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Evoluţia din ultimii ani a tranzistoarelor bipolare de putere şi de comutaţie este impresionantă. Pe plan
intern, anunţarea Darlington-urilor
de. foarte mare putere din familia GT
. (Giant Transistor), [1], constituie un
eveniment tehnic de primă importanţă. Utilizînd capsule hockey-puck
cu diametre pînă la 74 mm (capsula
T50), vor putea fi comutaţi curenţi
de 600 A,I la 1 000 V, adică de 600
kW, cu un singur tranzistor. Datorită
performanţelor deosebite însă, astfel
de supertranzistoare vor rămîne În
mod firesc componente scumpe şi
nu vor intra În dotarea amatorilor.
'intrucit gama puterilor de acţionare
este foarte largă, punerea În paralel
a tranzistoarelor de putere rămîne
actuală [2-5).
1. Regimul de C.C. al tranzistoarelor legate in paralel
Cînd se leagă direct În paralel
(terminal cu terminal) tranzistoare
cu caracteristici diferite, ele trebuie
să lucreze la aceleaşi tensiuni V HE şi
V ct;, ceea ce înseamnă curenţi de
bază diferiţi şi curenţi de colector
diferiţi (fig. 1a).Aceasta duce la supraîncărcarea unuia dintre tranzisţoare şi la creşterea temperaturii lui.
In regiunea activă normală" unde
caracteristicile tranzistorului sînt
aproape orizontale, dezechilibrul se
datorează numai dispersiei lui f3 ta
tensiunea VCE respectivă.
Calea cea mai simplă de egalizare
a curenţilor de colector constă În
plasarea unor rezistoare În serie cu
emitoarele, ca În figura 1b. Valoarea
rezistoarelor de egalizare nu poate fi
prea mare, din cauză că puterea pe
care o disipă reprezintă pierderi suplimentare. O cădere de tensiune de
circa 0,4 V ... 1 V reprezintă compromisul optim [5]. acesta constituind criteriul de dimensionare la curentul dat.
Din figura 1 b rezultă:
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montarea tranzistoarelor de putere
pe acelaşi radiator, fără izolare [3].
Alimentînd cu tensiune stabilizată
circuitul 723 (fig. 3), creşte rejecţia
variaţiilor tensiunii de intrare, iar
potenţialulradiatorului este practic
cel al masei (O ... -0,7 V).
Cu ieşirea În scurtcircuit, pe grupul regulator se disipă aproximativ
290 W, de aici necesitatea a patru
tran~istoare (cca 73 W/tranzistor).
Puterea de comandă sub 2 W a permis utilizarea unui singur tranzistor
BD În prefinal [3]. Din potenţiome
trul de 2,5 kO se ajustează nivelul
tensiunii de iesire.
2. Regimul de comutaţie al tranzistoarelor legate În paralel
Tranzistoarele de putere sînt folosite mai ales În circuite de comutaţie În care sarcina este inductivă.
la comutaţie directă nu apar În
general probleme; de Îndată ce Începe să crească curentul prin tranzistorul mai rapid, viteza sa de creş
tere este limitată de cea a curentului
de bază. la comutaţie directă, orice
tranzistoare se Împerechează bine.
la comutaţie inversă însă, după
blocarea tranzistoarelor rapide, tranzistorul cu cel mai lung timp de stocare trebuie să conducă întreg curentul de sarcină. Dacă puterea disipată de tranzistoarele rapide este
scăzută, cele mai lente trebuie să
comute vîrfuri importante de energie, cu pericolul căderilor prin stră
pungere secu.ndară. Proiectantul
trebuie să se asigure că nu sînt depăşite valorile limită absolute nici
pentru tranzistoarele mai încărcate
(cele lente), că rămîn şi acestea în
interiorul ariei de funcţionare sigură.
Datele de catalog, chiar atunci
cînd specifică dispersia timpilor de
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Fig. 1: Efectul
tranzistoare.

b cu rezistenţe de egalizare în
emitoare.
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f32
dacă Rf- este suficient de mare pentru
ca să fl-e justificată neglijarea 1 ~ RE'
Relaţia (3) demonstrează că, datorită cuplajului prin rezistoarele RI.'
tranzistorul cu amplificarea mai
mică este comandat mai puternic,
aceasta conducînd la egalizarea cu-

1

renţilor.

Folosind procedeul descris, au
fost proiectate sursele stabilizate din
figurile 2 şi 3 [2], cu grupuri de reglaj compuse din tranzistoare puse
în paralel. Configuraţia grupului de
reglaj permite În ambele cazuri
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comutaţie, nu sînt su'ficiente pentru
Împerecherea tranzistoarelor de putere; sortarea acestora după timpii
de comutaţie măsuraţi la curentul
pe care urmează să-I comute asigură fiabilitatea necesară şi este, de
fapt, singura soluţie practică, Tastorul prezentat În cele ce urmeaza
este destinat acestui scop,

(24V
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I

('.../

3, Descrierea testorului
Pentru împerecherea a două pînă
la opt tranzistoare a fost proiectat
dispozitivul a cărui schemă bloc
este dată În figura 4, Funcţionarea
sa este următoarea: din circuitul
secvenţial, care este un numărător
în inel, se comandă pe rînd tranzistoarele testate În ritmul impulsuri lor
de tact de la generator. Acestea sînt
legate pentru Ci forma funcţia
SAU-cablat 'in punctul V C F - OSC
(OSC - punct de control pentru osciloscop), Rezultă astfel În punctul
r I-OSC o succesiune de impulsuri
distincte care pot fi suprapuse ca În
figura 5, dacă se declanşează sincronizarea cu frontul lor crescător.
Pentru aceasta se foloseste un
transformator de impulsuri
oală
de ferită, cu una-două spire În primar şi secundarul puternic amorţi
zat (transformator de curent), In
acest fel, componenta inductivă introdusă de transformator În circuitul
colectoarelor TI,,, T g este practic
neglijabilă,
iar impulsurile secundare reproduc fidel impulsurîle curenţilor de colector. La osciloscoapele sofisticate variaţia factorului de
umplere poate fi contracarată şi sincronizarea .impulsurilor individuale
este uşor realizabilă În ciuda jitterului. Faptul că impulsurile curenţiior
de colector sînt suprapuse de un
osciloscop obişnuit este aprAoape Întotdeauna un dezavantaj, In cazul
de faţă, acest "dezavantaj" este
chiar principiul pe baza căruia se
compară tirT\pii de comutaţie ai tranzistoarelor de împerecheat.
În cele ce urmează sînt descrise
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Fig. 3: Stabilizator serie de 24 V/1O A, cu grupul de reglai amplasat pe bara minus.
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blocurile funcţionale,

3,1, Selectorul modulul de lucru

L

Perm ite Îm perecherea a 2, 3, 4
sau 8 tranzisto.are, singurele combinaţii care prezintă interes În practică
[4]. În cazul În care este neC'esară
punerea în paralel a mai multor
tranzistoare. acestea se asociază În
grupuri', iar la 'imperechere se selectează grupurile cu timpi de comutaţie apropiaţi.

Tranzistoare

testate

I

Selectorul din figura 6 foloseşte
comutatorul senzorial SAS560, Faţă
de schema recomandată de producător, circuitul prezintă următoarele
adaptări:

- rezistoare de zeci de kiloohmi
În loc de megaohmi şi condensataare de nanofarazi, pentru diminuarea pericolului de autoperturbare a
testorului;
-- taste În locul contactelor prin

Imol

comun)

MS
Fig. 4: Schema bloc a testorului pentru Împerecherea tranzistoarelor
gim de

comutaţie,

CCB

atingere (tactile feedback),
Tensiunea de alimentare de peste
30 V se obţine simplu cu un triplor
legat la redresorul de 12 V.
3.2, Repartizorul impulsurilor de
În baze
Este construit În jurul numărăto
rului octal 4022 (fig, 7). Pe calea comutatorului analogic 4066 - bistabilul RS cu 4001
Reset 4002, se
Închide o reacţie care permite funcţionarea numărătoruJui În cele patru
moduri dorite:
- ca bistabil la ieşirile 1-2, cînd
se deschide poarta A din comutatorul 4066 (două tranzistoare testate);
- ca numărător În inel cu 3 sau 4
stări, cînd se deschide poarta S,
respectiv C;
ca numărător cu 8 stări, cînd
bucla prin 4066 este deschisă, iar
circuitul 4022 funcţionează ca numă.rător octai propriu-zis,
Generatorul de tact realizat cu timerul 555 produce o frecvenţă de
10 kHz, Ţinînd seama că durata
conducţiei fiecărui tranzistor testat
este fixată la 10 JlS [1] prin al doilea
555, rezultă. factorii de umplere În
cele patru moduri de lucru: de la 1%
pentru opt tranzistoare testate, la
5% cînd se testează două, Aceasta
exclude necesitatea radiatoarelor
pentru tranzistoarele testate, chiar
atunci cînd prin ele trec curenţi de
mai mulţi am peri (este recomandabil
ca Împerecherea să se facă la curentul la care vor lucra tranzistoarele testate).
Cu multiplexorul cu NAND-uri şi
bufferele de ieşire se ajunge la zece
circuite integrate folosite,
3.3. Circuitul de comandă in bază
comandă

Fig. 5: Forme de

undă

ilustrind prinCipiul de

măsurare

utilizat
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Fig. 6: Selectorul modului de lucru,
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În

re-

circuitele de comanda în baze,

În figura 8 este prezentat circuitul
de comandă În bază pentru un singur tranzistor testat, Împreună cu
circuitul de măsurare a timpilor de
comutaţie,

Tranzistorul de intrare este repetor pe emitor pentru a oferi o rezistentă de sarcină de mai multe zeci
de kiloohmi pentru repartizorul
CMOS, Pe ramura de sus se comandă comutaţia directă, Tranzistorul BD 136 a fost conectat ca generator de curent comandat pentru ca,
împiedicîndu-i saturaţia, impulsul
curentului de bază să fie rapid.
Pe ramura de jos se comandă comutaţia inversă. Sursa de minus 5 V
accelerează comutaţia inversă fără
străpungerea joncţiunn B-E
tranzistorului testat Durata polarizării

a

inverse a bazei este fixat? prin grupul 1 nF, 270 n şi 330 n, In lipsa comenzii, tranzistorul este menţinut
blocat prin rezistorul de 47 n şi prin
cel de 1 n dintre emitor şi masă. Că
derea de tensiune de pe acesta din
urmă este proporţională cu curentul
de comandă şi poate fi vizuafizată
mutînd masa osciloscopuluiin
punctul MI,
Punctele de Il1ăsură MI .. , Mx servesc ia identificarea impulsurilor curenţilor de colector după multiplexarea lor În timp, Cu o sondă a osciloscopului În punctul II-OSC şi
masa osciloscopului În punctul
MASA ose, se trece sonda celui
de-al doilea canal al osciloscopului
În punctele MI,,, M g, vizualizînd curentul de colector al tranzistoru lui
respectiv. Pentr'u identificare, cele
două imagini pot fi suprapuse
(CONTINUARE i'N NR. VIIT,OR)

tacte norma! deschise, k 3 , şi, eventual, o rezistenţă Rn de valoare, mică
pentru protecţia contactelor. In repaus, condensatorul C se afla conectat În paralel cu bobina releului,
prin k2 Închise. La Închiderea lui
1. C se încarcă prin Rm şi, după intervalul menţionat, releul anclanşează. Simultan însă, prin contactele k3 care se Închid, condensatorul este descărcat rapid. astfel că la

(URMARE DIN NR. TRECUT)
De exemplu, pentru un bec telefonic din seria 24 v/sa mA luat la Întîmplare s-a măsurat o rezistenţă a
filamentului "rece" de cca 100 n, pe
cînd În regimul nominal acest bec
prezintă o rezistenţă de aproximativ 24 V: SO mA = 480 n.
Pentru astfel de aplicaţii se vor
alege becuri al căror curent nominal să fie apropiat de curentul solicitat de releu În regimul ,normal de
funcţionare, pentru a beneficia Într-o
măsură cît mai mare de variatia rezistentei filamentului. De exemplu.
pentru releele obişnuite de mica
putere, avînd curentul de anclanşare de 20 -;- 40 mA, se pot folosi
becuri telefonice de SO mA, cu tensiunea nominală aleasă În funcţie
de gradul de supravoltare dorit (ca
şi de tensiunea disponibilă pentru
alimentare).

G
U

Rm

R1

după un anumit interval de timp T.
mai precis, cînd tensiunea pe condensator atinge valoarea praguluI
de anclanşare, Ua'
Subliniem faptul că nu avem de-a
face aici cu simpla Încărcare a lui C
prin Rm, de la tensiunea U, conform
cunoscutei legi exponenţiale, deoarece În paralel cu C s~ afla co-

1<1
( N.O.)

u

Rel.

t

k1

Rr
C

~

4. RELEE "ÎNCETINITE"
Există aplicaţii

practice În care se
reducerea ci, dimpotrivă, creşterea timpului de anclansare a unui releu dat. Există, de asemenea, relee special construite În
acest sens, Întîrzierea fiind obţinută
cu ajutorul uneispire În scurtcircuit
pe piesa polară a bobinei, al unor
mecanisme amortizoare sau prin
int,ermediul
unor
temporizatoare
termice.
Pentru a reduce viteza de anclanşa re a unui releu obişnuit putem
apela, ca şi in cazul "accelerării", la
serviciile unui condensator adecvat
plasat în paralel cu bobina (fig. 9).
De data aceasta Însă, întrerupăto
rul I de comandă nu se mai amplasează după grupul R-C, ca În figura 6, ct înaintea lui, din motive
evidente. Intr-adevăr,' la Închiderea
nu

(

k1
( N.. O.)

la funcţionarea acestora pentru un
interval de timp scurt, predeterminat. Şi În acest caz se poate apela la
încărcarea unui condensator C prin
rezistenţa bobinei, de exemplu ca
În figura 12. La închiderea Întrerupătorului,
condensatorul (descarcat) se comportă ca un scurtcircuit.
permiţînd
anclanşarea imediată a
releului; pe măsură ce acesta se În.. carcă însă prin Rr, tensiunea la bornele bobinei scade treptat, atingînd
la un moment dat pragul de eliberare U e, cînd releul revine În repaus.
întreruperea alimentării el nu mai
Durata de funcţionare se poate calafectează cu nimic viteza de elibecula aproximativ cu relaţia (2).
rare a releu lui. Mai mult, circuitul de
Inconvenientul circuitului din fiîntîrziere la anclansare este restabigura 12 constă În faptul că necesită
lit automat, fiind pregătit pentru un
un interval relativ mare între două
nou ciclu.
acţionări succesive. Într-adevăr, la
Se poate spune că şi această sodeschiderea întrerupătorului, conluţie are un inconvenient, anume
densatorul rămîne Încărcat la tennecesitatea ca releul să dispună ,de
siunea U e şi o nouă acţionare imecontactele suplimentare k 2 şi k 3 . Indiată a lui I ar conduce la timp de
tr-adevăr, dacă releul nu posedă
anclansare semnificativ diminuat.
aceste contacte ce facem?
Pe de 'Bltă parte, descărcarea lui C
O sugestie de răspuns este
În circuit deschis se poate face nuschema de principiu din figura 11,
mai datorită curenţilor de fugă în
care asigură Întîrzierea la anclandielectric, ceea ce - pentru conşa re fără a afecta viteza de eliberare
densatoare de bună calitate şi fără a face apel la contactele de
poate dura pînă la cîteva zile!
lucru ale releului. Elementele Rm şi
Hemediul este Însă foarte simplu
C' au rolul arătat anterior" interve(fig. 13), ŞÎ anume prÎn înlocuirea
nind însă În plus diodele 0 1--0 3 şi
întrerupătorului simplu I cu un cod ivizorul rezistiv R 1--R2' Rezistenmutator basculant 'cu două poziţii,
ţele R 1 şi R 2,eventual materializate
K. Pe poziţia 1 a lui K, funcţionarea
printr-un potenţiometru, se aleg
este cea descrisă anterior. Pe poastfel Încît potenţialul punCtului
ziţia 2, aiimentarea este întreruptă
medi·an A faţă de masă să fie egal cu
si simultan C este descărcat prin repotenţialul
punctului A'
(borna
zistenţa Rn· de valoare mică (cîţiva
"caldă" a bobinei) atunci cînd releul
ohmi, pentru protecţia contactelor,
este anclanşat. Graţie acestui araneste cazul).
jament, curentul via D 1-D 2 ---R 2 --fine, ca variantă la montajul premasă este nul În regimul n6rmal de
cedent ,menţionăm schema din fifuncţionare. Modificarea survine la
gura 14, cu condensator paralel. Pe·
deschide'rea întrerupătorului 1, cînd
poziţia 1 (de "aşteptare") a lui K, C se
potenţialul punctului A "cade" la
încarcă prin rezistenţa R la tensiumasă si astfel condensatorul C se
nea U. La trecerea lui R în poziţia 2,
poate descărca rapid prin O 2 şi R2'
condensatorul începe să se despregătind montajul pentru o nouă
carce prin Rr> anclanşÎnd releul. Eliacţionare.
berarea releului se produce automat
În momentul În care tensiunea pe
5.
lIMITATOARE
condensator atinge pragul Ue' BineÎnţeles, condensatorul continuă să
O altă categorie de aplicaţii nese descarce prin Rr, pregătind astfel
convenţionale ale releelor se referă
o nouă acţionare.

u

(N.O.)

ReL

A

impune

Întrerupătorului,
condensatorul Începe să se Încarce prin Rm, nepermitînd releului să anclanseze decît

A'

01

.----1

nectată rezistenţa bobinei, R p care
absoarbe si ea un anumit curent, îngreunînd . încărcarea condensatorului. Rezultatul îl constituie obţi
nE;lrea unor întîrzieri apreciabile,
pînă la ordinul zecilor de secunde,
cu condensatoare de capacităţi
uzuale,
bineînţeles
dimensionînd
adecvat rezistenţa de încărcare Rm
si tensiunea de alimentare U. Tensiunea U se va lua obligatoriu mai
mare decît U a, dar nu din considerente de supravoltare, ci pentru a
compensa căderea pe rezistenţa
Rm la curentul de regim nominal,
Circuitul din figura 9 are Însă un
inconvenient ce poate fi neacceptabil În unele situaţii practice: o
dată cu întîrzierea anclanşării, el
operează şi o întîrziere (mai mică) a
eliberării releului, cauzată de descărcarea condensatorului prin re,zistenţa bobinei la deschiderea întrerupătorului (practic de la o tensiune aproximativ egală cu U a' în
regim anclanşat, pînă la pragul de
eliberare Uel.
'
Pentru remediere sugerăm artificiul din figura 10, unde se folosesc,
În plus, o pereche de contacte normal Închise, k 2 , o pereche de con-

ReL

t

Uc(t) = U(1 - e-tlRC)
(1)
condiţia, uşor de Îndeplinit, ca
mărimile U, R şi C să fie practic constante.
~
Oa.că transcriem această relaţie
pentru momentul t
t 1 şi efectuăm
calculele implicate, obţinem pentru
intervalul de timp căutat expresia:

cu

Experiment'ind diverse montaje
de temporizare bazate pe încărca
rea sau descărcarea în timp a unui
condensator, constructorii amatori
au adeseori surpriza de a constata
că rezultatele practice obţinute se
abat semnificativ de la previziunile
"teoretice". Uneori diferenţele sînt
atît de mari Încît este exclysă orice
posibilitate de "justificare" pe baza
erorilor cumulate datorate tol eranţelor
pi~selor,
impreciziei măsu
rătorilor,
aproximărilor
de calcul

4-

etc.
Să considerăm,

de exemplu, circuitul banal din figura 1, unde condensatorul C se Încarcă prin rezistenţa R de la tensiunea continuă
constantă U. Presupunem că la momentul to = O, cînd se Închide Întrerupătorul,
condensatorul. se află
descărcat complet, Uc(t o)
O şi ne
propunem să determinăm intervalul de timp ~t
t1
după care
tensiunea la bornele
atinge o
anumită valoare
Uc(t:)

=

<

U 1, bineînţeles cu condiţia U 1
U.
Măsurarea tensiunii Uc(t) este ea
însăşi
o chestiune delicată, dar
pentru discuţia de faţă vom considera această problemă rezolvată
suficient de precis, de exemplu cu
ajutorul unui repetor de tensiune,
A, cu impedanţă foarte mare de intrare.
Teoria demonstrează fără echivoc că legea de variaţie În timp a
tensiunii Uc(t) În acest cazare
forma:

.

~t'

.

t 1 = R . C . In (

U
U - U,

(2)

Pentru exemplificare să presupunem că am ales pragul U, = U/2,
caz În care expresia (2) devine:
t 1 = R . C . In2 = O,6931S . R ' C.
(3)

De pildă, pentru combinaţia R = 1
MO şi C =-~ 100 ,uF va rezulta o V8-
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imaginăm, de exemplu, că urmărim vari.aţia În
timp a tensiunii electrice la bornele unei. surse
(rezistenţe, circuit etc.) şi alcătuim un tabel a.mplu cu perechile de valori cor~spondente U ŞI t.
TrasÎnd graficul respectiv în coordo~atele U_ ŞI t,
putem obţine o corelaţie foarte bu~a ~are sa urmărească, de pildă, o lege slnusoldala. Concluzia pare evidentă dar ... Dar dacă ~e dăm. ~st~
neala să estimăm eroarea maximă' pOSibila In
determinarea valorilor numerice" ale ten~i~nii
(presupunînd că tJmpul a _fost masurat suficient
de precis) şi daca aceasta er0.are este cu mult
mai mare decît abaterea maxima a setulUI de valori U faţă de media aritmetică .9~ne:aIă! . vom
ajunge la concluzia că nu a~em nl~1 o Justificare
pentru a interpreta respectiva. vanaţle" conform
"evidentei" legi sinusoidale. O~lcare alta m~d~I!
tate de variaţie În timp a tenSiunii este pOSibila,
după cum este posibil şi la fel de probab!' ca tensiunea noastră să fie, de fapt, cQnstanta. Pentru
elucidarea problemei avem nevoie .neapărat de ~
precizie mai bună de. măsur.are ŞI nI.! de o n:al
mare "putere de convingere a colegilor sau interlocutorilor.
Un alt motiv întemeiat de a estima erorile este
acela de a conduce in mod realist calculele numerice implicate,' iar În final de a exprima corect,
reproductibil,
rezultatul
ObţinuI.
Există
În
această privinţă două tendinţe diametral opuse
În comportare, dar convergente În consecinţe.
Pe de o parte, riscul de a supraestima "contribuţia" erorilor cumulate, care poate duce la ati-

(URMARE DIN NR. TRECUT)
Vom face totuşi unele precizări elementare~
avînd În vedere faptul că numeroşi constructon
amatori - şi nu numai Începători - se Îndoiesc
de necesitatea şi utilitatea acestei munci suplimentare, adeseori ahevoioasă, de 'vreme ce ei au
obţinut deja rezultatul căutat, prin măsurare sau
prelucrare adecvată. Alţii, chiar dacă nu contestă
utilitatea estimării erorilor, fac dovada indirectă
a ignoranţei sa.u a neglijenţei în. această privi~ţă
prin simpla scnere a unor valon numerice, c;,hl~r
în materialele propuse spre publicare (am intilnit, de pildă, valQri ale rezi~tenţei electrice de ~g:
nul 8,2715 k!l). Incă şi mal trist este faptul ~a In
articole cu caracter ştiinţific sau tehnic, aparute
în publicaţii de specialitate, putem găsi, de pildă,
concentraţii ale unui element chimic În apa de
genul 0,72365 g!l, cînd precizia estimat!vă a .metodei de determinare este de 5 -;- 10%, In niCI un
caz mai bună de 1 -;- 2%.

Evaluarea erorilor de măsurare, ca şi a celor
rezultate prin calcule sau interpolări, este in primul .rind necesară pentru a putea interpreta
corect rezultatele experimentale obtinute. Să ne

tudini prea expeditive de măsurare, aproximare
prin rotunjire, calcul etc., În final la obţinerea
unor rezultate cu mult sub disponibilităţile reale
de precizie ale aparatelor sau metodelor utilizate, implicit la obţinerea unor reproductibilităţl
nesatisfăcătoare În aceleaşi condiţii experimentale. Această tendinţă este, din fericire, mai rar
Întîlnită, manifestîndu-se de obicei În cazul unor
măsurători cu caracter orientat iv. Mu It mai frecvent se Întîmplă, din neglijenţă sau necunoaş
tere, să se subestimeze erorile experimentale şi
de calcul, uneori chiar sub acoperirea pretinsei
"rigurozităţi". Rezultatele finale, la fel de prost
reproductibile ca şi În cazul extremei precedente, se obţin de data aceasta cu mari eforturi
nejustificate de calcul, citire pe aparate, scriere
etc. Cosmarul Cel mai mare îl constituie, fără îndoială, 'efectuarea unor calcule matematice elementare cu numere aproximative conţinÎt;1dmult
prea multe cifre semnificative decît se justifică în
cel mai fericit caz. "Prin nimic nu se recunoaşte
. mai· aparent lipsa educaţiei matematice - spuhea Gauss - decît prin precizia nemăsurată a
calculului numeric."
Un echilibru raţional între aceste practici extreme nu poate fi obţinut decît prin însuşirea
unor noţiuni elementare referitoare la provenienţa, semnificaţia şi modalităţile de exprimare
cantitativă a erorilor.
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Pagini .r••llzete de fiz. AL.X. MAACULIISCU
Dacă vom relua circuitul nostru
de încărcare, de data aceasta figurînd şi rezistenţa internă de pierderi
r (fig. 2), vom constata uşor că "teoria" precedentă îşi pierde valabilitatea îÎ"l general, ramÎnÎnd acceptabilă cu o bună aproximaţie numai În
situaţiile particulare de limită, cînd r
~R.

Într-adevăr,

am

loare

teoretică
. 106

a i.;ntervalului t 1

=

n . 100 . 10 6 F == 69,3 s.
Ce concluzie vom trage Însă daca
În loc de cca 69 s, intervalul determinat experimental' va avea valoarea de' 100 s Ori ~oo s, eventual chiar
mult mai mare? Desigur, atunci
cînd ne confruntăm cu astfel de
neconcordanţe
flagrante,
prima
noastră grijă este de a repeta atent
experimentul. Dacă rezultatul persistă, vom trece la măsurarea rezistenţei, condensatorului şi tensiunii
de alimentare (chiar dacă am mai
făcut-o o dată, cine ştie? poate s-a
strecurat .0 greşeală). Vom verifica
şi repetorul utilizat ,pentru măsura~
rea tensiunii Ue(t). In final, chiar ŞI
folosind mijloace improvizate, ne
vom convinge că eroarea. maximă
totală (cumulată) ar putea fi În cel
mai rău caz de ordi nul a ± 20 -;- 25%,
deci nu aceasta este cauza abaterii
constatate. Dar atunci care?
Următorul gînd ne duce la teorie,
mai precis la relaţiile (1) şi (2) pe
care nu avem însă curajul să le suspectăm
deoarece experienţa
le
confirmă atît de frecvent În situaţii
similare.
Ajungem, În fine, la condensator.
Ne aducem aminte chiar că numeroşi autori recomandă pentru astfel
de aplicaţii selecţionarea unor condensatoare "fără pierderi" sau "cu
pierderi foarte mici". Ce semnificaţie au aceste precizări lapidare,
adeseori trecute cu vederea de cititori sau chiar omise de către autori,
dar niciodată exprimate concret,
numeric?
Se ştie ţ;ă orice condensator real,
fizic, prezintă - pe lîngă capacitatea sa electrică, C - şi o anumită
rezistenţă electrică "de fugă", datorată
"pierderilor"
În
dielectric.
Această rezistenţă, pe care o vom
nota cu r, poate fi considerată. cu o
bună aproximaţie ca fiind plasată În
paralel cu capacitatea C. Este
vorba doar despre un model simplificat (în realitate lucrurile sînt c.ev~
mai complexe), dar care ne ajuta
mult În elucidarea unor situatii ca
aceea descrisă anterior.

. 0,693
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să

presupunem

că

întrerupătorul
şi
pînă la încărcarea

închis

am
aşteptat
completă a condensatorului, cînd tensiunea la bornele sale a Încetat să
mai crească, menţinîndu-se la o valoare constantă, U ernax . Curentul de

Uc(t) [V J

Uc(t)=~{t-e-~j

(j)

r=oo

._ _ _ (}) r:tOMil

Pentru' U=10V

. R=1MJ2
C= 100fi F

8

r =paramefru

7

__- - - - - 0 r=2MD.

-------0
_------®

6

5.

.4

__- _ _- - - - - - - @

3

r=1,5Mfl

r=1Mf2
r=O,5Mfl

2

o

200

100

Într-adevăr, se demonstrează că
legea de variaţie în timp a tensiunii
la bornele condensatorului din figura 2 are expresia:
rU
Uc*(t) ==
[1 ~ e

r

(6)

încărcare

propriu-zisa a capacităţii,
i e , devine în âceastă situaţie nul, dar
prin· ansambLul R -<- condensator va
continua să mai circule un anumit
curent "de fugă",
avînd valoarea
determinată de
U, R şi r:
i f =: U/(R + r)
. (4)
Căderea de tensiune produsa de
acest curent la bornele rezistenţei r
va fi tocmai tensÎ'lJnea constantă,
maximă, pînă ia care s-a încarcat
capacitatea C, adica:
U ernax

=r

. il

Constatăm
cordanţă cu

r .U

R

r

(5)

astfel o primă neconlegea i, care pentru
un timp suficient de mare (teoretic
t
00) ar fi permis încărcarea condensatorului pînă la tensiunea finală U emax = U, adică pînă la tensiunea sursei de alimentare.
Mai mult, este de aşteptat ca nici
"rata" de încărcare În noua situaţie
să nu mai fie cea preconizată de relaţ.ia (1), deoarece o fracţiune a curentului total i R(t), variabilă în timp
- mai precis crescătoare Între zero
şi valoarea finală, aproximativ constantă, i f
este sustrasă de la operaţia
de încărcare propriu-zisa,
constituind curentul de pierderi
ir(t) prin rezistenţa r.

. Pasionaţii
pot
deduce
uşor
această relaţie plecînd de la obsercă, În orice moment, cu rentul
este egal cu suma curenţilor
şi ir(t); se Înlocuiesc aceşti cuprin expresiile lor În raport cu
elementele din circuit (R, r, C, U), se
integrează ecuaţia diferenţială obţi
nută şi se impune condiţia la limită

pentru to == O. Noi nu o vom face aici
din motive evidente.
Să remarcăm, în primUl rînd, că
noua lege de încărcare, (6), con. firmă observaţia noastră precedentă sintetizată prin relaţia (5). Cu
alte
un condensator real,
cu
de pierderi finită, nu
va putea fi niciodată încărcat, printr-o rezistentă externă dată, pînă la
valoarea tensiunii de alimentare a
circuitului. Pragul U emax este cu atît
mal apropiat de valoarea U cu cît rezistenţa de pierderi r este mai mare
În comparaţie cu R.
Dacă rezolvăm ecuaţia (5) În raport cu r,

R·
U -- U emax

(7)

obţinem o metodă foarte simplă de
determinare a rezistenţei de pierderi, r, bazată pe măsurarea tensiuU cmax (pentru R, U, C - date).
al doilea rînd, observăm că rolul constantei de timp T
RC din re-

300

laţia (1) este jucat În noua lege (6)
de expresia:
T*

=R.C

.

r
(8)

R

deci se confirmă si supoziţia anterioară referitoare' 1&1 modifi carea
"ratei" de încărcare.
Numeroase alte COllcluzii ce se
pot trage - printre care şi explicaţia
neconcordanţelor
despre
care vorbeam la început
sînt
conţinute sugestiv În graficele din
figura 3. S-a considerat circuitul de
încărcare din figura 2, cu valorile
particulare U = 1'0 V, R = 1 Mfl şi C
== 100 ,uF, reprezentîndu-se grafic
ecuaţia (6) pentru diverse valori ale
rezistenţei r, luată ca parametru.
Apare astfel evident faptul că durata t, care ne crea nouă probleme
(in'tervalul de timp pentru încărca
rea de la zero pînă la o tensiune U,
prestabilită) nu depinde numai de
mărimile R, C, U şi U 1 , aşa cum ne
asigura relaţia (2), ci şi de valoarea
rezistenţei de pierderi r, mai precis
de raportul r/R. De pilda, pentru r
1,5 MO, intervalul t, corespunzător
pragului U, = 5 V devine În exemplul din figură de cca 107 s, semnificativ mai mare decît valoarea de
cca 69 s dedusă teoretic conform
relaţiei

(2).

Echivalenta
relaţiei
(2)
prin
prisma legii (6) de încărcare Sp
scrÎe:
(9)
t1

R· C '

r
R'7'
In

[

U
--R--r--

U

J

---o U,
r
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Rezultatele sînt identice, cu exfaptului că tubul 807 trebuie
"ajutat" mai substanţial prin mări
rea capacităţii anod-catod.
Panta acestui tub fiind considerabil mai mică, intrarea În oscilaţie
este mai. grea, dar montaju! prezintă
o instabilitate ridicată faţă de varianta cu catod la masă.
Repetînd experienţele cu tuburi
de AF (6P14P, EL84), se obtin rezul'
tate asemănătoare ca ŞI 'in cazul fo·
losirii tubului 6P36S. Scoaterea din
oscilaţie cu metode clasice nu a
condus la rezultate complet satisfăcătoare, deoarece s-a recu rs la o
metodă de "neutraiizare" imaginată
de autor.
Astfel, grila 'nu se mai decuplează
"bine" la masă utilizînd un condensator de valoare ridicată. Condensatorul de decuplare se alege de tip
trimer, de 10...;.· 200 pF.
La valori mari (decuplare bună),
montajul
oscilează.
Prin
reglaj
către valori mici ale acestei capacităţi se constată ieşirea bruscă din
oscilaţie (prag de instabilitate).
Schema echivalentă a montajului
este o schemă de neutraliza re În
punte echilibrată (figura 16).
Experienţele de mai sus pot fi
continuate prin introducerea În
montaj a unei negativări fixe reglabile,' Se va constata că stingerea oscilaţiilor este posibilă prin creşterea
negativării, ca o dovadă că valoarea
panteî S contribuie la satisfacerea
condiţiei de oscilaţie (pantă mareinstabilitate mare).
Un asemenea etaj care nu oscilează În repaus, dar care este foarte
pe aproape, În regim dinamic, cind
pe catod se aplică semnal care face
ca negativarea grilei să devin,ă variabilă, va genera oscilaţi! parametrice greu de pus în ~videnţă.
Drept concluzii finale se impun
cepţia

ETAJE

DE PUTERE
Inu- TUDOR TANAsEBCU, V03-200 aaa/e
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Se va realiza un punct de masă
unic În imediata vecinătate a catodului de care se cositoresc terminalele componentelor. Obţinerea celor două moduri de lucru (figurată
prin comutare pe schema de principiu) se va realiza În realitate prin introducerea sau scoaterea din cablaj a componentei respective.

Filamentul poate fi alimentat prin
socuri RF care ar facUita În schema
GM apariţia oscilaţiilor. Măsura nu
este obligatorie deoarece firele de
alimentare au o lungime suficientă
pentru a funcţiona ca şocuri.
Montajul mai cuprinde şi o capacitate de 3 pF Între anod şi masă
care reprezintă capacitatea de intrare a osciloscopului folosit, avînd
următoarele caracteristici:

oscilaţii la acest nivel poate fi
În evidenţă cu un gric!-dip-metru UUS. Eliminînd decuplarea gri,lei şi decuplÎnd catodul, montajul
este perfect stabil.
Refăcînd
montajul
iniţial,
dar
mărind
'lungimea conexiunii de
anod la 15 cm, inductanţa parazită
creste, avînd ca rezultat scăderea
frecvenţei.
Obţinem astfeidovada că circuitul oscilant anodic se formează din
această
inductanţă În combi naţie
cu o capacitate parazită către

unor

pusă

masă.

Crescînd inductanţa prin Înlocuire cu o bobină avînd 3 spire 0 10
mm, frecvenţa scade În asemenea

Q,

Firul de conexiune I
prezintă

inductanţa

10 cm re-

"parazită" care

realizează legătura între anodul
bului şi primul condensator din

tufil-,
tru! rr (C1 = 100 pf) din schema clasică cunoscută. In cazul de faţă
acesta devine condensator de decuplare. lnductanţa SRF este bobina circuitului de acord pe bandă
din filtrul rr, care În exemplul de faţă
poate lipsi deoarece inductanţa firului de alimentare cu +250 Veste
suficientă ca şoc (fir de laborator
de circa 60-70 cm).
Montajul mai cuprinde un inel de
gardă întîlnit În etajele de baleiaj TV
cu rol antioscilant. Efectul acestui
inel este de a concentra toate liniile
de cîmp electric ale anodului. În
lipsa acestuia Închiderea liniilor de
cîmp s-ar efectua pe terminalele de
grilă, catod şi ecran care ajung ia
picioruse.

banda de 3 dB O -;- 50 MHz, cu pode apreciere calitativă pînă
peste 200 MHz;
impedanţa de intrare a sondej 1 :
10--10 pF il 10 MO (capacitatea de
3 pF a fost înseriată cu sonda);
sensibilitatea 5 mV/cm.
Ulterior s-a realizat un cuplaj cu
buclă magnetică, anulindu-se deci
şi influenţa capacităţii sondei de
sibilităţi

măsură.
§>e obţin

următoarele rezultate:
In schema cu grila la masă montajul autooscilează în regim sinusoi dai pe o frecvenţă de circa 150
MHz.
Amplitudinea,vizualizată a bst de
circa 15 V vv. In 'realitate valoarea
vîrf la vîrf este mult mai mare, ţinînd
cont de erorile de măsură pe care le
introduce osciloscopul, care nu
mai este calibrat la această frecventă. În regim ne amator, existenţa

Praf. MIHAI CORUTIU.
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Schema, electrică a acestui oscilator este arătată În figură. Se observa
că montajul este al cătuit di n trei
etaje: oscilatorul propriu-zis, echipat
cu tranzistorul T1 si comandat cu
ajutorul unei diode 'varicap, un etaj
separator aperiodic care foloseşte
tranzistorul T2 şi etajul de ieşire,
echipat cu tranzistorul T3, care are
rolul de dublor de frecvenţă.
Oscilatorul este de tip Colpitts cu
acord serie, ca În cazul oscilatoare'"
lor Clapp, pentru care stabilitatea
frecvenţei este deosebit de bună,
Capacitatea de acord a circuitului

6

oscilant care conţine bobina L 1 este
dată de capacităţile condensatoarelor C1, C2, C3, C4 şi de cea a diodei
varicap 01.
Se ştie că pentru o diodă varicap
capacitatea variază aproximativ invers proporţional cu tensiunea elec·'
trică, (continuă) aplicată la bornele
ei. In cazul montajului prezentat,
această tensiune poate fi modificată
cu ajutorul potenţiometrului de 50 kH
şi este aplicată diodei prin intermediul rezistorului de 470 kH.
Semnalul produs de oseilator,
avînd frecvenţa de 3,5 MHz, este

măsură încît montajul
lează datorită scăderii

nu mai oscicuplajelor la

intrare.
Forţarea

oscilaţiiior

este posibilă
cu u.n mic "ajutor" pe care îl constituie conectarea Între anod si catod
a unui trimer de 2 -;- 10 pF, ca o dovadă că această capacitate constituie "elementul de cuplaj",
Noua frecvenţă de rezonanţă obţi
nută va fi sensibil mai mică, dar amplitudinea oscilaţiilor este de asemenea mare, Păstrînd elementele schemei neschimbate, dar efectuînd decuplarea catodului (decuplarea grilei se scoate din circuit), se va putea
constata stabilitatea perfectă a montajului.
Se efectuează acest set de experienţe menţinînd neschimbate condiţiile de lucru, dar înlocuind tubul
cu un exemplar "similar" de RF
(Ga07).

aplicat pe baza tranzistorului T2 cu
ajutorul condensatofului de 22 pF.
Cuplajul între etajul separator şi etaJul dublor de frecvenţă se real izează
datorită condensatorului de 100 pF.
În acest mod la bornele circuitului
oscilant de ieşire, format din bobina
L2 şi condensatorul fix de 250 pF,
va exista un semnal cu frecventa de
7 MHz. Impedanţa de ieşire' este
mică datorită bobinei L3, cuplată inductiv cu L2 si care are un număr
mic de spire.'
Pentru obţinerea unei bune stabi!ităţi este indicat să se folosească În
circuitele oscilante condensatoare
cu coeficient de temperatură nul
sau asociaţii de condensatoare pentru care, pe ansamblu, coeficientul
de temperatură sa fie aproximativ
nul.
Bobina ,L 1 se realizează pe o carcasă cu diametrul de 8 mm, prevă
zută cu un miez reglabil de ferită.
Această bobină contine 26 de spire

următoarele:

- pentoda cu supresorul legat
intern sau tetrodele cu fascicul dirijat, În schema cu grila ia masă, datorită performanţelor inferioare, nu
pot fi reţinute În atenţie ca o SOluţie;
- în lipsa unor date precise, tetrodele simple sau pentodele cu supresor separat comportă anumite
riscuri şi incertitudini; pe de altă
parte,
apare
dezavantajul
unei
creşteri de putere a excitaţiei, fără a .
şti dacă aceasta este compensată
de creşterea stabilităţii;
- utilizînd tuburi, performanţele
maxime ce se pot obţine sînt: triode
RF - grilă ia masă; tetrode, pentode RF - catod ia masă; tetrode
duble RF contratimp - catod la
masă, adică exact schemele clasice
cunoscute de "old man"-ii de la începuturi.

alăturate din sîrma de cupru+email+
mătase

cu diametrul de 0,3 mm,
Pentru confecţionarea bobinelor
L2 şi L3 se foloseşte o carc<;,lsă identică cu carcasa bobi nei L 1. Infăsura
rea L2 este formată din 16 spire' ală
turate din sîrmă de CuEm cu diametrul de 0,4 mm. Priza de colector
este scoasă la spira 6 numărată de
la borna pozitivă de alimentare. În':
făşurarea L3 conţine 5 spire alătu
rate din sîrmă de cupru + email +
mătase cu diametrul de 0,3 mm şi se
găseşte situată la baza bobinei L2.
Tranzistoarele Ti, T2 şi T3 sînt de
tipul SC 170 şi pot fi Înlocuite cu
tranzistoare de tipul SC 107. Ca
diodă Zener (02) poate fi folosita
orice diodă de acest tip pentru care
tensiunea de stabilizare este de
7,1 V.
Dioda varicap folosită În montaj
este de ti pul BA 102. Evident, poate
fi folosit şi un alt tip de astfel de
diodă, cu condiţia de a modifica În
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Semnalele telegrafice obţinute la ietranzistorului Ţ 4 sînt amplificate de circuitul LM386 şi ascultate
într-un difuzor cu impedanţa de 8 n.

Alimentarea cu energie electrică
se face din baterii de 9 V.

şirea

BIBLIOGRAFIE: CQ-DL, 11/1984

R. MIHAI
Acest radioreceptor recomandat
pentru activitatea de radiogoniometrie are circuitul de intrare aplicat
prin tranzistorul T1 de tip BF961. Pe
una din porţi se aplică semnalul de
la bobina L2.
Bobina L2 este construită pe o
bară de ferită lungă de 120 mm şi
cu diametrul de 10 mm. Tot pe
această bară se construieşte şi bobina L3. activă numai În momentul
cînd intră În acţiune tranzistorul T6.
comandat de o antenă filiformă
lungă de 20 cm. Bobinele L2 şi L3
se construiesc din sîrmă CuEm cu
diame.trul de O,S mm; bobina L3 are
3 spire. iar bobina L2 are, 13 spire.

Ant

Oscilatorul local realizat cu tranzistorul T2 are bobina construită pe
un tor de ferită si sînt bobinate 63
de spire CuEm 0.2.
Acordul circuitului de semnal şi al
oscilatorului este asigurat de diode
varicap BB20S. Polarizarea acestor
diode se face din potenţiometrul cu
valoarea de 100 kH.
Circuitele L4 şi LS sînt acordate
pe 45S kHz. fiind de tipul celor utilizate În radioreceptoarele miniatură.
Selectivitatea receptorului este
asigurată de un filtru ceramic, montat la ieşirea tranzistorului T1.
Tranzistorul TS Împreună cu filtrul
ceramic formează un beat oscilator.
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mod corespunzător tenSiunea electrică aplicată la bornele ei. Aceasta
se realizeaza prin alegerea unor valori adecvate pentru cele trei rezistoare legate la bornele potenţiome
trului de 50 k!L
Pentru punerea la punct a aparatului se foloseşte un dip-metru cu
care se verifica frecvenţele de rezonanţa ale celor doua circuite oscilante: 3.5 MHz pentru cel care conţine bobina L 1 şi 7 MHz pentru cel
care conţine bobina L2. Apoi se alimenteaza aparatul, se leagă un fir la
borna de ieşire şi se apropie de antena unui radioreceptor reglat la
mijlocul benzii de 7 MHz. Recepţio
nÎnd semnalul produs de oscilator,
se cauta, prin modificarea poziţiei
miezului de ferită al bobinei L 1 si a
valorii trimerului de 60 pF, să se obţină, pentru întreaga cursa a potenţiometrului de 50 kil, o variaţie a
frecvenţei de la 7,00 MHz la 7,05
MHz.

TEHNIUM 6/1989

470n.

(7,:!I
f

"

D2

''Il'r

'f112Y

" LJ

lt~

II
II

.

II

LI

L2

f. -

.

lSOpF

;4.-.
.
IEtjlRE

1

711H2

1

,
Articolul se adresează În special iubitorilor de
Înaltă fidelitate, scopul principal fiind acela de a
realiza un amplificator HI-FI de putere medie, În
exclusivitate cu circuite integrate, deci şi de dim.ensiuni relativ reduse. Ansamblul se compune
din următoarele blocuri funcţionale (fig. 1):
corector RIAA pentru
- preamplificatorul
pick-up cu. doză electromagnetică;
- preamplificatorul corector de ton;
amplificatorul de putere;
- sursa de alimentare stabilizată.

1. Amplificatorul de putere

Ing. CRISTIAN IVANCIOVICI

SURSĂ ST.A.BILIZATĂ
DE TENSIUNE

PICK-UP"
CU DOZA
ELECTROMAG-" PREAMPLIFICAlOR
NETICA
CORECTOR
RIAA

O

PREAMPLIFICATOR
. COREClOR
DE TON

AMPLIFICAlOH
DE PUTERE
.....-----IIIIIInIFUZOR

IN
01

1 N 1. 001

R1.
1Sl..
100kll
lin.
BALANS

LA CELĂLALT
CANAL

C7
220nF

Am realizat acest bloc funcţional (varianta stereo) cu ajutorul a două circuite integrate A2030H
(TDA2030) În capsulă Pentawatt, .ale căror performanţe tehnice au mai fost prezentate În paginile reyistei "TehClÎum". Am ales configuraţia cu
alimentare diferenţială, unele dintre motive fiind
compatibilitatea tensiunilor de alimentare cu
cele ale preamplificatoarelor şi cuplarea difuzorului, care nu este necesar să se facă prin condensator electrolitic de mare capacitate.
Schema electrică este prezentată În figura 2.
.Modificarea valorilor pieselor taţă de cele indicate de către producător are repercusiunile specificate În tabelul alăturat.
Tensiunea maximă de alimentare specificată de
producător este de ±18 Vşi cea minimă de ±6 V.
Personal am alimentat dispozitivul de la o sursă
stabilizată de ±16 V. Conform datelor de catalog,
la această tensiune obţinem o putere de ieşire în
banda 40 Hz -;- 15 kHz, la un coeficient de distorsiuni 8 ::; O,!5%, egală cu i 2 W/8 n sau 18 W/4 n,
sau la frecvenţa de 1 kHz şi la un coeficient
8 = 10% o putere de 15 W/8 n, respectiv 24 W/4 n.
Sensibilitatea de intrare pentru un cîştig G v
30 dB
stabilit este de 215 mV/4 n şi 250 mV/8 n, iar
banda la 3 dB de la 10 Hz la 140 kHz.
Varianta de cablaj imprimat pe care am fol08it-o
este prezentată În figura 3 (pentru un singur canal). Desenul este la scara 1:1 şi cu vederea dinspre partea placată cu cupru.
Potenţiometrul de volum a fost. prevăzut cu o
corecţie tip "Ioudness" comutabilă. Acest reglaj
(care mai este denumit şi "contour" În literatura
de specialitate vest-europeană) ţine seama de
sensibilitatea urechii umane asa cum o arată si
familia de curbe Fletcher-Munson, care demori~
strează neliniaritatea presiunii sonore În funcţie
de frecvenţă (curbele Fletcher-Munson au mai
fost publicate În revista "Tehnium").
Fără această compensare, urechea simte o reducere pronunţată a frecvenţelor joase, Însotita
de o reducere mai slabă a frecvenţelor Înalte la
micşorarea volumului. Compensarea constă, de
fapt, Într-o atenuare a frecvenţelor medii (reglajul fiind pasiv), deci sînt favorizate extremităţile
benzii invers proporţional cu volumul, ca În figura 4, cursorul potenţiometrului fiind În poziţie
de mijloc, deci la 10% din rezistenţa sa. Pe abscisă reprezentarea este la scară logaritmică.
Valorile lui R1L' C 1L , R 2L şi C 2L pot fi uşor modificate de constructor, obţinînd astfel caracteristica de frecvenţă care j se pare că "sună" mai
bine. Scăzînd pe R2L pînă la 4,3 kn, creşte "amplificarea" spre frecvenţele înalte.
Circu itul integrat de putere, ale cărui capsula
şi distribuţie a pinilor sînt date În figura 5, trebuie
montat neapărat pe un radiator, de preferinţa
nervurat (fig. 6a) şi izolate electric cu ajutorul
unei foiţe de mică. In lipsa unui astfel de radiator,
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tablă de
radiatoare În
6b. Este de
cît mai bun să se folosească vaselina siliconică. Puterea maximă disipată
capsulă depinde de mărimea radiatorului
extern.
figura 7 se dă graficul acestei variaţii În
funcţie de temperatura ambiantă pentru diferite
rezistenţe termice. Dispozitivul este prevăzut cu
protecţie termică şi la scurtcircuit (al ieşirii).
Aceasta oferă următoarele avantaje:
- o suprasarcină la ieşire (chiar permanentă)
sau o temperatură mai mare decît cea limită
poate fi suportată pentru că temperatura joncţiu
nilor tranzistoarelor finale Tj nu poate depăşi
150 c C;
- radiatoarele pot avea un factor de siguranţă mai mic comparativ cu cele necesare circuitelor convenţionale. Dispozitivul nu se poate defecta datorită temperaturii prea mari a joncţiuni
lor. Dacă, totuşi, temperatura urcă pînă la 150°C,
protecţia termică reduce disiparea căldurii şi
consumul de curent.

se
de

2. Preamplificatorul corector de ton
Pentru realizarea acestui bloc am plecat de la o
clasică, prezentată în figura 8. Primul
amplificator (inversor) asigură o impedanţă
mare de intrare (cca 100 k!l) pentru sursa de
semnal şi o impedanţă mică de ieşire necesară
corectorului BaxendalL Cîştigul acestuia se
poate ajusta modificînd rezistenţa de reacţie
Rf = 100 kO. Mărind această valoare, creşte cîşti
gul (se micşorează factorul de reacţie negativă),
Înrăutăţind
performanţele
însă.
Amplificarea
etajului mai poate fi mărită dacă se micşorează
rezistenţa R g = 100 kn, dar se micşorează impedanţa de intrare a etajului. Cu valorile astfel alese
se asigură la ieşire un nivel de tensiune suficient
pentru funcţionarea la puterea nominală a etajului amplificator de putere. Valoarea lui C 4 nu este·
critică, putîndu-se mări la 1 JlF sau chiar mai
mult.
În funcţie de valorile potenţiometrelor de corecţie pe care le deţine constructorul, valorile rezistenţelor şi condensatoarelor reţelei Baxendallse
pot modifica după formulele următoare:

R3
RL.
R'3
3l)k.D. SOOkn. 3,6kil.
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Protejează dispozitivul împotriva vîrfurilor
de tensiune

•

Ing. AUAELIAN MATE.aCU
manţele totale ale construcţIeI. Trebuie să precizez următoarele:
- o
execuţie
"de mÎntuială"
compromite performanţele amplificatorului, care. nu se va mai încadra
În clasa HI-FI;
- se impune respectarea indicaţiilor constructive
întocmai, lucrul trebuie executat îngrijit, fără
grabă sau la Întîmplare:

Reluind subiectul amplificatoarelor audio de înaltă fidelitate,
abordăm În materialul de faţă problema cea mai importantă În construcţia acestor amplificatoare: --transformatorul de ieşire. Acesta reprezintă elementul cel mai complex
care trebuie realizat de constructorul amator. De corectitudinea cu
care este executat depind perfor-

ro---

- nu sînt justIficate atitudinile
N1 - număr de spire În primar;
N2 - număr de spire în secundar;
unor
constructori
amatori
care
d1 - diametru! sîrmei din înfăsuconsideră
că prin exagerarea şi
rarea primară, fără izolaţie (mm);
complicarea construcţiei se vor
obţine rezultate net superioare. De
d2 - diametrul sîrmei bobinei seobicei, aceste complicaţii conduc
cundarului, fără izolaţie (mm);
la rebutarea construcţiei din cauza
10 - curentul anodic al tubului
greşelilor de montaj (exemplu: îm(tuburilor),
În
lipsa
semnalului
(mA);
părţirea primarului şi secundarului
într-un număr foarte mare de secD1 :- diametrul sîrmei
cu izolaţie (mm);
ţiuni ce măreşte sursa de a greşi la
înserierea secţiunilor);
D2 - diametrul sîrmei
dar, cu izolaţie (mm);
- lucrînd cu atenţie şi răbdare
li - grosimea Întrefierului (mm);
se vor obţine rezultate foarte bune,
fiind greşită părerea că abordarea
K coeficient ce depinde de
construcţiei
transformatorului
nu
mărimea tol ei În cazul transformaeste la nivelul constructorului ama- • toarelor cu performanţe obişnuite;
tor;
m 1 - coeficient ce depinde de
- În cazul în care se dispune de
mărimea tolei în cazul transformatransformatoare de ieşire de productoarelor cu performanţe obişnuite;
ţie industrială, acestea pot fi utilim2 - coeficient ce depinde de
zate În măsura În care se cunosc
mărimea tol ei În cazul transformadatele constructive. Se reduce asttoarelor
pentru
amplificatoarele
fel manopera de execuţie a amplifiHI-FI;
catoru!ui. Evident, puterea de ieşire
a, b, c, h - dimensiunile tolei
va fi cea corespunzătoare transforconform figurii 1;
matorului pentru care se va adopta
g - grosimea pachetului de tole
o schemă corespunzătoare pentru
(mm).
adaptarea la etajul final. Se pot utiRelaţiile de calcul pentru transliza transformatoare care au echiformatorul de ieşire pentru etaje fipat radioreceptoare de Înaltă clasă
nale cu un tub sînt următoarele:
precum
"Estonia",
"Festivals",
S = 3( P (cm 2 )
(1)
"Rossini", "Modern", amplificatoaRa x 10
rele audio "Gamma", "Donna" etc.
N1 = 0,12
(spire)
(2)
Calculul transformatorului de ieS
şire nu este deosebit de laborios, Hind, de fapt, o variantă simplificată
de calcul care asigură Însă rezulN2 = N1
(spire)
(3)
Ra
tate practice foarte bu ne, pentru În.-'
cadrarea În normele de Înaltă fidelitate.
d1 = K
(mm)
(4)
Notaţiile utilizate În relaţiile de
Ra
calcul sînt următoarele:
S - secţiunea miezului (cm 2 );
d2 = d1
- N1
(mm)
(5)
P - puterea În secundar (W);
N2
Ra - impedanţa de sarcină (anoN1 x 10
,
dică) a tubului (il);
11 = - - x 10- (mm)
(6)
Raa - impedanţa de sarcină a tu16
burilor de la anod la anod (n);
Relaţiile de calcul pentru transforRs - impedanţa sarcinii (difuzomatorul de ieşire al etajului final În
rului, incintei acustice), (!!);
contratimp (push-pull) sînt:

ro--

Q

h

~

c

b

~

P1
A1

RS
P2

S1

P3

$2

ff
V

tUo

A2

P4
a.

b.

= 3lP

S

(cm 2)

(1)

TABELUL 3
PUTEREA DE IEŞIRI! (W)
Tipul tuburilor electronice finale

-

Ua (V)
Rezistenţa catodică

la

Rk (H)

Ig2 (mA)

Raa (O)

5

10

15

6[11411

61l141I

6113C

270

300

270

120

100

125

75

85

145

6300

9000

500

N1

d2 = d1

li

TRANSFORMATOR DE IEŞIRE
20 x 30

25 x 40

30 x 45

1 000+300+300+1 000

1 600+400+400+1 600

1 050+790+790+1 050

0,14

0,18

0,25

421 Rs

451 Rs

Miez

(spire)

(2)

Ra
Raa

(spire)

(3)

Raa

(mm)

(4)

V~
N2

(mm)

(5)

--

N2 = N1

d1 =K

~
S
Raa

m

V

~

1

=O

(6)

Verificarea

termică

a primarului:

[10

Nr. spire primar N1
Diametru

sîrmă

primar d1 (mm)

32,51 Rsarciriă

Nr. spire in secundar N2

Diametru

sîrmă

În secundar d2 (mm)

004
,
Is -

.0

V~~
Rs

lungimea medie a spirei,

0,04
mm

V

N21s

~

0045
'

V

-N2is
--Rs

d1 2:: ~ (mm)

(7)

Verificarea constructivă privind
Încadrarea bobinajului pe fereastra
tolei:

b

2:: N1(01+O,03)D1+N2(D2+D,1)02

h-4
Relaţia

mătoarele

3 (8)

(8) este valabilă În ur-conditii constructive:
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+Ua se vor lega împreună Începutul
lui P1, începutul lui P3, sfîrşitul lui
P2 şi sfîrşitul lui P4;
- pentru
obţinerea
punctului
ANOD 1 se leagă împreună sfîrşitul
lui P1 cu începutul lui P2;
- pentru
obţinerea
punctului
ANOD 2 se leagă împreună sfîrşitul
lui P3 cu începutul lui P4.
Secundarul se va lega serie sau
paralel, în funcţie de impedanţa
sarcinii.
În calculul transformatorului de
ieşire s-au considerat următorii parametri impuşi:
- inducţia în miez B = 5000

2,2-3,3k!\.

gauşi;
- frecvenţa

TABELUL 1

inferioară de tăiere
(folosind m1) de 60 Hz (cu pantă de
~3 dB);
- frecvenţa inferioară de tăiere
de 40 Hz, folosind m2 (cu pantă de

TABELUL 2

TIP TOlE
E+I

m1

m2

6,4
8
10
12,5
14
16
20
25

60
68
75
84
90
95
106
119

92
104
115
128
1a8
146
163
183

SECŢIUNE

- între straturile primarului se
pune foiţă de transformator de 0,03
mm grosime;
- între straturile secundarului
se pune foiţă de 0,1 m m grosime;
- între primar şi secundar se
pune un strat de preşpan de 0,25
mm grosime. La transformatoarele
ce lucrează la tensiuni de peste 500
Vcc se pune o izolaţie de două straturi de preşpan (0,5 mm);
- carcasa este executată di n
material cu grosimea de 1 mm;
- între pereţii carcasei şi stratul
de sîrmă s(3,lasă un spaţiu de 1 mm.

-~dB).

S (an 2)

K

4
5
6
8,5
11,5
14,5
18
22
26

0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25

Pentru alegerea tolei se
de relaţia:

ţine

cont

c

-=0,5-;-'2
g
Se va prefera c. = g, adică o secţiune pătrată a pachetului de tole:
S = cxg (cm 2 )
Transformatoarele obişnuite, fără
pretenţii
deosebite, se bobinează
Începînd cu primarul şi sfîrşind cu
secundarul. Pentru transformatoarele ce echipează amplificatoarele
de Înaltă fidelitate se va adopta ur-

mătorul

mod de lucru:
- se Împarte N1 la 4 şi se obţin
P1, P2, P3 şi P4;
- se împarte N2 la 2 şi se obţin
S1 şi S2;
- înfăşurările P1, P4, S1 şi S2 se
bobinează În acelasi sens În ordinea din figura 2 (a şi' b);
- Înfăsurările P2 si P3 se vor bobina În sens contrar faţă de restul
Înfăşurărilor, ceea ce practic înseamnă inversarea pe dorn a bobinei;
- pentru
obţinerea
punctului

Ing. EMIL MARIAN

o variantă simplă de filtru

de zgomot, uşor de realizat practic şi care
nu necesită componente electrice
greu de procurat (tranzistoare cu
efect de cîmp), este prezentată În figură. La baza funcţionării montaju-

lui se află sesizarea de către acesta
a componentelor de frecvenţă înaltă
şi de amplitudil)e mare ale semnalului audio util, In momentul În care
ele lipsesc, este acţionat un filtru
trece-jos, care limitează banda de

TABEL

trecere a frecvenţelor Înalte la cca
1,5 kHz. Astfel se elimină zgomotul
de fond care apare În pauzele dintre
pasajele muzicale sau atunci cînd
semnalul audio util prezintă în
banda frecvenţelor Înalte o amplitudine redusă.
Montajul are următoarele performanţe:

Impedanta de intrare Zi = 100 K!1;
tensiunea nominală de intrare
Ui = 400 mV;
- banda de frecvenţă de lucru ~f =
-

Etajul care

conţine

Rezistenţa

tranzistorul

la care se
(cu cca 10 -;-. 15%)

1

modifică

T1

T2

T4

R1

R5

R11

valoarea

-

25 Hz -;-. 20 kHz;
- frecvenţa de

tăiere

a filtru lui

In cele ce urmează vom prezenta
cîteva date privind construcţia etajelor finale şi a transformatoarelor
de ieşire corespunzătoare uti·lizînd
tuburi electronice sovietice. Aceste
date sînt extrase din literatura de
specialitate. Schema de utilizare a
etajului final este prezentată în figura 3. Se observă utilizarea unui
etaj final ultraliniar, cu priză pentru
grilele ecran ale tuburilor finale. Se
poate renunţa la prizele pentru
ecran, grilele urmînd a fi conectate
la +'Ua prin rezistenţe. de 10~200 n.
Pentru obţinerea unui transfer
optim al frecvenţelor înalte se recoma"dă:

- Împărţirea bobinajului primar
în 4 -;-. 6 secţiuni;
- împărţirea bobinajului secundar în 2 -;- 4 secţiuni realizate intercalat Între secţiunile primarului;
- conectarea secţiunilor confo~m figurii 4.
In tabelul 3 sînt date principalele
caracteristici tehnice ale etajelor finale În funcţie de puterea de ieşire.

trece-jos-, efi =J, 5 kHz;
- ate.n.uarea În lipsa frecvenţelor
îlilalte,:.A = 10-;-.45 dB (reglabiIă);
--distorsiuni armonice totale
.THD$O,6%.
Semnalul audio util se aplică la
intrarea montajului, prin intermediul
condensatorului C1, etajului de intrare care conţine tranzistorul T1.
Din colectorul tranzistorului T1,
semnalul audio se preia prin intermediul condensatorului C2 şi se
aplică unui etaj de tip amplificator
de tensiune, care conţine tranzistorul T2. Condensatorul C2 şi rezistenţa de intrare a tranzistorului T2
realizează un filtru trece-sus, care
permite trecerea şi amplificarea
doar a semnalelor de frecvenţă
înaltă. Din colectorul tranzistorului
T2, semnalul filtrat se aplică, prin
intermediul condensatorului C3, redresorului cu dublare de tensiune,
care include diodele D1 şi D2. Condensatorul C3 împreună cu impedanţa de intrare a redresorului realizează un al doilea filtru trece-sus,
astfel că atenuarea însumată a frecvenţelor joase începe de la frecvenţa
de 6 kHz (-3 dB) cu o pantă de cca
10 dB/octavă.
Parametrii finali ai celor două filtre trece-sus Înseriate s-au ales din
considerente practice, deoarece s-a
constatat că o astfel de caracteristică optimizează funcţionarea filtrului de' zgomot pentru majoritatea
programelor muzicale sonore.
Dioda D3 are rolul de delimitare a
tensiunii continue pulsatorii la un
prag iniţial prestabilit pentru funcţionarea pe porţiunea liniară a tranzistorului T3 (Umin = 0,6 V).
Tensiunea continuă pulsatorie furnizată de redresorul cu dublare de
tensiune este aplicată, prin intermediul rezistenţei R10, filtrului trece-jos. Acesta este format din rezistenţa R6, tranzistorul T3 şi condensatorul C5.
(CONTINUARE ÎN PAG. 19)
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Or. flz. DRAGO. FALIE
(URMARE DIN NR. TRECUT)
ASAMBLAREA MECANiCA
A CONVERTORULUI
Anumite piese din componenţa
convertorului se asamblează prin
sudură cu cositor. Pentru echipamentele de microunde nu se recomandă sudurile moi, cu cositor, majoritatea sudurilor efectuîndu-se cu
CASTOLI N, material ce conferă atît
o rezistenţă mecanică mare, cît şi o
temperatură de sudură destul de
mică, pentru ca piesele să nu se deformeze la sudură. Deoarece în ca-

fierului astfel Încît aceasta să fie
doar cu puţin mai mare decît temperatura de topire a cositorului folosit.
În tavă se aşază pe rînd piesele ce
trebuie sudate şi se aşteaptă pînă
cînd acestea au ajuns la temperatura de topire a cositorului.
Operaţia de sudură se poate Începe cu. sudarea a~elor de ghidare
(40) pe piesa 8. In mod evident
această sudură se va efectua după
asamblarea pistonului. La sudură
manipularea pieselor se face cu o
pensă chirurgicală, iar sudura se

zul convertorului descris nu se pun
probleme de rezistenţă mecanică
deosebite, toate sudurile au fost
efectuate cu cositor.
Pentru ca piesele componente să
se poată lipi uşor cu cositor, se procedează În felul următor. Se confecţionează din tablă de aluminiu cu
grosimea de 1-3 mm o tavă cu dimensiunile de 100x 150x 1 O mm.
Această tavă se aşază pe talpa unui
fier de călcat cu termostat care trebuie fixat solid cu talpa În sus. Se
reglează temperatura de Încălzire a

2

Piesa 4' Am
58 (Am 60),
1:1

tO,f

face cu cositor subţire de 1 mm diametru. Se aplică pe piese cositor şi
apoi acesta se întinde pe suprafaţa
pe care trebuie efectuată sudura cu
un letcon Încins. Letconul măreşte
temperatura.aliajului de lipit În zona
de sudură. In cazul În care trebuie
adăugat Jecapant, se va folosi sacÎz
dizolvat În spirt. După sudare, piesele se spală cu alcool.
Pe piesa 3 din cOl1wonenţa mixerţJlui se aşază cele trei piese 6 şi
piesa 9, iar după ce tot ansamblul a
atins temperatura de lipire, se susiează' după procedeul de mai sus.
In mog similar se sudează şi piesa 1
pe 2. In final se asamblează cu şu
ruburi piesele 2 şi 3, după care se
aplică flanşa 12. Acest ansamblu se
aşază În cutia încălzită, sprijin indu-se pe faţa flanşei 12. Se sudează
flanşa 12 pe conturul piesei 2 folosind aliaj de lipit şi un letcon Încins.
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Sonda de injecţie a semnalului de
la oscilatorul local se poate muta În
punctul E (planşa 1/4) În cazul În
care puterea oscilatorului local este
prea mică şi sonda trebuie introdusă
pr~a mult În ghidul de unde.
In figura, 12 sînt date dimensiunile
capsulei diodei Gunn; În cazul În
care se utilizează o diodă montată
În .altă capsulă, trebuie modificate
piesele 25 şi 37.

REGLAREA CONVERTORULUI
Convertorul se-poate regla cel mai
uşor fotosind aparatura dedicată
pentru microunde. Din păcate,
, aceasta nu este la Îndemîna radioa"""'''-&..-+-~~-+-------;'"" matorului şi, În plus, utilizarea ei ne-

'fi 2,6

!'l16
(j

Sudura trebuie efectuată mai Înainte
ca tot ansamblul să atingă temperatura de topire a cositorului pentru a
nu se înmuia sudurile făcute anterior.
În mod similar cu procedurile descrise mai sus se sudează şi componentele oscilatorului local. Un caz
aparte îl formează piesele 25 cu 24
şi piesele 11 cu 13; aceste piese se
sudează . folosind o piesă 'de centrare. În cazul in care. după sudare,
cositorul s-a Întins şi pe suprafaţa
laterală a pieselor 11 şi 24, acesta se
va îndepărta prin strunjire.
La asamblare pe piesele 11 şi 24
se va lipi un strat. subţire de bandă
adezivă sau se va aplica fără lipire
foiţă subţire dintr-un material izolator recomandat pentru microunde
(te110n, po~ietilenă, policarbonat).
Amplificatorul A cu schema electrică prezentată În figura 2 se va
monta Într-o cutie ecranată ce se
prinde cu trei şuruburi M3 de flanşa

cesită multă experienţă.
Prima dată se verifică funcţiona

20

rea oscilatorului local. Pentru
aceasta se conectează În serie cu
diod~ de mixaj un microampermetru. In locul microampermetrului se
poate utiliza instrumentul de măsură
universal (acesta prezintă avantajul
comutării uşoare pe diferite scale de

33

măsură).
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Înainte de a se alimenta oscilatorul cu dioda Gunn, se scoate În
afara ghidului de unde sonda cu
care acesta se cuplează la mixer. Se
verifică separat sursa de alimentare
a oscilatorului; ea trebuie să dea o
tensiune reglabilă Între 5 V şi maximum 10 V. Tensiunea maximă a sursei este În funcţie de tipul diodei folosite; se recomandă ca la primele
Încercări să nu se depăşească tensiunea de 8, V. La punerea În funcţiune a oscilatorului se pot monitoriza curentul prln diodă şi tensiunea
de alimentare. In funcţie de model,
dioda Gunn poate să consume un
curent de 50-250 mA.
Se alimentează oscilatorul şi se
măreşte uşor tensiunea Pe diodă.
Curentul prin diodă creşte incet. Se
creşte tensiunea in trepte de 0,5 V şi
Înainte de următoarea creştere se
micşorează uşor cu 0,2-0,5 V. Dacă
atunci cînd se· scade tensiunea de
alimentare, curentul prin diodă
creşte În loc să· scadă, Înseamnă că
dioda este alimentată Într-un punct
al caracteristicii in 9are prezintă o
rezistenţă negativă. In momentul În
care dioda prezintă o caracteristică
negativă În curent continuu, s-ar putea ca aceasta să oscileze pe frecvenţa de rezonanţă a cavităţii.
Dacă În serie cu dioda de mixaj
avem conectat un microampermetru, atunci acul acestuia va devia
dacă introducem Încet sonda oscilatorului În ghidul de unde. Trebuie să
evitaţi reglarea tensiunii de alimentare a oscilatorului În momentul În
care sonda este complet introdusă
În ghid; dacă oscilaţia se amorsează
În timpul reglării tensiunii de alimentare, există pericolul de distrugere a diodei de mixaj.
Dacă putem să detectăm semnalul
de la oscilatorul local, atunci se
poate merge la etapa următoare de
reglare a nivelului de injecţie. Se introduce sonda În ghid progresiv
pînă cînd prin dioda de mixaj trece
un curent de 0,5-1 mA.
(CONTINUARE ÎN PAG. 23)
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(URMARE DIN NR. TRECUT)
Funcţiile logice
numărul

sumar În

prezentate foarte
trecut servesc şi

la realizarea aşa-numitelor circuite
basculante bistabile (flip-flop _.
cum sînt cunocute În literatura de
specialitate); aceste circuite au În
general de două ieşiri, una fiiIJ,Q il)versa celeilalte, notate Q şi Q. In

basculant şi, din punct de vedere istoric, primul este de tipul RS şi se
poate realiza, de exemplu, cu două
porţi NOR (fig. 1). Dacă, la un moment dat, cele două intrări sînt R=O
şi S=1, ieşirea Q este automat 0, aşa

forma sa fundamentală, într-un circuit basculant bistabil - de fapt
două amplificatoare inversoare -,
fiecare dintre ieşiri este conectată la
intrarea celuilalt. Trebuie să spunem
că aceste circuite basculante bista-
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cum o arata ŞI tabela de stări. În
momentul În care Q şi R sînt 0, ieşi
rea Q a porţii NOR trece În 1. O inversare de stări a intrărilor R si S
provoacă o inversare de stări a i'eşi
rilor. Dacă una dintre intrări (R sau
S) trece din 1 În 0, ieşirile nu se
schimbă datorită buclei circuitului,
motiv pentru care aceste basculante
bistabile sînt folosite În circuitele de
memorie. După cum se vede din tabela de adevăr, dacă S este 1, Q devine de asemenea 1; de aceea S se
numeşte set; R este reset-ul (reve-

bile sînt folosite În unităţile aritmetice şi logice'ale calculatoarelor datorită vitezei mari de lucru. Mai precis, le găsim În componenţa- registrelor de deplasare şi tampon, a memoriilor tampon pentru interfeţele
de intrare/ieşire etc. O altă utilizare
a bistabilelor este la numărătoare,
detecţia erorilor şi multe altele. Este
şi motivul pentru care le acordăm
un spaţiu mai larg, fără să intrăm
totuşi În multe detalii. Circuitele
basculante bistabile de bază sînt:
RS, O, T, JK. Cel mai simplu circuit

,r

1
S= 1

::Q=~
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FIGS BASCULANTUL T
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MASTER-FILE
(URMARE DIN NR. 4)
9.

FIŞIERUL

GOL

Este indicat să existe salvată pe o
casetă o copie a programului care
nu conţine nici un fel de date În fişier şi este deci gata de utilizare În
cazul În care dorim să începem un
nou fişier.
Pentru a vă crea o astfel de copie
procedaţi astfel:
1. Ştergeţi toate Înregistrările tastînd următoarea succesiune de litere
pornind din MM:
.. R+P-Y"
2. Ştergeţi toate formatele de afişare astfel:
.. E-R-(REP. REF.)-X-YR(REP,
REF.)-X-Y ... " de atîtea ori cîte formate de afişare există. După ce
le-aţi şters pe toate, vă reîntoarceţi
la meniul principal tastînd .. M".
3. Ştergeţi toate numele de articole astfel:
"N-E-Y-E-Y-E-Y-... " de atîtea ori
cîte nume de articole există,
Acum salvaţi programul (şi fişierul
gol) tastînd "V-P". Puteţi salva doar
fişierul gol tastînd "V-F" etc.
ATENŢIE: Chiar şi fişierul gol mai
conţine informaţii esenţiale sistem
În cadrul şirului F$!

10. NUME DE DATE
desi nu
Este recomandabil esenţial
să se dea fiecăreia dintre
literele alese ca OATA-REFERENCE
un nume sugestiv (ex. N=NUME).
Numele de date pot avea pînă la 128
de caractere lungime şi sînt stocate
ca o parte a fisierului. Ele sînt utile
cînd doriţi să folosiţi AUTOPROMPT-ul la adăugarea unor noi
înregistrări. Din MM folosiţi tasta
"N" pentru a revedea sau a modifica
numele de date. Va fi prezentat aceIaşi meniu ca şi la modul de adău
gare a unei Înregistrări, dar opţiunile
.. F" şi "O" nu funcţionează.

TEHNIUM 6/19S9

Folosiţi "A" pentru a adăuga un
nou nume de articol, .. N" pentru a
revedea numele existente, "E" pentru ca s.ă ştergeţi un nume. Cu tastele .. M" sau .. O" vă reÎntoarceţi În
MM. Ordinea În care introduceţi numele de date determină ordinea În
care vă apar pe ecran în modul AUTO-PROMPT.

11. MODUL DE EDITARE
Se introduce în MM prin tastarea
literei .. E" şi În acest mod se pot
crea şi modifica formatele de afişare. Se pot defini pînă la 36 de formate, obţinîndu-se astfel mai multe
vederi logice ale datelor din fisTer.
Este puţin mai dificilă editarea unui
format .. aranjat", dar aceasta se face
doar o singură dată.
Meniul afişat după apăsarea tastei
..E" va permite să creaţi un format
via ..A" sau să revedeţi/modificaţi un
format via .. R". De asemenea vă puteţi reîntoarce în MM tastînd "M".
După apăsarea tastelor "A" sau
.. R" se intră într-un PROMPT, calculatorul solicitînd următoarele informaţii:

- iniţiala de recunoaştere a formatului de afişare (REP, REF.), care
poate fi o cifră 0-9, sau o literă
A-Z;
caracteristicile generate (numai la formate nou create), care
sînt:
a) culoarea hîrtiei Între 0-7 (iniţial este 7);
b) culoarea chenarului între 0-7
(iniţial este 7);
c) iniţiala articolului după care se
va face secvenţializarea (iniţial nici
una);
d) numărul de linii alocat pentru
afişarea unei înregistrări (iniţial o Înregistrare la fiecare 2 linii),
Caracteristicile iniţiale se pot modifica prin utilizarea opţiunii "R"
cînd este afişat GENERAL pe ecran,
Pentru a avea doar o înregistrare pe

nire la zero), deoarece dacă R este
1, Q devine O; un astfel de basculant" sau flip-flop, se numeşte, după
cum am spus, RS, Acesta oferă însă
un inconvenient: dacă se aplică 1 simultan la ambele intrări ieşirile sînt
într-o stare de nedeterminare, Pentru a ameliora funcţionarea basculantului RS, se adaugă o intrare de
ceas, care are rolul de si"cronizare
(aşa cum se vede În figura 2) şi cu
celelalte dispozitive din sistem;
aceasta a şi condus de fapt la apariţia celorlalte basculante bistabile, În
figura 3 se poate vedea basculantul
JK, care, cu structura ceva mai
complexă decit AS, ameliorează
acea situaţie de nedeterminare,
după cum se observă şi in tabela de
adevăr.

Tabela de adevăr a bistabilului JK
este identică cu cea a bistabilului
RS, cu o singură excepţie: J=K=1;
cind, în acest caz, bistabilului i se
aplică impulsul de tact, ieşirea îşi
modifică starea.
Mai există incă două tipuri fundamentale de basculante bistabile care
au o singură intrare: cele de tip D şi
cele de tip T. Primele reproduc la
ieşire cu o anumită Întîrziere impulsul primit la intrare (fig. 4), de unde
şi numele lor, D insemnînd in limba
engleză delay. Aceste bistabile pot fi
de tip "Iatch", termenul "Iatch", sau
zăvorire, atribuit unui bistabil are În
vedere faptul că acesta basculează
numai la primul impuls dintr-o succesiune de impulsuri aplicate la intrare, blocînd acţiunea celorlalte.
Caracteristica basculantelor de tip T
constă În aceea că ieşirea basculează pentru fiecare impuls de la intrare; acesta este motivul pentru
care basculantul T este un excelent

ecran la d) se raspunde cu 22.
În meniul afişat se află şi instrucţiunea ADD AN ELEMENT. Un element este .o parte componentă a
formatului de afişare şi poate fi:
- articol de fişier;
- element static ("decorative");
a) text, titlu, titlu de coloană, simbol curent (LITERAL);
b) chenar dreptunghiular desenat
la rezoluţie de pizel (BOX);
c) linie orizontală (HORIZONTAL
LINE);
d) linie verticală (VERTICAL
LINE).
Pentru a include un element de
text tastaţi .. L" (În meniul afisat
după folosirea opţiunii .. A"), apoi introduceţi numărul liniei şi coloanei
din care va începe scrierea testului,
culoarea hîrtiei, strălucirea, inversarea, flash sau nu si textul literal.
Dacă textul depăşeş'te coloana cea
mai din dreapta, va reÎncepe În linia
următoare În prima coloană. Culoarea nu este cerută, pentru că se foloseşte întotdeauna contrastul.
Pentru a include un chenar tastaţi
.. 8" şi indicaţi coordonatele colţului
din stînga sus, adîncimea în pixeli,
în afară de 1, şi lăţimea tot În pixeli
şi tot în afară de 1.
Pentru a include o linie (orizontală sau verticală) tastaţi .. H" sau
.. V" şi introduceţi coordonata pixelului cel mai din stînga, respectiv celui
mai de sus, şi lungimea liniei tot în
pixeli, în afară de 1,
Pentru a include articole În formatul de afişare creat, după completarea caracteristicilor generale, se foloseşte opţiunea .. A", apoi în urmă
torul meniu apărut opţiunea "O".
Acum eşti întrebat de iniţiala articolului de reprezentat (DATA REFERENCE), iar după aceea trebuie să
răspunzi
la următoarele
PROMPT-urî:
- linia de pe ecran (0-21) la
care se va afişa articolul indicat al
primei înregistrări din fişier;
- coloana (0-31) de la care se
va Începe afişarea respectivului articol;
- opţiunea pentru MICRO-PRINT
(nu este implementată la versiunea

d~vizor

cu 2 (fig. 5). De obicei, bistabllul de tip T este realizat prin intermediul altor circuite basculante bistabile, iar faptul că este un divizor
cu 2 duce la utilizarea sa preponderentă pentru numărătoare codificate
binar.
Menţionăm că bistabilul D poate
utiliza trei variante ale tactului· două
dintre ele sint mai uzuale, dup'ă cum
comanda se face pe frontul pozitiv
sau pe cel negativ al ceasului; dacă
se face pe frontul pozitiv, ieşirea are
exact starea intrării şi nu se mai
schimbă; dacă se face pe frontul negativ, ieşirea "urmăreşte" intrarea
atîta vreme cît impulsul de ceas are
nivelul superior. Este ceea ce se
cheamă bistabil latch, după cum am
spus mai înainte. Acest tip de bistabll.~ste folositor În principal În operaţl~le de m.emorare a datelor şi În
registre, oriunde este necesară o
m~morare temporară a datelor.
Inainte de a incheia această
scurtă. tre<?ere În revistă a principa- ,
lelor tiPUri de basculante bistabile
trebuie să spunem că acestea pot
exista şi În versiunea extrem de cunoscută de circuite .. master-slave",
care constă În două flip-flop-uri legate în serie; semnalul de tact acţio
nează circuitul În 4 timpi; caracteristic acestor circuite este faptul că
primul execută imediat comanda
primită, transmiţînd-o apoi celui
de-al doilea, care o execută la rîndul
său.
Fireşte, aceasta a fost o foarte sumară trecere În revistă a acestor circuite. E~ pot fi combinate În orice
variantă, legate între ele pentru a

forma registre de deplasare etc.
Vom continua în numărul viitor cu
aplicaţii logice.

06 a programului);
- lăţimea, adică numărul de coloane pe care se pot extiflde datele
din articolul specificat. In caz de
spaţiu insuficient pentru afişare, datele se vor afişa trunchiat;
- adîncimea, adică numărul de
linii alocat pentru afişarea datelor;
- culoarea hîrtiei (0-7);
- strălucire (y/n);
- inversare (y/n);
- flash (y/n);
- pad (y/n); această instrucţiune
face ca aria alocată pentru afişarea
datelor să fie colorată cu culoarea
hWiei;
- null text; această opţiune se
foloseşte pentru tipărirea pe ecran a
unui şir de caractere în cazul absenţei datelor la articolul sp~cificat din
înregistrarea afişată (ex; .. *********'l
Datele numerice vor fi corect aliniate cu condiţia ca adîncimea CÎmpului de afişare să fie 1 şi să nu se
folosească opţiunea .. pad".
Toate elementele formatului, cu
excepţia articolelor (deci a datelor
conţinute), vor fi afişate indiferent
dacă înregistrările sînt selectate sau
nu.
Oricare din aceste elemente poate
fi modificat prin utilizarea opţiunii
"R" În momentul în care acel element este afişat pe ecran.· În final,
prin suprapunerea simultană a acestor elemente, rezultă formatul de
afişare dorit. De asemenea se pot
vedea elementele continue la un
moment dat În format folosind tasta
.. N" sau se pot şterge elemente folosind opţiunea .. E". Formatul ca un
tot poate fi şters cu opţiunea "X"
sau copiat cu .. c". Copierea este folositoare În cazul În care doriţi să
construiţi un format similar cu unul
deja existent
Este o idee bună de a construi iniţial pe hîrtie milimetrică noile formate, în special dacă dorim să le
"aranjăm", Feriţi-vă de suprapune-'
rea elementelor sau înregistrărilor
Întrucît nu se efectuează nici o verificare În acest sens.
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Ing. DAVID VICTOR

GENERALE

Temporizatoarele fotografice digitale au performanţe din ce În ce mai
bune, În parte nejustificate de nevoile reale În ceea ce priveşte precizia şi plaja de timp, rămînînd Însă
subiectul observaţiilor din partea
utilizatorilor la capitolele ergonom ie
şi fiabilitate. Concret, citirea În secunde pe plaje de timp de ordinul
minutelor este greoaie. Utilizarea
comutatoarelor decadice, componente scumpe, puţin fiabile şi mai
dificil de manevrat, pentru programarea temporizărilor, cît şi lipsa
unui reglaj de luminozitate pentru
afisare constituie alte neconcordante ergonomice cu condiţiile de
lucru din laboratorul foto: întuneric,
lucrul cu o singură mînă etc.

MSD

Temporizatorul prezentat rezolvă
aceste probleme, rămînînd În limite
rezonabile în ceea ce priveşte domeniul de temporizare şi precizia,
anume 0... 99 secunde, cu citire În
secunde şi 0... 9 minute SO secunde,
cu citire În minute si zeci de secunde, eroarea maximă absolută fiind de O,S secunde pe ambele domenii.

2. MOD DE

FUNCŢIONARE

Stările de programare sau de temporizare sînt determinate de stările
bistabilului RS format din porţile
P13 şi P14 şi sînt puse În evidenţă
de bitul COUNT (prescurtat: CN'T În
figura).

In

starea de programare, bitul
În nivel HIGH, se pot incarca numărătoarele CIS si CI2 de
la tastele K1 ... K4. în timp ce În numărătorul CIS se poate înscrie orice
număr Între O şi 9, programarea lui
CI2 este corelată cu gama de lucru
selectată din comutatorul KS şi evidenţiată de bitul DECIMAL MODE
(prescurtat: DMODE).
DMODE este În LOW pentru temporizări În gama 0-;"99 secunde;
poarta P3 fiind blocată, numărătorul
CI2 va incrementa/decrementa normal la acţionarea tastelor K3 şi, respectiv. K4. Djlcă se alege modul de
lucru În minute şi secunde DMODE În HIGH -, numărătorul se

C'N'f fiind

Prin aceasta se previne Înscrierea
de combinaţii fără sens, ca de
exemplu: S minute 70 secunde.
Informaţia din numărătoarele CI5
şi CI2 se Încarcă În numărătoarele
CI6

şi,

respectiv, CI? care au PRE-

SET ENABLE activat. Decodificatoarele cla şi CI9 permit afişarea conţi
nutului Înscris de utilizator în poziţia
programare.
Iniţierea ciclului de temporizare se
face prin acţionarea tastei K?: bistabilul RS, format din P13 şi P14, comută (CNT=LOW), circuitul CI4 În
cepe să oscileze, generînd semnale
cu perioada de o secundă, numără
torul CI3 divizează cu 10, obţinÎn
du-se la ieşirea BORROW un impuls
~a fiecare 10 secunde.
Din comutatorul K5 se alege frecventa de numărare pentru C17, 1 Hz
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VASILE GEACU. VASILE MARIN,
ION TUGUI
În condiţiile tehnicii actuale se pot
aduce unele îmbunătăţiri În construcţia şi funcţionarea autoturismelor, acestea putînd duce În final la
ridicarea performanţelor şi. caracteristicilor de funcţionare. In acest
sens, am conceput, realizat şi testat
un ruptor electronic care a fost
montat şi testat pe autoturisme "Dacia" şi "Oltcit Club", asigurînd următoarele avantaje:

- eliminarea pieselor În frecare
predispuse uzurii. (cam a, braţul de
textolit al platinei);
- eliminarea pericolului de oxidare sau chiar ardere a contactelor
plafinate;
- reglarea foarte precisă a unghiului de avans;
- păstrarea acestui reglaj timp
nelimitat;
- îmbunătătirea caracteristicilor

de consum. de avans şi de detonaţie
ale motorului;
- eliminarea fenomenului de
zbor al platinei la turaţii de peste
3000 rot/min.;
- fiabilitate foarte mare prin folosirea numai a pieselor cu plajă mare
de temperatură (pînă la 150°C);
- se folosesc numai piese româneşti;
.
- se elimină sursele de paraziţi
radio;
- prin construcţie, oferă posibilitatea ca În cazul unei defecţiuni să
fie Înlocuit uşor cu un ruptor platinat·
-.:... asigură porniri foarte uşoare,
indiferent de timp;
- dispozitivul funcţionează corect şi la tensiuni mici ale bateriei,
nefolosind fenomene termice sau
optice;
- nu necesită Întreţinere.
SCHEMA ELECTRiCA (fig. 1)
Se compune dintr-un oscilator sÎnusoidal LC cu circuite acordate În
bază şi colector şi un amplificator
de curent continuu cu tranzistorul
T2. Tranzistorul T3 joacă rol de
"ruptor". Oscilatorul are circuitele
acordate cuplate inductiv, bobinele
montîndu-se coaxial pe un suport
gomun (fig. 3), la distanţă de 3 mni.
Intre ele se roteşte un disc de alu-
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miniu (fig. 2) prevăzut cu 4 fante
dispuse la 90°, montat pe axul ruptorului.
FUNCŢIONARE

În timpul cît discul obturează circuitul magnetic dintre cele două bobine, oscilatorul nu funcţionează,
tranzistorul T2 este blocat, iar T3
saturat. Este situaţia platinei Închise.
Cînd prima latură a fantei practicată
în disc ajunge dincolo de axul celor
două bobine, oscilatorul intră instantaneu În funcţiune, deblochează
pe T2, care-I blochează pe T3. Este
situaţia platinei deschise, moment în
care are loc producerea scînteii.
CONSTRUCŢIE

(pentru "Oltcit

Club")
Se confecţionează un disc din
aluminiu cu dimensiunile din figura
2. Se strunjeşte axul camelat 3 mm
de la canalul siguranţei. Se practică
două găuri filetate M2 În axul camelat la 180° una de alta,pe axa a
două carne opuse. Distanţa dintre
ele este egală cu cea dintre găurile
practicate în discul de aluminiu. Se
confecţionează din teflon sau sticlotextolit suportul portbobinei (fig. 3).
Se confecţionează din tablă de 0)5
mm sania portoscilator, conform desenului din figura 4. Se confecţio
nează din sîrmă arc 0 0,5 mm un
arc ca În figura 5. EI are rolul de a
ţine permanent sania portoscilator
presată cu gîtuirea CD În canalul
practicat. pe suportul din plastic al
vechii platine. Pe o plăcuţă de circuit imprimat 20/20 mm se montează piesele oscilatorului după desenare şi corodare, pînă la punctele
E şi F din schemă şi fără bobinele
L 1 şi L2. Se confecţionează pe miezuri de .ferită cu 0 2 mm şi lungimea
de 8 mm bobinele L 1 şi L2 după
cum urmează: L 1 cu 1=7 mm, D exterior=4 mm, 45 de spire în trei straturi, cu conductor cupru emailat 0
0,4 mm; L2 cu 1=7 mm, D exterior=3
mm, 60 de spire cupru emailat 00,3
mm. Pentru a se Îndeplini condiţia
de bază, ele se vor aşeza În găurile
verticale G, H din suportul portbobinei cu capetele S spre fantă.
MONTAJ
Se demontează platina de pe platoul ruptor-distribu,itorului (RD).
(CONTINUARE ÎN PAG. 18)

pentru poziţia "x 1s" şi., respectiv,
0,1 Hz În poziţia ,,x 10s". Dacă
DMODE este în LOW, nu este activată încărcarea pentru C 17, deci el
va decrementa normal. Cînd însă

'5MC:5"5E

este În HIGH, din starea O
(0000), numărătorul va ajunge În
starea 5 (0101) datorită reacţiei realizate cu porţile 13, P7, P9. De fapt,
numărătorul se Încarcă cu 6 (0110),
dar frontul posterior al impulsului
de numărare comandă decrementarea.
Ciclul de numărare al numărătorului
este,

CI7

pentru DMODE=HIGH
descris de graful:

aşadar,

În acelaşi timp, impulsul de sfîrşit
de temporizare acţionează monostabilul M2 care comandă generatorul
de ton realizat cu porţile P15, P16
pe o perioadă dictată de' componentele R17, C5.
Comanda de intrerupere a temporizării se poate da şi manual, prin
apăsarea tastei K6.
Pe durata temporizării (semnalizată prin aprinderea intermitentă În
ritmul secundei a punctului zecimal
de la cel mai semnificativ digit) se
afişează starea curentă' a numără
toarelor CI6 şi C17, la sfîrşitul temporizării reapărÎnd pe afişaj numărul
programat în "memoria" formată din
CI5 şi din C12.
La
tul

ieşirea porţii

CNT

P11 se

obţine

bi-

negat. Aceasta Înseamnă

Scurtarea impulsuritor de numă
rare se face cu monostabilul M1.
Se observă că numărătorul CI6
decrementează cu o unitate la fiecare 6, respectiv 10 impulsuri numă-

că, pe timpul temporizării (CNT=
LOW). tranzistorul T2 este deschis,
permiţînd, prin .intermediul releului
ReI, alimentarea aparatului de mărit.

rate de C17, după cum DMODE este
În HIGH, respectiv În LOW.
După ce trece prin starea O, adică
după consumarea duratei de temporizare, CI6 comandă, prin ieşirea sa

CONCLUZII

BORROW, rebascularea bistabilului
RS-P13, P14 În starea de programare ('C'NT=HIGH).

TEHNIUM 6/1989

1.

Domeniul de temporizare se
din comutatorul K5. 'În
gama 0... 99 secunde numărătoarele
CI2 şi CI7 numără modulo 10, CI7
fiind atacat cu frecvenţa de 1 Hz.
În gama 0... 9 minute, 50 secunde,
numărătoarele menţionate au numai
6 stări, CI7 numără modulo 6 cînd
stabileşte

primeşte

impulsuri cu frecvenţa de
0,1 Hz.
2. Din tastele K1, K4 se programează durata temporizării care se
afişează şi se memorează.
3. De la, tasta START (K7) se comandă temporizarea. Se afişează În
zeci de secunde şi În secunde
(DMODE=LOW)

şi,

respectiv, În mi-

nute şi În zeci de secunde (bMODE
=HIGH) timpul rămas pînă la sfîrşi
tul temporizării.
4. Temporizarea se Încheie la
scurgerea timpului programat sau
mai înainte, la acţionarea tastei
STOP (K6). La ieşirea din starea de
temporizare se emite un semnal
acustic şi se afişează ultima durată
programată.

5. La orice
aceeaşi durată

nouă

este
sarea tastei START.
3.

INDICAŢII

ŞI

REGLAJE

temporizare de
suficientă apă

CONSTRUCTIVE

Montajul poate fi realizat pe cablaj
imprimat sau pe o placă cu socluri
etc. Varianta constructivă aleasă determină şi distribuţia capacităţi lor de
decuplare pe alimentare, nefigurate
În schemă; este obligatorie decuplarea circuitului C14.
Componentel"e CI şi R9 vor fi de
bună calitate, stabile in timp şi cu

tem per atu ra.
Tastele K1...K4 pot fi microÎntrerupătoare produse de "Electroaparatai" sub codul 5979, iar tastele K6,
K7 cu revenire pot preveni de la o
tastatură de calculator.
Singurul reglaj necesar la punerea
În funcţiune a temporizatorului este
obţinerea perioadei de o secundă
pentru oscilatorul realizat cu t3E555.,
lîngă temporizatorul aflat pe poziţia
temporizare, avînd programată durata maximă, se plasează un ceas
digital. Privind simultan punctele
ceasului digital şi punctul de pe afişajultemporizatorului, se reglează
potenţiometrul R9 pînă cînd punctele pîlpîie sincron.
.
Se programează apoi o perioadă
de temporizare de 5+9 minute, controlînd cu acelaşi ceas digital preci- .
zia obţinută şi refăcînd reglajul lui
R9.

4. BIBLIOGRAFIE
1. Gh. Băluţă, E. Cărbunescu,
Cronometru, "Tehnium" nr. 11/1988
2. M. Bodea, A. Vătăşescu ş.a.,
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de utilizare, voI. 3, Editura Tehnică,
1984
3. 1. Ardelean, H. Giuroiu, L. Petrescu, Circuite integrate CMOS manual de utilizare, Editura Tehnică, 1986.
'
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(URMARE DIN PAG. 17)
Folosindu-se gaura fiietată de
prindere a părţii fixe a platinei, se
montează pe platou un suport de
textolit cu două cose sau un conector. Se introduce pe axul piatinei arcui din figura 5 cu deschiderea spre
interiorul RO şi cu porţiunea
dreaptă tangentă la axul fix al avansului vacuumatic (AV). Se montează
suportul portbobină pe sania port-

bucşa L pe axul platinei. Sania va
prinde arcul sub bucşă, iar capătul
Îndoit al acestuia va intra .În curbura
interioară a saniei. Aceasta va aluneca În jos pînă cînd gîtuirea CO va
intra exact În canalul de ghidare a
platinei (piesa din plastic care ră
mîne fixată pe platou). Se prinde siguranţa pe canalul axului platinei.
Se fixează discul pe axul camelat cu
cele două şuruburi 02. Se completează spaţiul rămas pînă la cana! cu
o mică bucşă de aluminiu şi se introduce siguranţa pe ax. Cu două
fire elastice (de preferat secţiuni din
conductoarele periilor de electromotor) şi izolate corespunzător se conectează punctele E şi F de pe plă
cuţa oscilatorului pe casele fixate
pe platou. De aici, prin gaura ră
masă liberă În peretele RO şi folosind suportul de cauciuc al unei platine vechi, vom duce spre restul
montajului două fire liţate 03.
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voltmetru sau un bec În punctul R.
Punem contactul şi mişcăm RO pînă
la apariţia tensiunii în punctul R.

REGLAJUl DINAMIC

7

Se folosesc aceiaşi parametri de
avans pe testeru! electronic ca la
RO-ul clasic.

trebuie să se afle între 25° 'şi 29° de
pe sector. Dacă rezultatele nu sînt
bune, se demontează RO, se aduce
la banc şi se modifică În sensul dorit poziţia suportului portbobină pe
sania portoscilator folosind canalele

9

RECOMANDĂRI:

folosirea rezistenţelor cu peli-

-

A şi B.

culă;

- folosirea condensatoarelor ceramice;

VARIANTA PENTRU
"DACIA 1300"

II

Diferenţele apar datorită unor elemente (două) de construcţie specifice:
a) axu', camelat este unul şi aceIaşi cu cel portiujea (Ia "Oltcit" sînt
două axe diferite);
b) poziţia de acţionare a avansului

LULEA

DISC

----FANTĂ
7

9

oscilator, fixîndu-se provizoriu numai prin gaura B.
Introducînd un şurub 0 3 prin
gaura A se va fixa pe supor:t plăcuţa
cu pieseleoscilatorului. Se foloseşte
În acest fel suportul de teflon ca
izolator Între plăcuţă şi, sanie. Se
conect,ează capetele
bobinelor la
plăcuţa oscilatorului. Pe o plăcuţă
separată se montează piesele ră
mase din montaj şi se va fixa Într-o
cutie separat de motor (chiar lîngă
aprinderea electronică).
Se conectează cele două montaje
şi se testează pe banc; obturînd şi
deschizind circuitul magnetic al celor două bobina, deschidem sau închidem tranzistorul T3. După ce ne
asigurăm că totul este normal, de··
conectăm sania portoscilator şi cu
discul de aluminiu introdus În fantă
le vom monta cu multă atenţie: discui pe axul camelat, iar sania cu

18

REGlAJ
Static. Se introduce RO În locaşul
se alimentează montajul cu 12
V. Se conectează punctul R la a[?rinderea electronică a maşinii. Intre
punctul R şi masă se branşează un
voltmetru sau un bec. Se fixează
ştiftul 05 din trusa maşinii prin capac În orificiul din volant corespunzător punctului de aprindere, prin
mişcarea axului motor cu manivelă.
Se mişcă RO pînă la apariţia tensiunii de 12 V În punctul R. Se strîng
piuliţele RO.
Dinamic. Debranşăm tubul flexibil
de la CV. Branşăm un turometru şi
o lampă stroboscopică pe fişa de IT
de la cilindru! 1. Se aduce motorul
la 3000 ture/minut. Luminăm cu
lampa stroboscopică sectorul gradat
şi volantul. Reperul "b" de pe volant
său,

vacuumatic este inversă faţă de cea
de la "Oltcit", aceasta datorită faptului că sensul de rotaţie al axului
RO este diferit ,de la o maşină la
alta. De aici apar deosebirile:
a) avansul centrifuga! acţionînd
direct asupra axului camelat portlulea, vom confecţiona discul de aluminiu ca În figura 9 şi-I vom fixa direct pe lulea, dar numai şi numai ca
În figura 10;
b) suportul portbobină, sania
portoscilator şi arcul se vor confecţiona după desenele din figurile 6, 7
şi 8.
Montajul este identic.

REGLAJUl STATIC
Prin rotirea axului motor cu manivela maşinii se aduce volantul cu
fanta În dreptul gradaţiei O de pe
carcasa ambreiajuiui. Branşăm un

9

7

- Iăcuirea şi apoi consolidarea
pieselor pe suportul portoscilator cu
ajutorul unui liant puţin elastic şi rezistent la temperatură;
- practicarea fantelor În discul
de aluminiu cu ajutorul unui strung
cu divizor.

LISTA DE PIESE
R1 :=; 15 k!l; R2
1 kO; R3
1 kO;
R4 = 470 il; R5 = 470 il; R6 = 580 n:
R7
2,4 kH; R8 = 1,2 k!l; R9 = 3,3 kO;
Ci ::: 1 nF/100 V; C2 = 510 pF/100 V;
C3 = 20 nF/100 V; C4 = 4,7 nF/100
V; C5 = 50 ţ.tF/50 V; 01, 04. 05, 06
1N4148; 02
EF0108; 03
PL8V2;
Ti = BF214; T2 = BC107A; T3
80139.

=

=
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În zilele de 13, 14 şi 15 aprilie, s-a ·desfăşurat la Ploieşti cea de a 27-a
de telegrafie-sală, la care au participat 59 de

ediţie a Campionatului naţional
concurenţi din 15 judeţe.

Concomitent cu Campionatul seniorilor şi juniori/or mari, În aceleaşi
regulament, s-a desfăşurat şi Concursul republican
al junioriior mici, majoritatea pionier; În vîrstă de la 10 la 15 ani. Cel mai mic
concurent a fost BRENCU OANA din Ploieşti, elevă În clasa a III-a.
Campionatele republicane din acest an, ne-au prilejuit încă două recorduri la probele de transmitere viteză şi îmbunătăţirea unui record la recepţie'
condiţii şi după acelaşi

viteză.

Ca

şi

recordurile omologate anul trecut la "Cupa

federaţiei",

la Botoşani, recentele recorduri aparţin tot unor tineri utecişti, juniori mari, care În timpul liber se antrenează sistematic, reuşind şi de
această dată să dovedească o Înaltă măiestrie la transmiterea şi recepţiona
rea semnalelor morse.
Este vorba de tînărul MANCIU CĂTĂLIN din Giurgiu, elev În clasa a XI-a.
care a transmis litere la viteza de 266 S/M (semne/minut) şi cifre la viteza de
346 S/M, doborînd vechiul record, care a fost de 231 S/M la litere şi 320
S/M la cifre.
Un alt rezultat de excepţie este al juniorului PETHEU IULIAN din Bucureşti, care a recepţionat din nou cifre la viteza de 490 S/M.

ce s-a des-

Seniori - RECEPŢIE VITEZĂ
1. Manea Janeta -- Y03RJ, campioană a R.S. România
2. Poterasu Marian - Y09-11909 Buzău
3. Câmpeanu Gheorghe - Y09ASS Prahova
4. Manciu Mihai - Y090C Giurgiu
5. Costache Mihai - Y08COL lasi
6. Popovici Cristian - Y08RCP IaşI

Seniori - TRANSMITERE VITEZĂ
1. Manea Janeta- Y03RJ, campioană a R.S. România
2. Poteraşu Marian - Y09-11909/BZ
3. Manciu Mihai - Y090C Giurgiu
4, Mancaş Ştefan - Y08DOH Suceava
5. Costache Mihai - Y08COL laşi
6. Bădoiu Mircea - Y09AGI Dîmboviţa

Seniori - REGULARITATE
1. Poteraşu Marian - Y09-11909/BZ, campion al R.S. România
2. Manea Janeta - Y03RJ
3. Câmpeanu Gheorghe - Y09ASS Prahova
4. Manciu Mihai - Y090C Giurgiu
5. Costache Mihai - Y08COL laşi
,6. Ene Marian - Y07 A WQ Olt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

făşurat

Juniori mari - RECEPŢIE VITEZĂ
Petheu luiian - Y03FCA, campion al R.S. România
Dabija Gabriela - Y03FBZ
Manciu Cătălin - Y09FOC Giurgiu
Dobre Eugen RO!TIeo '.- Y04RDWIVN
Zaborilă Constantin Y08-7837 IlS
GeorgesCu Constantin - Y08-7836/1S

JuniOri mari - TRANSMITERE VITEZĂ
1. Manciu Cătălin - Y09FOC Giurgiu, c~mpion al R.S. România
2. Petheu lulian - Y03FCA
3. Dabija Gabriela
Y03FBZ
4. Piţigoi Ionuţ -'- Y09FJW Dîmboviţa
5. !!iescu Cezar - Y09-8905/PH
6. Scărlătescu Sofia - Y07-15890/0T

1.
R.S.
2.
3.
4.
5.
6.

Juniori mari - REGULARITATE
Manciu Cătălîn - Y09FOC şi Petheu lulian România, amîndoi au realizat 720 de puncte
Dabija Gabriela - Y03F8Z
Piţigoi Ionuţ Y09FJW Dimboviţa
Dobre Eugen Romeo - Y04RDW Vrancea
lIiescu Cezar -- Y09-8905/PH
Parasca Cristian - Y04-2776/CT.
Juniori mici -

RECEPŢIE VITEZĂ

1. Georgescu Gabriela -

Y08-7838/1S
2. Brencu Antonio - Y09-8913/PH
3. Rudeanu Cristina - YOa·· 7443/BC
4, Rusu Cristian - Y09-13027/DB
5. Tache Ioan - Y04-2826/CT
6. Cobianu Ion - Y09-13112/DB

1.
2.
3.
4.
S.
6.

Juniori mici - REGULARITATE
Cobianu Ion - Y09-13112/DB
Rudeanu Anca - Y08-7442/BC
Georgescu Gabriela
Y08-7838/1S
Rudeanu Cristina - Y08-7443/BC
5. Ciobotaru Du mitru - Y04-190S4/VN
6. Rusu Cristian - YO~13027/DB

1.
2.
3.
4.

BRIGADA DE ARBITRI
- Căpraru Vasile - Y03AAJ, arbitru principal
- Ailincăi Constantin - Y08MI
- Bratu Radu - Y04HW
- lIiaş Vasile - Y03CR
- Murărescu Nic - Y08ME
- Soare lorian - Y03AAQ.
Campionatele s-au desfăşurat la Liceul Industrial nr.

introduse de rezistenţa
colector-emitor a tranzistorului T3. Pentru readucerea la
nivelul iniţial, semnalul este amplificat de către etajul care conţine tranzistorul T4. Tranzistorul T4 realizează o amplificare de cca 23 dB.
Pentru realizarea unei rezistenţe
de ieşire convenabile a montajului
s-a prevăzut etajul de tip repetor pe
emitor, care conţine tranzistorui T5.
EI este cuplat galvanic cu tranzistorul T4, tot În scopul minimizării procentajului total de distorsiuni THD
introduse de montaj.
Pragul de acţionare al filtru lui de
zgomot este determinat de poziţia
cursorului potenţiometrului R2. Poziţia dinspre emitorul tranzistorului
T2 corespunde pragului minim de
prelucrare introdus de montaj (Ia
cca -45 dB).
echivalentă

Rezistenţa echivalentă colector-emitor a tranzistorului T3 este comandată de tensiunea continuă furnizată de filtru. în lipsa frecvenţetor
înalte, tensiunea mică de comandă
determină o rezistenţă echivalentă
mare colector-emitor a tranzistorului
T3. În acest fei, filtrul trece-jos
R6-C5 limitează semnalul audio util,
IăsÎnJ să treacă spre ieşirea montajului doar componentel,e de frecvenţă medie şi joasă. In cazul În
care semnalul audio util prezintă un
spectru bogat de frecvenţe înalte,
tensiunea continuă, de valoare ridicată, furnizată de redresorul cu dublare de tensiune, determină apariţia
u!\ei rezistenţe echivalente colector-emitor reduse a tranzistorului
T3. În această situaţi~ semnalul audio util trece nemodificat spre ieşi
rea montajului, deoarece rezistenţa
R6 este şuntată de către tranzistorul

TEH'NIUM 6/1989

T3, eliminÎndu-se astfel acţiunea filtrului trece-jos R6-C5.
In scopul împiedicării pătrunderii
pulsaţiilor tensiunii continue de comandă furnizată de redresorul cu
dublare de tensiune, s-a prevăzut
amplasarea Între baza şi emitorul
tranzistorului T3 a condensatorului
C4. Acesta, împreună cu rezistenţa
R10,. formează un filtru trece-jos
care optimizează comanda în tensiune a tranzistorului T3.
Semnalul audio prelucrat este
aplicat, 'prin intermediul condensatorului C8, etajului de amplificare
care conţine tranzistorul T 4. Se observă că semnalul audio util destinat
prelucrării de către filtrul trece-jos
(R6-R5-T3) este prelucrat din divizorui de tensiune R3-R4 aflat în emitorul tranzistorului T1. Semnalul audio
util a fost micşorat În scopul Iimită
rii distorsiunilor neliniare care ar

•

Juniori mici - TRANSMITERE VITEZĂ
Cobianu ion - Y09-13112/DB
Georgescu Gabriela - Y08-7838/IS
Prunache Sorin - Y09-13085/DB
Rusu Cristian - Y09-13027/DB
Ciobotaru Dumitru - Y04-190S4/VN
Turturică Aurelian Y03-200505/BU

putea fi

(URMARE DIN PAG. 11)

Y03FCA, campioni ai

REALIZARE

ŞI

REGLAJE

Montajul se realizează pe o plă
cuţă de stratostratitex placat cu folie
de cupru. la realizarea traseelor de
cablaj imprimat se iau toate măsu
rile pentru montaje de acest gen, şi
anume traseu de masă gros de minimum 3 mm, lipsa buclei de masă,

din

Ploieşti.

structura fizică de cvadripol a blocurilor funcţionale etc. Se fOlosesc
componente electrice de bună calitate.
După realizarea practică, se ali··
mentează montajul de la o sursă de
tensiune U/l = 12 V, stabilizată şi
bine filtrată.
Se verifică prezenţa
menţion'ate pe schema. electrică.
cazul unor diferenţe mai mari de
5%, se fac modificări în scopul readucerii la regimul normal de funcţionare, conform precizărilor din tabel.
După aceste reglaje, montajul se
intercalează funcţional la magnetofon, casetofon sau pick-up, între
etajul corector de ton şi amplificatorul de putere. Se porneşte aparatul
electruacustic şi, acţionînd cursorul
potenţiometrului semireglabil R2, se
stabileşte nivelul de corecţie dorit al
semnalului audio util.
După efectuarea acestor reglaje,
montajul se ecranează folosind o
cutie din tablă de fier, după care se
rigidizează În ansamblul electroacustic. Obligatoriu, legături/ece privesc semnalul audio util se realizează cu conductor ecranat.
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Ing. GHEORGHE NISTOROIU

Unele aparate utilizate În tehnica fotografică includ În construcţia lor burdufuri de. formă
piramidală
sau
paralelipipe-

dică,

avînd rolul de a forma camere obscure pe traseele fascicuielor luminoase. Burdufurile
. asigură joncţiunea Între acele

elemente

ale aparatelor care
efectuează curse de deplasare
mari în scopul punerii la punct a
sistemelor optice, În cazul În

irf;;

~

1

..
I

~

- _.

pliere, la număr egal de gofreuri, o lungime considerabil
mai redusă decît cele paralelipipedice, deoarece gofreurile
lor se suprapun doar parţial.
Pentru a efectua trasarea liniilor desfăşuratei avînd ca date
iniţiale dimensiunile bazelor şi
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care folosirea unor monturi mecanice ar conduce la creşterea
exagerată a gabaritului şi greutăţii.
Pentru acei fotoamatori
care doresc să realizeze cu
forţe proprii un bu rduf pentru a
echipa un aparat construit de ei
sau pentru a Înlocui un burduf
uzat, se prezintă În continuare o
metodă accesibilă de confecţionare
a
burdufurilor
prin
pliere gofreu cu gofreu, pornind de la o foaie de material
plană pe care s-a trasat o desfăsurată.

(Pa) 6'

6

10

('1(

'-1

i

I
h(

t'Ii

~

~n punct de vedere al formei, burdufurile cu patru feţe se
clasifică În două categorii: burduturi paralelipipedice şi burdcr1uri piramidale. Primele se
~tilizează de regulă atunci cînd
diametrul fasciculului luminos
este constant de-a lungul axei
sale. Acestea prezintă dezavantajul că după pliere au o lungime relativ mare, deoarece gofreurile
se
suprapun
unele
peste altele. Burdufurile piramidale se folosesc acolo unde
fasciculul luminos are formă
conică (fig. 1). Acestea au după

lungimea
burdufului,
trebuie
calculate o serie de elemente
geomlitrice auxiliare, definite
după cum urmează:
L 1, L2, 11, 12 - dimensiunile
bazei mari,. respectiv bazei m,ici
(fig. 1);
"
h 1 - lungimea burdufului În
extensie maximă admisi bilă;
h' - pasul unui gofreu în extensie maximă admisibilă;
p,v - scăderea Înălţimii Între
două gofreuri alăturate, În plan
vertical (fig. 2);
po - scăderea înălţimii Între
două gofreuri alăturate, În plan
orizontal;
n numărul total de gofreuri;
a, f3 - unghiurile care definesc zona de joncţiune dintre
muchiile orizontale si cele verticale (definite pe figura 2, care
reprezintă în detaliu cîteva gofreuri În stare pliată);
y unghiul format pe desfăşurată de muchiile gofreurilor
a două feţe adiacente (fig. 3, 4).
Avînd
dimensiunile
liniare
definite mai sus, unghiurile a, (3,
y se cal cu lează astfel:
tga

a
b'

(1 )

TEHNIUM 6/1989

~
....•.•

_~

tg /3

a'

(2)

b
a+a' = b+b'

(3)

Egalitatea (3) reprezintă rede continuitatea materialului. Determinarea unghiului -y
se poate face prin mai multe
metode. Una din acestea foloseşte figura 3, unde s-a reprezentat o porţiune din desfăşulaţia

rată:

~

-y = O' - OSC
Din ..lOAS avem:

(4)

""'"
b'
OSC = arcsin OS

(5)

Înlocuind

relaţia

(4)

6sC

şi

08 =_.a_, se obtine În final:
Sin O'

.
-y = O' - arcsin (cos 0')
(6)
Formulele sînt deduse pentru
cazul general al burdufului piramidal, cu bazele dreptun-,
ghice şi ÎnclilJare diferită a feţe- "
lor laterale. In cazul particular
cînd dimensiunile bazelor sînt
egale (cazul burdufului paralelipipedic), relaţiile 1-6 se sim-

valoarea diviziunii cadranului
unghiular de 1 grad. Cu cît burduful este mai lung, cu atît este
necesară o precizie mărită În
m*surarea unghiurilor.
In continuare se prezintă un
algoritm de alegere a parametrilor geometrici şi de trasare a
desfăşuratei
pe foaia ce urmează a fi pliată. Datele iniţiale,
care trebuie stabilite În funcţie
de mărimea elementelor de
care se ataşează burduful, sînt:
dimensiunile bazelor piramidei
L 1, L2, 11, 12 şi lungimea burdufului în extensie maximă h 1:
- se alege numărul de gofreuri, n (întreg);
- se calculează pv, po şi h
cu relaţiile:
L2-12
pv
(9)
2n
po
h
ecuaţii:

L 1-11
"2n

h1
n
rezolvînd

= po

plifică:

b-b'

po = O; pv = O; a=a'=b=b'
tgO' = 1; O' = 46°; tg/3 = 1;
/3 = 45°
(7)
-y = O
(8)
Precizia necesară trasării unei
desfăşurate este
asigurată
de
către o planşetă obişnuită avînd

a-a' = pv

(10)
(11 )

sistemul

de
(12)
(13)

b+b' = a+a' = 1,4 h
(14)
se determină a, a', b, b';
- se calculează unghiurile 0',
/3, -y respectiv cu relaţiile (1), (2),
(6);
- se calculează dimensiu-

A

nile Lc şi Ic ale dreptunghiului
În" care se încadrează desenul
(trasat cu linie subţire întreruptă în figura 4):
Lc = (1+cos2-y) (L1-2a 'ctgO') +
+ 2 ' L2 'cos -y + 0,2 11 'cos 2-y (15)
c = 0,55 11' sin 2-y + (12-:-2b' ,
'ctg{O'--y))sin-y
, (16)
Ic = c+(n+1) a+na'
(17)
- urmărind figura 4, se trasează pe mijlocul dreptunghiului de Încadrare axa longitudinală a desfăsdratei. Ti nÎnd cont
de distanţa
de la latura superioară a dreptunghiului de încadrare, se trasează 2n+1 linii orizontale, avînd între 'ele alternativ distanţele a, respectiva'. Pe
prima linie 'de sus se delimit.ează, simetric faţă de axă, un
segment de lungime 11. Conform figurii 4 (detaliul A), se trasează la .ambele capete ale segmentului liniile de îndoire determinate de unghiul 0', apoi
cele determinate de unghiul /3,
fiind astfel configurat primul
gofreu al feţei orizontale. Se repetă aceleaşi operaţii pînă cînd
întreaga faţă este gata;
- trasarea muchiilor celor
două feţe verticale adiacente se
face conform figurii 4, ţinînd
cont de valorile unghiurilor din

c

'-1
I

l
I
I
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detaliul A, calculate anterior. În
acest stadiu se poate verifica
dacă ..figura este corect construită, prin măsurarea pasului
gofreurilor, b+b', care trebuie
să rezulte prin construcţie la
valoarea calculată anterior;
zonelor
margi- trasarea
nale care, după îndoire şi Împreunare, vor forma a doua faţă
orizontală a burdufului se face
analog, ţinînd cont de înclinarea cu unghiul 'Y faţă de muchiile feţelor verticale. În scopul
asamblării prin lipire cu adeziv
s-a prevăzut la fiecare jumătate
de desfăsurată cîte o fîsie de
lăţime C1'= 11/10.
.
Pentru a simplifica operaţiile
de
trasare
prin
eliminarea
măsurătorilor repetate de unghiuri, se pot trasa linii ajutătoare prin vîrfurile gofreuri10f, ale căror intersecţii cu laturile să constituie puncte de plecare pentru trasarea muchiilor
laturii adiacente. Liniile ajutătoare se execută cu linie subţire, iar cele ale desfăşuratei cu
linie groasă apăsată, pentru ca
deformarea locală a materialului să favorizeze îndoirea lui ulterioară. După Încheierea trasării se decupează desfăşurata
-pe conturul exterior şi se execută plierea pornind de la baza
mică a piramidei. Operaţia de
pliere nu ridică probleme deoarece materialul parţial îndoit
are tendinţa de a lua forma impusă, greşelile de, pliere fii nd
practic imposibile. Inainte de lipirea marginilor se verifică dimensiunile bazelor şi paralelismul gofreurilor feţelor opuse
ale piramidei.
Materialul din care se execută burduful poate fi preşpa
nul, cartonul simplu sau cartonul pinzat. Se poate folosi şi o
folie de material plastic, cu condiţia ca aceasta să perrrlită Îndoirea şi să asigure ~igiditatea
necesară după pliere. In funcţie
de scopul căruia îi este destinat, burduful poate fi vopsit pe
interior În culoarea neagra,
pentru eliminarea reflexiilor parazite, iar la exterior acoperit cu
o vopsea care să-i mărească rigiditatea şi să-I facă impermeabil.

ti

Aparatul indică, prin intermediul
unor diode LED, valori ale turaţiei
de 7S0, 1 000, 2 000, 2 SOO, 3 000 şi
4000 ture/minut.
Semnalul luat de la bobina de inducţie este aplicat unui formator
compus din circuitul MHS400
(CDB400), apoi aplicat prin P7 circuitelor operaţionale MAA501
(A 709), care la rîndul lor comandă
aprinderea LED-urilor.
Reglajul se face astfel: dintr-un
generator se aplică la C 1 sem nal de
25 Hz. La ieşirea lui P7 se fixează
un nivel de 0,5 V. La 25 Hz se reglează P1 pentru aprinderea LED-ului ce indică 750 ture/minut, apoi ia
33 Hz P2 se reglează 1 000 ture/minut, la 66 Hz. se reglează 2 000 ture/
minut (P3); 82 Hz este util pentru
2500 Hz (P4), 99 Hz reglează 3000
Hz (P5), iar 132 Hz reglează 4000
Hz din potenţiometrul P6.
Alimentarea se face prin circuitul
stabilizator 723.
Dioda KZ140 este de tip Zener
(2,8-3,2 V), dioda 09 este de tip
Zener pentru Uz=16 V, iar dioda 08
(KA501) are echivalent 1N4148.
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ElECTRON, 4/1989

Cu o impedanţă de intrare de 1S0
kO, montajul poate corecta caracteristica de frecvenţă În banda audio
În 3 zone. Nivelu! de intrare trebuie
să fie Între 200 mV şi 2 V. Nivelul de
ieşire este de 750 mV. Toate tranzistoarele sînt SC 109 sau BC547.
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T1, T2, T3-2TJ169C

n" n2, n3-100kfl
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MLAD KONSTRUKTOR, 3/1986

Montajul permite obţinerea unei
tensiuni de 440 V pentru alimentarea unor· contoare cu descărcare În
gaze. Se alimentează cu 9 V, iar etajul generator produce În secundarul
transformatorului tensiunea de valoare ridicată.
Transformatorul este construit pe

un tor de ferită 16x10x4,S mm, la·
care înfăşurarea 1 are 8 spire, Înfă
şurarea 2 are 3 spire, iarinfăşurarea
3 are 420 de spire.
Înfăsurarea 3 se face cu sîrmă
CuEm+M 0,07, celelalte înfăşurări cu
sîrmă CuEm 0,2. Tranzistorul este
KT630, 01 este 1N4004, iar D2 este
1N4007.

RADIO, 2/1989
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Cu acest montaj se pot cupla antenele de 144 MHz şi 432 MHz la un
singur cablu de coborîre. Circuitele
se acordează astfel: L 1C 1=:l3C 3=432

MHz, L2C2=l4C4=144 MHz.
Bobinele l.1,L3 au cîte 3 spire
CuAg 0,8, lungimea bobine; 12,6
mm, diametrul 6 mm; bobinele L2;;::
L4 au cîte 5 spire CuAg 0,8, lungimea unei bobine 20 mm si diametrul
6 mm. C1=C5=5 pF, C2;"C4=15 pF.
PRACTiCAl WIRElESS, 10/1988
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Valoarea finală a curentului se va
stabili după ce tot sistemul va funcţiona. Prin polarizarea diodei cu un
curent continuu de 0,1-0,4 mA se
poate determina un punct de funcţionare În care factorul de zgomot al
mixerului să fie minim, obţinîndu-se
astfel o îmbunătăţire a factorului de
zgomot cu 1 dB pînă la 2 dB.
În momentul de faţă oscilatorul
funcţionează, dar nu se cunoaşte
exact frecvenţa lui de oscilaţie.
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Piesa 29:
bridă piston,
Am 58 (Am
60), 1:1

Piesa 28: capac mixer,
Am 58 (Am
60), 1:1
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sistemul s-ar pune În funcÎn această situaţie, atunci ar fi
aproape imposibil de recepţionat o
imagine inainte de a regla măcar cu
aproximaţie frecvenţa oscilatorului
local.
Pentru stabilirea frecvenţei oscilatorului local vă recomandăm să procedaţi în felul următor: să recepţio
naţi un număr de canale cu un sistem deja construit, de preferinţă cu
un convertor standard (realizat industrial). Să marcaţi pe scala aparatului frecvenţele canalelor recepţio-

nate pentru ca, prin interpolare, să
puteţi determina ulterior frecvenţa
oscilatorului local al convertorului
ce trebuie reglat. Aiimemtaţi oscilatorul şi căutaţi să recepţionaţi semnalul generat de acesta cu receptorul. Cele două convertoare se pot situa la o distşnţă de cîţiva metri unul
de celălalt. In momentul În care se
recepţionează un semnal, de pe
ecranul televizoru!ui dispare zgomotul şi imaginea se umple cu o tentă
continuă de alb sau de negru. Frecvenţa de oscilaţie se va stabili mai

ase! LA TOfe

A

precis urmărind indicatorul de nivel
al receptorului.
În cazul În care nu recepţipneaza
nici un semnal, atunci trebuie acţio
nat butonul de reglaj brut al oscilatorului, după care se repetă operaţia. În acelaşi timp se urmăreşte indicaţia curentului prin dioda de mixaj cu care se verifică funcţionarea
oscilatorului.
Dacă imaginea obţinută este perturbată de diferiţi paraziţi, este posibil ca aceştia să se datoreze unui
mod de funcţionare instabil al oscilatorului, lucru ce se poate remedia
schimbînd tensiunea de alimentare
a acestuia. Prin varierea tensiunii de
alimentare a oscilatorului se modifică şi frecvenţa de lucru a acestuia,
fapt ce poate fi folosit ulterior pentru un reglaj fin al frecvenţei de lucru.
În continuare se efectuează operaţia de prereglare a. mixerului. Pentru aceasta se reglează frecvenţa oscilatorului pină cînd aceasta devine
egală cu cea Aa canalului ce trebuie
recepţionat.
In continuare se reglează pistonul din spatele diodei
pentru o valoare maximă a curentului prin dioda de mixaj.
Dacă În cursul operaţiilor de reglaj curentul prin diodă creşte peste
valoarea de 1 mA, atunci se va reduce injecţia de la osciiator prin
scoaterea sondei din ghidul de
unde. Se ya căuta să se menţină curentul prin diqdă În limitele menţio
nate mai sus. In cazul în care curentul prin diodă creşte peste 5 mA,
aceasta se poate distruge sau poate
să-i crească zgomotul.
În continuare se reglează pistonu!
liniei de adaptare a diodei la ghid.
Această operaţie se realizează similar Cll cea dinainte. Se repetă cele
două operaţii pînă cînd se obţine o
valoare maximă a curentului prin
diodă.

Reglarea şuruburilor de adaptare
din faţa diodei ar trebui să aibă o
acţiune contrară, adică reglajul Optim se va obţine pentru un curent
minim prin diodă. Aceste şuruburi
de reglaj au o mai mică influenţă şi,
ca atare, reglajul este mai puţin sensibil.
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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ŞZEl LORAND Cluj-Napoca
Incercaţi montarea În radiorecep-

POP PAUL' - Turda
În vederea publicării materialului
elaborat de dv. vă rugăm să ne trimiteţi desenul cablajului imprimat şi
desenuldispunerii pieselor pe caw
blaj.
ţOCINDAU EUGEN - jud. Vaslui
~nlocuiţi tubul EL41 cu EL84 prin
schimbarea soclului.
Folosiţi diode EFD108.
TIVIG CONSTANTIN - jud. Alba
Datele bobinelor sînt publicate În
articol.
Rec.itiţi cu atenţie articolul.

tor a unor tranzistoare EFT317 sau
AF139.
La selectorul cu tranzistoare pnp
nu puteţi să mai cuplati circuitul de
RAA (acesta dă semnal cu polarităţi
pentru tranzistoare n pn).
Montati pe noul selector un potenţiometru semireglabii cu valoarea
de 10-15 kO, cuplat între +12 V şi
masă; de la cursor luaţi semnal fix
pentru noul selector (reglaj pentru
imagine optimă). Deci noul selector
va fi cu amplificare fixă.
~NACHE DANIEL Galaţi
In televizor nu funcţionează etajul
baleiaj, pe verticală. Solicitaţi
schema I~ coopera,tivă.
KECSKES ZOLTAN - jud. Mureş
Nu deţinem schema unui

osciloscop cu tub catodic de la televizorul "Venus" şi nici de la alte te1.6vizoare.
ŞTIRBU DUMITRU COSMIN Tulcea
. Vă rugăm să ne comunicaţi şi bibliografia la articol.
MALCIU GEORGE - jud. CăIăraşi
.
Notaţia tranzistoarelor la care vă
referiti este o notaţie de uz intern a
unui produs industrial, aşa că nu vă
putem indica ce caracteristici au. Vă
restituim şi tranzistoarele.
PAPA ROMEO - jud. Giurgiu
Banda III de televiziune se Închide
cu canalul 12 (222-230 MHz), iar
banda IV TV Începe cu canalul 21
(470-478 MHz). În intervalul dintre
aceste benzi frecvenţele sînt alocate
altor servicii.
În "Tehnium" a fost publicată atît
construcţia unor antene, cît şi a amplificatoarelor de antenă pentru
UUS.
Norma CCIR (B, O, F) stabileşte
un ecart de 5,5 MHz Între subpurtă-

2.6 W, Într-o bandă de frecvenţe cuÎntre 80 Hz şi 8 kHz. Casetofonul se livrează cu două difuzoare
3 W/5 n.
Semnalul de la capul magnetic
este aplicat unui preamplificator
(T1), apoi etajelor T3, T5 în care
este montată şi reţeaua egalizatoare
a caracteristicii de frecvenţă. Din
prinsă

MIRCEA STANCIU - Braşov
Casetofonul "Corina", produs
"Electromureş", este destinat a fi
montat În autoturisme pentru redarea programelor stereo Înregistrate
pe casete magnetice.
Puterea nominală debitată este de

toarea de sunet şi cea de imagine,
la OIRT această diferenţa fiind de
6,5 MHz. Toate acestea sînt, valabile
pentru benzile 1, II, III. Răspuns la
multiplele dv. Întrebări găsiţi În minunata lucrare "Agenda radioelectronistului". autor N. Drăgulănescu.
Ed. Tehnică, 1984.
SAVA MARIAN - Buzău
Defectul În televizor este mai
complex şi depanarea impune vizualizarea formelor impulsurilor la baleiaj ,linii (deformări de timp).
GASSER lUIGI - Slobozia
Amplificatorul la care vă referiţi
este apt numai pînă la canalul 35
(aşa cum afirmă şi autorul) şi nu
poate acoperi gama de frecvenţe
pînă la 1 GHz.
ISPAS DORU - Piteşti
Nu deţinem schema' unui receptor
pentru staţia de telecomandă tip
"Telefunken" .
Construiţi un rece'ptor inspirîndu-vă din schemele deja publicate:

1. M.

colectorul tranzistorului T5 semnalul
este preluat de potenţiometrul de
volum şi transmis amplificatorului
audio de putere TCA 150T.
Între intrările amplificatoarelor de
putere este montat şi potenţiometrul
de balans. Sistemul de antrenare
mecanică este prevăzut cu regulator
electronic de turaţie .
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