-phase, flanger
(static sau dinamic, pozitiv sau negativ). rotor-sound, wah-wah,
who-who etc. Vizualizarea caracteristicii de frecvenţă a acestor dispozitive sau aparate este foarte sugestivă şi pentru inţelegerea modului de
lucru al acestora.
O serie de aplicaţii se referă la verificările unor tipuri moderne de filtre active. Prin vizualizare se pot verifica blocurile de filtre folosite pentru analiză şi sinteză În vocodereie
muzicale; se pun În evidenţă interferenţele Între filtrele adiacente din
aceste blocuri. Se poate aprecia caracteristica de transfer globală (cu
interacţiun'Ue corespunzătoare cînd
se modifică parametrii unui filtru) a
unui set de filtre formantice şi SI corectoarelor de balans spectral din
sintetizatoarele de vorbire şi de mu-

Alte aplicaţii privesc reglarea şi
verificarea funcţionării dinamice a limitatoarelor de zgomot de tip DNF
(dynamic noise filter) şi a filtr$lor de
prezenţă statice sau dinamice.
Se poate verifica, de asemenea,
caracteristica de frecvenţă cli totul
particulară a oricărui procesor digital de audiofrecvenţă.
In domeniul electroacusticii menţionăm două aplicaţii mai importante. Cu ajutorul vobuloscopului se
poate determina caracteristica de
frecvenţă globală a unui sistem
electroacustic format din microfon,
amplificator, difuzoare şi sală. Prin
intermediul unui egalizor de octavă
sau treime de octavă se poate corecta această caracteristică, observînd În timp real orice modificare introdusă de egalizor. În cazul În care
sursa de program este alta decît microfonul, pentru ev.aluarea corectă a
caracteristicii de frecvenţă a sistemului electroacustic, la măsurători
se va folosi un microfon special cu
liniaritate cît mai bună (B&K).
Prin vizualizare se pot face aprecieri asupra variaţiei modulului impedante; electrice (şi implicit a rezonanţelor) difuzoarelor şi căştilor de
diferite tipuri În funcţie de frecvenţă
şi a variaţiei acestora la modificările
de cuplaj dintre membrana difuzorului şi mediul ambiant datorită incintelor acustice În care se montează
d i fuzoarel e.
Pentru ca vObuloscopul să fie eficient într-o gamă largă de aplicaţii,
se impun unele condiţii pe care trebuie să le prezinte vobulatorul şi osciloscopul. Vobulatorul de audiofrecvenţă trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice:
- domeniu de vobulare continuă:
20-20 000 Hz (sau pe subdomenii
de cel puţin o octavă);
- evoluţie logaritmică a frecvenţei;

-

existenţa

reperelor de frec-

venţă;

- ampritudine perfect com!ltantă
a semnalultli, în tot domeniul vobulat;

semnalul generat de vobulator
fie sinusoidal, cu coeficient de
distorsiuni armonice sub 1°/0;
- stabilitate a parametrilor specificaţi, la variaţii normale de temperatură şi tensiune.
Referitor la condiţia evoluţiei frecvenţei după o funcţie logaritmică,
credem că' este strict necesară, deoarece, În domeniul audiofrecvenţei,
toate reprezentările se fac prin intermediul scării logaritmice, În concordanţă cu mecanismul percepţiei auditive umane. Dacă variaţia frecvenţei nu ar fi logaritmică, domeniul de
frecventă cuprins între 20 şi 1 000
Hz ar fi comprimat În numai cîţiva
milimetri situaţi în stînga ecranului,
ceea ce ar face imposibilă orice interpretare sau evaluare În acest domeniu de frecvenţă, sau compararea
acestuia cu restul domeniului.
Osciloscopul trebuie să fie echipat cu tub catodic cu fluorescenţă
(standard P7), cu diagonala de cel
puţin 8 cm.
Tuburile catodice cu fluorescenţă
sînt tuburi cu perSistenţă foarte
mare, asigurînd o bună vizualizare
la viteze scăzute de baleiaj; pe de
altă parte, oferă posibilitatea de
comparare a ciclurilor succesive deoarece aceste tuburi au două culori
distincte - bleu pentru baleiajul curent şi galben pentru cel anterior
(persistenţa) .
Baza de timp trebuie să aibă valori ale baleiajului cuprinse Între 20
şi 1 000 ms/div; pentru unele aplicaţii, existenţa unui reglaj fin al vitezei
de baleiaj, În afara celui În trepte,
este binevenită.
Existenţa unui comutator electronic În osciloscop permite suprapunerea liniilor de bază (axele X) ale
canalelor nefolosite ale comutatorului, ca repere de amplitudine.
să

-

Descrierea vobulatorului

Sistemul constituit din vobulator
osciloscop şi modul de cuplare a
acestora cu circuitul analizat sînt indicate 1n figura 1. Schema simplificată a vobulatorului, indicată În
şi

această figură, include un generator
funcţii şi o serie de -etaje care
asigură realizarea condiţiilor enume-

de

rate mai sus.·
Schema detaliată a vobulatorului
este indicată În figura 2. Generatarul de funcţii C17, de tip monolitic,
este ROB8125, realizat 1n tehnică
MONOCIP la CCSIT -CE; el a fost
prezentat detaliat În nr. 8/1987 al revistei: Menţionăm că acest circuit
este compatibil funcţional şi pin la
pin cu bine cunoscutul XR2206
(EXAR). Deoarece aceste generatoare de funcţii au pOSibilitatea de
modulare a semnalului În amplitudine şi În frecvenţă, ele se constituie
În circuite ideale pentru realizarea
unui vobulator de audiofrecvenţă
simplu şi eficient.
Intrarea vobulatorului (punctul A)
primeşte semnalul bazei de timp a
osciloscopului, cu formă de rampă
liniară. Acest semnal este aplicat
unui adaptor de impedantă şi nivel
realizat cu C11. Etajul urmator, compus din C12. şi componentele afe,ente, este un circuit de logaritm are,
prin intermediul căruia se asigură
distribuţia simetrică faţă de centrul
ecranului a celor z.ece octave acoperite de vobulator. Etajul cu CI3
asigură poziţionarea şi nivelul tensiunii de control ale unui generator
de curent controlat în tensiupe (T1),
În ·forma sa cea mai simplă. In acest
fel se asigură o variaţie de curent în
circuitul pinului 7 (MF), suficientă
pentru obţinerea unui baleiaj de
frecvenţă În raport de 1: 1 000.
Vobulatorul este prevăzut cu reper
de frecvenţă-marker de tip cursor
electronic, operaţional În tot domeniul de frecvenţă. Acest reper se obţine prin compararea unei tensiuni
de referinţă divizată prin helipotenţiometrul HP6 (POZIŢIE MARKER)
cu tensiunea de control a generatorului de curent. Cînd cele două tensiuni sînt egale, comparatorul cu
CI5 declanşează un circuit basculant monostabil C16, cu durata de 1
ms. Impulsul generat de acest monostabil activează comutatorul elec-

t/

II..

zică.

Se pot face aprecieri ale comportamentului dinamic, tranzitoriu al filtrelor de bandă îngustă sau al filtrelor cu pantă de atenuare foarte
mare. Se poate urmări răspunsul filtrelor la care frecvenţa de rezonanţă, lăţimea de baQdă şi cîştigul
sînt controlate În tensiune.
Un loc aparte În aria aplicaţiilor
vobuloscopului de audiofrecvenţă îl
constituie verificările liniilor de întirziere realizate cu CTD-uri, incluse in
diferite configuraţii. Se pot determina limitele de variaţie a timpului
de Întîrziere, eficacitatea modulării
În frecvenţă a frecvenţei de tact a liniilor, influenţa nivelului şi fazei
semnalelor procesate CÎnd se Sl,Jmează cu semnalele directe. Toate
precizările de mai sus sînt valabile şi
pentru liniile de întîrziere digitale,
realizate cu registre de deplasare
sau cu RAM-uri.
Comportamentul în frecvenţă al liniilor de întîrziere este caracterizat
prin apariţia pe ecranul vobuloscopului a unei infinităţi de maxime şi
minime. Imaginea obţinută sugerează cît se poate de plastic denumirea de filtru pieptene dată filtrelor
implementate cu linii de întîrziere
incluse În configuraţii adecvate,
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tronic realizat cu un tranzistor MOSFET (T2), inserat În circuitul pinului
1 (MA). Pe durata acestui impuls,
amplitudinea semnalului vobulat
creşte cu 1 dB; În acest fel, pe infă
şurătoarea semnalului afişat apare
un reper.
Prin trecerea comutatorului S1 din
poziţia W (vobulator) pe poziţia M
,(măsurare), tensiunea de referinţă
corespunzătoare poziţiei reperului la
un moment dat est~ aplicată generatorului de curent. In această situaţie, generatorul de semnal este stopat pe frecvenţa punctului marcat:
Această frecvenţă, fiind automat afi;'
şată pe osciloscop, poate fi măsu
rată prin intermediul acestuia; pentru precizie, se poate conecta un
DFM în circuitul pinului 11 al generatorului, unde este disponibil semnal cu formă de undă dreptunghiuIară (punct C).
Ieşirea de semnal sinusoidal a generatorului ROB8125 este aplicată
unui am'plificator de curent (T3, T4),
urmat de un atenuator În trepte (O.
-20, -40 dB), cu reglaj continuu În
interiorul acestora prin intermediul
potenţiometrului P13.
Parametrii măsuraţi ai vobulatorului realizat experimental sînt:
- domeniul de vobulare continuă: 20-20 000 Hz;
- variaţia de amplitudine a semnalului În domeniul indicat mai sus
este O dB;
- tensiunea maximă la ieşire: 2
. Vrms.;
.
, - distorsiunile armonice la frec'"venţa de 1 kHz sint "'=0,5% şi rămîn
sub 1% in tot domeniul vobulat;
- impedanţa de ieşire, pe oricare
dintre cele trei poziţii ale atenuatorului, este de 600 O (asimetrică).
Detalii constructive. Toate amplificatoarele operaţionale folosite În vobulator sint de tipul 741; pentru
compactizarea construcţiei am folosit amplificatoare operaţionale cvadruple LM 324 (PM324). Pentru uniformizare, circuitul basculant foloseşte tot un amplificator operaţional
În configuraţie ,de monostabil.
Dioda folosită in circuitul de logaritmare va fi cu germaniu, de uz general. Dioda 03 este o diodă de referinţă in direct cu siliciu, de tip
DRD4 (I.P.R.S.). Tranzistorul :r1
este un TUN (BC1OB), iar tranzistorul T2 este un MOSFET tip ROS01
(I.C.C.E.). Tranzistorul T3 este un
TUN (BC107A, BC171A), iar T4 este
un tranzistor pnp cu siliciu. de medie putere (BD136, 2N2904).
Pentru a asigura o bu nă stabilitate
termică, În timp, se impun unele prel ~~izări: rezistenţele folosite vor fi de
-hl,:p RPM, iar condensatorul conectat
.ntre pinii 5 şi 6 ai generatorului de
funcţii va fi termostabil (styroflex
polycarbonat). Potenţiometrui POZIŢIE MARKER va fi, de preferinţă, un
helipotenţiometru; semireglabilele
vor fi de tip CERMET sau helitrim.
Termostabilitatea vobulatorului
poate fi îmbunătăţită prin folosirea
În locul lui T1 a unui tranzistor din
aria termostatată PA 726 (I.P.R.S.). În
acelaşi scop,tensiunile de referinţă
din circuitul intrărilor neinversoare
ale CI3 şi CI4 pot proveni de la
sursa de tensiune de referinţă bine
termostabilizată a unui ,circuit integrat PA 723 sau ROB723. Pentrl:J
aceasta se cu plează plusul sursei de
alimentare la pinul 8, iar pinul 5 se
conectează la masă. Pe pinul 4 va fi
disponibilă o tensiune de cca 7,15
V, bine termostabilizată, care se va
diviza corespunzător. Cei trei pini
indicaţi mai sus sint valabili pentru
capsula r0100. Deoarece se foloseşte numai ,etajul de Uref., pentru
această aplicaţie sînt bune şi circuite integrate cu etajele de protecţie
d~ecta
.
Sursa de alimentare a vobulatorului va fi de tip simetric, ±12 V/100
mA, stabilizată parametric sau prin
intermediul a două stabilizatoare de
tensiune de tipul PA 723 sau
ROB723.
Reglaje. Precizăm că de corectitudinea efectuării operaţiilor de reglaj
depinde buna funcţionare a vobulatorului. Este indicat ca aceste reglaje să fie făcute, de electronişti cu
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experienţă În realizarea şi reglarea
aparaturii de laborator.
Pentru efectuarea acestor operaţii
sînt necesare un osciloscop cu posibilitatea de măsurare În C.C., un
frecvenţmetru digital (DFM), o punte
de distorsiuni şi un voltmetru digital
(DVM).
Înainte de efectuarea reglajelor,
vobulatorul va fi lăsat sub tensiune
cca 30 de minute. De asemenea,
Înaintea folosirllor curente, va fi lă
sat sub tensiune 15 minute.
Succesiunea operaţiilor de reglaj
este următoarea:

1. Reglarea generatorulul de funcţII
Se cuplează osciloscopul şi puntea de distorsiuni la extremitatea superioară a potenţiometrului P13 şi
DFM in pinul 11 al C17. Se înlocuieşte temporar joncţiunea CE a tranzistorului T1 cu un potenţiometru de
100 kO. Se roteşte cursorul acestui
potenţiometru pînă cînd DFM indică
1 000 Hz. Din reglajul adecvat al
componentelor cuplate la-pinii 3. 13,
14, 15 şi 16. va trebui să se obţină o
tensiune de ieşire sinusoidală de 5,6
Vv.v.,cu un coeficient de distorsiuni
de aproximativ 0,5%. Se cuplează
osciloscopul şi puntea de distorsiuni
la ieşirea de O dB a amplificatorului
de curent. Potenţiometrul P13 va
avea cursorul În poziţia maximă de
sus. Se tatonează valorile rezistenţe
lor de polarizare a tranzistorului T3
În jurul valorilor indicate, pentru
conservarea coeficientului de distorsiune armonică obţinut la ieşirea generatorului de funcţii. Prin rotirea
cursorului potenţiometrului din circuitul pinului 7, se verifică dacă coeficientul de distorsiune armonică
rămîne sub 1% pentru orice frecvenţă din domeniul 20-20 000 Hz şi
dacă amplitudinea rămîne perfect
, constantă.
Se deconectează potenţiometrul
din circuitul pinului 7, cuplînd În
acest punct colectorul lui T1.
2. Reglarea etajului de referinţă
(MARKER)
Se cuplează DFM În circuitul pinului 11 al CI7, DVM În PM2 şi osciloscopul la ieşirea de O dB. Comutatorul S1 se trece În poziţia M. Se acţionează h elipotenţiometrul H P6
pînă cînd cursorul va fi În poziţia li-

mită de jos (spre P8). Se reglează
P8 (care fixează limita inferioară a
domeniului vobulat) pînă se va citi
pe DFM frecvenţa de 20 Hz. Se acţionează HP6 pînă cînd cursorul se
va afla În poziţia limită de sus (spre
P5). Se reglează P5 (care fixează limita superioară a domeniului vobulat) pentru a citi pe DFM frecvenţa
de 20 000 Hz. Se poziţionează HP6
la jumătatea cursei şi se reglează P7
pină cind DFM va indica 630 Hz.
Această valoare corespunde mediei
geometrice a domeniului 20-20 000
Hz sau, altfel spus, frecvenţa situată
la mijlocul celor zece octave acoperite de vobulator. Din considerente
practice, P7 poate fi reglat pînă 'Ia
citirea pe DFM a frecvenţei de 1
kHz, deoarece aceasta este referinţa
de frecvenţă mai des folosită. Celor
trei poziţii ale, cursorului HP6 (sus,
mijloc, jos) le corespund pe DVM
următoarele valori: 2,1V;O,65 V;O,5V.

3. Reglarea părţii de balela;
Se trece comutatorul S1 În poziţia
. W şi se conectează osciloscopul la
care se ataşează vobulatorul În
punctul PM1. Semnalul de baleiaj de
la baza de timp a osciloscopului conectat În PM1 se aplică in punctul A
(intrarea În vobulator). În acest fel
se asigură vizualizarea tensiunii logaritmic-variabilă pe ecranul osciloscopului. Deoarece semnalul de
baleiaj provine de la acelaşi osciloscop pe care se face vizualizarea În
PM1, comutatorul bazei de timp nu
influenţează imaginea afişată. Vor fi
preferaţi totuşi timpi de bateiaj care
să asigure afişarea tensiunii logaritmate sub forma unei curbe continue
şi nu a unui punct care să descrie
această curbă.
Reglarea propriu-zisă constă în
asigurarea compatibilităţii tensiunilor de control În punctele PM1 şi
PM2. Deşi acest reglaj este foarte
important pentru funcţionarea corectă a vobuloscopului, se dau numai indicaţii principiale, deoarece

reglajele detaliate depind de nivelul
de axare a semnalului disponibil la
ieşirea bazei de timp a osciloscopului la care se ataşează vobulatorul.
Se trece comutatorul AC/DC al
osciloscopului pe poziţia DC, iar comutatorul atenuatorului de la intra-

rea Y se fixează pe poziţia de 0,5
V/div. Din reglajul succesiv al lui P1,
P2, P3 şi P4 se vor obţine pe ecranul osciloscopului curba şi valorile
indicate În figura 3. Dacă s-a înţeles
modul de funcţionare a vobulatorului, succesiunea operaţiilor de reglaj
va fi uşor dedusă şi aplicată pentru
fiecare caz În parte. În final se verifică compatibilitatea tensiunilor În
punctele PM1 şi PM2, prin legarea
directă a punctului B I.a intrarea Y a
osciloscopului. Prin rotirea lui HP6
de la o extremitate la alta, trebuie să
se observe markerul deplasÎndu-se
pe anvelopa semnalului de audiofrecvenţă, de la o extremitate la alta
a ecranului; ia jumătatea cursei lui
HP6, markerul '!a fi vizibil la jumăta
tea ecranului. Inălţimea markerului
se reglează din P9.
Observatii. Pentru a nu complica
realizarea acestui vobulator, nu se
aplică o convers,ie frecvenţă-c.c. Ja
ieşirea dispozitivului analizat. In
acest fel este posi bilă şi efectuarea
unor observaţii utile asupra unor
distorsiuni de supramodulaţie sau
de fază.
Dar, datorită lipsei acestui convertor, markerul apare la frecvenţe
joase ca o perturbaţie pe traseul sinusoidei; la frecvenţe medii şi inalte,
markerul apare însă normal, situat
pe anvelopa semnalului. Pentru evaluarea amplitudinii diferitelor frecvenţe se apelează la o metodă simplă, folosită şi la unele aparate de
construcţie industrială. Este vorba
de realizarea unor "măşti" confecţionate din plexiglas sau acetophan,
gradate În dB; ele se fixează deasupra ecranului tubului catodic.

ti

Cu un circuit integrat A277D se
poate construi un Indicator de volum.
Semnalul de la discriminator este
aplicat unui tranzistor cu efect de
cimp ,i din sursa acestuia se culege
excltaţla pentru VU-metru ,i indicatoarele de standard.
AMATERSKE RADIO, 7/1988

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

s

in gama de 2 m antena Quagl se
cu rezultate foarte apreciabile.
Cu datele din desen se obtin un
ciştig de 12-14 dB, un raport fatăI
spate de 21 dB şi un coeficient de
undă reflectată de 1/1 1/12.
prezintă
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R .. 2590mm
S = 1240mm
01 = 912mm
02=: 907mm
03 = 902mm
OI.. = 897mm
05 == 8921'T)m
06 == 887mm

R-S

=555mm

*S-01= 335mm

01-D2=910mm
02-03=470mm
O3-04-663mm
04-05~63mm

05-06-- 663mm

CI

I~7x
'JOS

Cu trei circuite Integrate de tip
K1YT401A se poate construi un generator ce debitează semna' in
dinte de ferăstrău şi semnal dreptunghiular.
frecventa acestor semFormele
nale sint dictate de componentele
RC din schemă. Frecvenţa maximă
ce se poate obtine este de 500 kHz.
Cu elementele figurate semnalul
debltat este de 7,5 kHz.
Allmentarea se face cu tensiu ne
de 6,3 V.
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RADIO. 11/1976

(+ "'.5 V

A

Comanda motorulul unor micromodele se poate obtine după
schema logică alăturată.
Pe Intrările A şi B se aplică nivel O
sau 1 şi in funcţie de aceste combinatii se obtine stop sau unul din
sensurile de rotire ale motorului.
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Sint utilizate pentru protecţia instalaţii
electrice industriale unde pot apărea curenţi mari de
scurtcircu it.
CARACTERISTICI
cu legături faţă şi
Aparatele sînt În execuţie
pot fi echipate cu:
- contacte auxiliare;
- dispozitiv de tensiune minimă;
- dispozitiv de declanşare (numai pentru variantele de 100 şi 250 A).
Faţă de echipamentul clasic, produsele au cadatorită efectului
pacitate de rupere foarte
limitativ al curentului de scurtcircuit, putînd fi utilizate În instalaţii electrice cu curenţi de scurtcir··
cuit mari.

Întreprinderea Electroaparataj oferă beneficiari..
şi externi următoarea gamă de produse:
!.~
intrerupătoare automate in carcasă izolantă
10... 1 000 A;
- intrerupătoare automate 1 000.... 4 000 A;
- Intrerupătoare automate monopolare

ÎNTRERUP -TOA E
AUTOMATE CU BLOC
DE LIMITARE
TIP IL 25A, I 63 ,
IL 100A I I 250

l,:or interni
-

0,5 ... 32 A;
--

contactoare de
demaroare;

CeC. şi

de c.a. 6... 630 A;

electromagne~ dec.c. şi c.a.;
microintrerupatoare;
detectoare de proximitate;
siguranţe automate.
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Pentru informatii
adresati-vă la Întreprinderea ELECTROAPARATAJ - Bucureşti,
Marelui Stadion nI". 3-5, sector 2,
cod 73309, telefon 535430, ieIel( 11692 eiapar - r.

ti

r
bobinele şi apoi reacordate circuitele (operaţie dificilă fără instrumente adecvate).
IOVANICA MIREL - Tg. Jiu
Uzura capului magnetic produce
şi micşorarea nivelului de înregis-·
trare.
MUNTEANU ION - Bucureşti
Şos. Giurgiului 79-101, bl. F, ap.
144.
oferă
colecţia
"Tehnium"
1970-1988.
BIDILICA COSTEL -. jud. Argeş
În televizor se pare că s-a desfă
cut un fir între transformator şi bobinele de deflexie.
La încărcarea acumulatorului nu
trebuie să daţi mai mult de 7 A.
Pu ntea' redresoare se montează pe
un radiator de căldură.
TRANDAFIR GHEORGHIŢA Gh. Gheorghiu-Dej
Legătura intre antenă şi televizor
se poate face cu cablu de 750 sau
50 n.
Despre construcţia ampli.ficatoare-

GOTA ALEXANDRU - Timişoara
Un convertor 14/3,5 MHz este în
principiu asemănător cu cel realizat
de dv. 21/3,5 MHz.
Dacă aveţi un cuarţ de 10,5 MHz
sau chiar 10, 7 MHz (provenit din filtre), construiţi oscilatorul şi, printr-o
mică extensie a scalei receptorului
de bază, reuşiţi să recepţionaţi şi
banda de 20 m.
STANESCU GH. - Craiova
Se poate folosi capul magnetic de
la casetofonul.MK135.
ARITON DANIEL - jud. Iaşi
După preamplificatorul pentru cap
magnetic urmează etajul corector de
ton şi de aici se stabileşte caracte-.
.
risti ca de frecvenţă dorită.
Preamplificatorul de la "Corina"
se poate cupla direct la egalizorul
grafic.
Nu deţinem adresa firmei la care

VLAD MOISE - Constanta
Montati un stabilizator de tensiune de tipul celor din alimentatoare cu tranzistor serie.
HALIP TRAIAN - jud. Suceava
Adresati-vă la o cooperativă de
reparaţii din Suceava
NICOLAE IVAN - Brăila
Vom reveni asupra modernizării
unor tipuri de televizoare (înlocuirea unor piese şi componente).
MURGULET MIHAI - Bacău
Nu deţinem datele circuitelor şi
modulelor la care vă referiţi.
MARE VASilE - Arad
Recepţia TV se va îmbunătăţi
dacă o să construiţi antene de mare
eficienţă la care să ataşaţi şi un amplificator.
Amplificatorul P49766 este un
produs industrial ce poate fi procurat din comerţ.
Tranzistorul BF509 este de tip
pnp şi se polarizează cu minus pe
colector.

lor de antenă găsiţi date În rubrica
.'
TV-Dx. .
KALLO TIBERIU - Buzău
Componentele la care vă referiţi
pot fi inlocuite În televizor la reprezentanţa "Electronica" din localitatea dv.
CREŢIU PETRU jud. Bihor
Construiţi un sistem de antene
publicat (care a fost experimentat).
Tranzistorul se verifică montat
într-un amplificator. Condensatorul
C4 poate fi de 3,9 pF.
FULGA NICOLAE - Bucureşti
Neavînd instrumente de măsură
pentru depanare, apelaţi la serviciile
unei cooperative. Nu este permisă
construcţia unui pilon fără o autorizaţie.

lENEI ŞTEFAN - Tîrnăveni
Secundarul transformatorului este
conectat În circuitul tranzistorului
T3. Sarcina comandată este de 600
W.
ARMEAN HORIA - Sibiu
Nu posedăm schema solicitată.

1.

vă referiţi.

ANGALIŢA ALIN -

Deva
cu o cască semnalul la
la ieşirea circuitului şi
stabiliti unde apare distorsionarea.
MUCUŢA GH. Brăila
Un specialist poate stabili dacă
transformatorul de linii este defect;
dacă este defect imaginea apare în-

Cu

Ascultaţi
intrarea şi

'o

dacţional a
boratorilor
fericire,

tunecată.

f;

În blocul UUS' trebuie modificate

DUO-RS1210
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C.II.

I

Amplificatorul de putere audio
este format din două tranzistoare,
cuplajul fiind prin transformatoare.
Alimentarea se face de la reţea
sau baterii cu 6 V.

NEDELCU VASILE
Radioreceptorul DUO-RS1210 lucrează in gama undelor lungi şi medii, avind ca elemen,t principal un
circuit TBA570.
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