ANUL xx· -NR.239
REVISTĂ LUNA':'Ă

CONSTRUCTOR I

P~GI",ILEELEVULUI

........ , .. pag.
AmplifÎc:ator AF de putere
Jucărie cu LED-uri
Pr~amplificator pentru
Î nregiştrări '
Circuitul· UL1970

tNrţli;Rf!ÎN '.
.
.
RADIOELECTRONICA

I •••••

~

••••

pag.

Volţrnetru diferenţial

.ASe
Avertizor cu dublă
tempQrjzare
Auţomat de scară
CQ;'YO ...... ,.. . .
. .... , ..... , pag.
Receptor slncrodină -.80. m' .

TX....;.,..2 m
PunteRF
HI;;FI;. . .................. ;... pag.
Comutliltor audio
Corector deJon
EQ~lizor

ATELIER

c;dnverto r

....

ten~iune-f·recventa

Modulafor MA·;M'F
INFORMATICĂ ..

1 • • • • • • • • • ; • , ••

În progrl;ima,re
OscJlatorcornandatdigital
Iniţiere

LA.CEREREA
CITITORILOR .. ........ , .. ; . .. pag. 1'6-17

t.ntrdducere În televiziu ne
Depanare. TV
Cl!T.ITORU RECOMANDĂ . .... , .

1 /1990

AMPLIFICATOR AF
DE PUTERE
Ing. .BA,RBU POPESCU

.Realizarea

unui amplificator de
putere medie de
amatori. se .10de un serios impediment: procurarea unor condensatoare .electrolitice de capacitate mare şi tensiune de lucru. ridi.-

$1

auqiofrecvenţă de
către ccmstructorii
veşte de multe ori

2,5A

i

cată.

Amplificatorul propus În cele ce
piese care se pot
procura practic de la. orice. magazin
de specialitate, necesită un .număr
minim de reglaje şi permite obţine
rea .unor performanţe suficient de
ridicate av-Înd în vedere simplitatea
..
schemei.
urmează conţine

1~ Amplificatorul de putere'

Amplificatorul, de putere a

cărui

schemă este prezentată. În figura 1
următoarele
bandă audio la

are

caracteristici:

....::1 dB

putere

: "20-30 OOOHz;
: 40 W/4 n sau
20W/8 H;
, :::; 0,5% În banda
20--'20 000 Hz
la puterea no-

nominală

distorsiuni
armonice

minală;

impedanţa

de

intrare

: cca 60 kO;
: ;:: 70dB.
Amplificatorul este compus dintr-un etaj .diferenţ ial de intrare realizat cu tranzistoarele T 1. şi T 2, un etaj
driver realizat cu tranzistorul T 3 şi
un etaj de amplificare încurent.rea!izat cu tranzistoarele T 4
T 7'
Pentru a se obţîne·Q bună stabiljtate a punctelor statice. de funet ionare este prevăz'ută o· buclă de
rl::lacţie În curent continuu realizată
prin rezistenţa.R 3 39 kn.
Coeficientul de amplificare În curent alternativ este dat de rap.ortul:
dinamică

K

+ 1 == 40

.R
4

În scopul reduceriidistorsiunilor,
intrare, etajul driver realizat cu tranzistorul T3
este prevăzut cu o· reacţie negativă
de curent realizată cu ajutorul recreşterii impedanţeide

zistenţei

.As.

acelaş.i timp
şio<amplificareridicată, sarcina,lui

Pentru a se realiza· Î n

T~I eşte formată

dintr-un circuit bootstrap realizat cu .R 1O , R11 ,C 4 •
Circuitul format 'din P, 0 1 şi O2
este. folosit la ""deschiderea" etajului '. fina.lş i la compe.nsarea sa ter,:"
,JT1Ică. .•. . ...
'.
.
'EstEi de dorit ca diodele O, şi O2
să· fie. În pontacttermic cueadiatorul
tranzistoarelor finale.
, . in etajul, final se remarcă grupurile D3-:-.R g şi D 4-R 1$ care au rolul
reducerii asimetriei etajului finaL
Traozjstoarele
finale
se
vor
mOl'lta(izolatecuflanşe de mică)
pe un radiator dint.ablă de aluminiu
cusop.rafaţad.e. minimum 200 cm 2 .
sau p~ un radiatorprofilat.
Punerea.
hlncţiuneş i reglarea
rezumal<:i re.glal'e~ţurentuluÎ de
s care $e realizează astfel:
se verifica cu atent ie monta-

.

.'

o

-- se COJ;tectează la ieşire
sarde 4-8 O;
, ;- se reglează semireglabilul P În
poziţia "rezistenţă minimă" (curso..;
rulispre 0 1); ' . '
-- se l conectează al imentarea;
......; se. măsoară cu un vdltmetru
tensiunea de nul pe rezistenţa de
sarCină~' aceaşta' nu trebu.ie.· să depă
şească ± 30 mV;
în colectorul .lui T 7 , În punctul
marcat În schemă se' in,trqduce un
'ampermetru.şi din P se fegl~ază curentu.1 . de repaus la vc:ţloarea de
30--50 mA.
Corect. exe.cutatş i reglat, montajul va. da deplină satisfacţie .
.2. Blocul de alimentare
Blocul de alimentare are schema
prezentaţă În figura 2.
Transformatorul de reţea va. tre.,.
buisă aibă. o secţiune de minimum
12 cm 2 (pentru un etaj stereo) şi va
asigura În secundar o tensiune de
2 x 18,5 y.
'
Numărul' de. spire depinde de
miezul magnetic folosit.
",Se poate folosi orice punte redresoare' de tip3PM1-3PM4 sau 4
di<?de cu siliciu care ,să suporte .un
curent mediu redresatde peste 2 A
şi o tensiune inversă de cel pl~i!î
50 V.
..
"
,Condertsatoarele C3 şi C 4 se pot
procura din orice magazin de specialitate ca piese de schimb pentru
tetevizorul ;,Sport",
In cazul folosirii une.i rezistenţe' de
sarcină de 4 Hse recomandă suplimentarea filtrajului prin. două condensatoare de 1 000-2200 p.F/25 V
care se montează În paralel cu C3 şi
C4•
Deşi tensiunea În gol pe condensatoare este egală cu tensiunea nominală, 25. V, probabilitatea defectării
Qondensatoarelor din acest
motiv este redusă.
c.ină

Ing .. CRISTIAN IV ANCIOVICI

Montajul ce urmează a fi descris este, de fapt, un mic divertisment; u$or de ~ealizat cu piese uzuale şi puţine. Efectul o.bţinuteste
stingerea succesivă a cîte unui LED, cetelalte rămînînd aprinse.
Circuitul este prezentat În figura 1 Ş j este format din trei secţiuni
identice cuplate Între ele cu ajutorul unor condensatoare. În func- .
ţie de valoarea acestor condensatoar,e se stabileş te viteza de deplasare a LED-ului care se stihge. La o capapitate de 10 J.lF, frecvepţa de stingere este de aproximativ 1 Hz. In funcţie de dorinţă,
frecvenţ~ aceasta se poate modifica prin schimbarea valorii 'con- '
densatoan:~lor C1, C2, C3. Mărind valoarea acestora, frecvenţa de
deplasare scade şi invers. Tranzistoarele T1, T2, T3 folosite sînt
tranzistoare cu siliciu, Obişnuite, de tipul BC107, 108,171,172,237,
238 sau echivalente. Tensiunea de alimentare +V poate varia Între
6 V şi 15 V (deci se poate ataşa şi la bordul unui autoturism). Consumul este de aproximativ 10 mA la 6 V, 22 mA la 1.2 V şi ajunge la
28 mA la 15 V:'Nim.ic nU Impiedică pe constructorul amator să mai
adaugeşi alte module, .mărind numărul LED-urilor la 4, 5 sau chiar
mai multe. La punerea sub. tensiune se vor aprinde toate cele trei
LED-uri. Pentru pornirea ciclului sescu-rtcircuitează joncţiunea
bază-~mitor a unuia dintre tranzistoare pentru un scurt moment de
timp. In figura 2 se dă o variantă foarte compactă qe cablaj.
TEHNIUM 10/1990.

PREAMPLIFICATOR
PENTRU ÎNREGISTRĂR'I
Ing. EMIL MARIAN
De .multe ono In mod practic se
pune problema· înregistrării simultane a aceluiaş i program muzical
redat d~ un aparat electroacustic
(magn~tofon. casetofon, radio. pickup etc.) de două sau mai multe
magnetofoane sau casetofoane. În
mod frecvent acest lucru este imposibil, deoarece aparatele de provenienţă industrială nu prezintă de
regulă decît o singură mufă destinată acestui scop. Se menţ ionează
că orice improvizaţie destinată rezolvării problemei î nrăutăţeş te calitativ semnalul audio util destinat în-

R3

~+r-__4F~~rc1=OK=nJ-r-________~________~~________~________~__~~~'~V~
410 kn.

(6

(1

100fF

(7

0,1

r- F

'Y
fNTRARE

registrării.

Montajul din figură rezolvă problema. ofe"ird po~ibilitatea preluă
rii simultane a semhalului audio de
către patru aparate înregistratoare.
separate totodată complet între ele
În ceea ce priveşte impedanţa de ieşire şi semnalul audio preluat.
. Analizînd schema electrică, se
obs~rvă că semnalul audio iniţial
este transmis la intrarea montajului
prin
intermediul condensatorulUi
C1 În baza tranzistorului Tf. Acesta
funcţionează În cadrul montajului
ca amplificator de tensiune (A = 26
dB) pentru a oferi În final un semnal
audio util de nivel mare. accesibil
oricărui tip de aparat electroacustic
destinat înregistrării magnetice' a
sunetului. Din colectorul tranzistorului T1. prin intermediul rezistenţei R2, semnalul util amplificat este
preluat simultan de cele patru tranzistoare T2, T3. T4 şi T5. Acestea au
un rol dublu În . cadrul montajului.
Prima funcţiune a fiecărui tranzistor menţionat anterior este separarea completă a celor patru surse de
semnal. indiferent de nivelul de Înregistrare Recesar fiecăreia. Deoarece tranzistoarele" funcţionează în
montaj ca repetoare pe emitor, este
asigurată şi' a doua funcţiune,şi
anume realizarea la cele patru ieş iri
ale 'montajului a unei impedanţe coborîte, În scopul unei bune adaptări
cu impedanţa de intrare a fiecărui
aparat, care realizează înregistrarea semnalului audio util'.
Montajul se alimentează de la o
sursă de tensiune U A = 6 V, stabilizată şi foarte bine filtrată. În mod
obligatoriu conexiunile care privesc traseele semnalului audio util
se realizează folosind· conductor
ecranat.

IE~IRE

1

IEŞIRE

2

IEŞIRE

IEŞIRE4

3

Circuitul Ul1970
Ing. AURELIAN MATEESCU

Circuitul integrat UL1970 (produs În Polonia) este destinat comenz.ii a 16 LED-uri În regim punct
luminos. EI. este destinat utilizărilor
industriale, dar poate fi folosit şi de
amatori în construcţii diverse: VUmetre, indiCatoare de poziţ ie, scale
luminoase.
Circuitul .este echivalent direct cu
'KM1007T7r2, produs în U.R.S.S, şi reprezintă analogul circuitului UAA170
.(SIEMENS) prezentat într-un număr
anterior al revistei.
Car.acteristici electrice:
- tensiune de alimentare nominală U a = 12 Vcc;
- tensiune maximă U amax =
18 Vcc;
- curentul nominal prin LED
I nom = 25 mA;
- tensiunea de referinţă minimă
Urefmln = 0-4.6 V (măsurată la pin
.,12, stabilită prin divizorul R1, R2);

R1

1Z0kQ

1!lt::..-.l....,.-.-L......L-.--I::::::::t:::=~~~.,,;;;;:---!
1'" 24 ~ Î't7 .P • ." . ?O du .917

- - -.....--RS
FIG: 2: Dependenţa 'LED

= t(R8) pentru U a =12

tensiunea . de referinţă maximă Urefmax = 1,4-6 V (măsurata
la pin 13, stabilită prin divizorul R3

V. U ,4 = 5,4 V.

-

R4J·

In figura 1 este prezentata o
schema de utilizare care prezinta o
caracteristică interesantă: reglarea
automată a intensitaţ ii luminoase a
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LED-urilor comandate cu ajutorul
fototranzistorului FT. Prin modifÎ~
carea valorii lui R5 În domeniul cuprins Între 50 kH şi 10 kn. curentul
de comandă al LED-uri lor este cuprins În domeniul de la 2 la 20 mA (a
şe vedea şi graficul din figura 2).

r
+U

VOIJTMETRU

5+8V

PIFERENŢIAL
'"

I

se face pentru valoarea
n numerele 2 si 3/1990 ale rea tensiunii de alimentare,
vistei. Ia această rubrică, am analiadica U = 6,5 V. Oricum, pentru Înzat pe larg proprietatea de stabilitreaga plajă a tensiunii U, Între 5 V şi
zare În tensiune manifestată de
8 V, curentul furnizat de sursa
LED-uri. Alăturat vă propunem o
prezenta variaţii maxime de
aplicaţie practică a acestei promA (eventual chiar 2 mA), care se
prietăţi, şi anume realizarea unui
vor traduce În variat ii nesemnificavoltmetru diferenţial pentru dometive ale tensiunii directe la bornele
niul U = 5
8 V, cu indicaţie liniară
LED-ului (de ordinul milivolţilor).
pe scala unui instrument divizat
3
Instrumentul indicator M va fi un
(O -:- 30,
300 etc.). Montajul
microampermetru C.C. cu scala dipoate fi utilizat, de exemplu, pentru
vizată liniar
3, pentru a putea citi
urmărirea tensiunii la bornele unui
comod ecartul de 3 V dintre 'extreacumulator auto de 6 V, cum este
mităţile plajei U propuse. De eX-Eimcazul autoturismelor "Trabant".
plu, să presupunem că avem un inPrincipiul schemei (figura 1) are
strument de 50 MA, deci cu sensibila bază "lupa de tensiune" descrisă
litatea de 20 kOIV şi cu rezistenţa
În nr. 7----;-8/1990, la articolul "Voltinternă de cca 500 n.
metru auto", cu deosebirea că aici
Pentru etalonare vom realiza Întîi
referinta de tensiune este furnizată
divizorul R5, P, R6 (unde rezistoade că'tre un LED alimentat prin
rele fixe vor fi de preferinţă cu peliintermediul unei surse de curent
culă metalică, iar potenţ iometrul Ii- 1
constant.
niar bobinat sau- si mai bine - de FM
. Pentru experimentare se selectip multitură). Valorile se aleg astfel
ţionează în prealabil un (~xemplar
Încît, pentru extremitatea inferioară
de LED (de pHdă roş u, din seria de
U = 5 V, potenţialul punctului me20 mA) care să aibă caracteristica
dian (cursorul lui P) faţă de masă să
IF -VF cît mai abruptă, adică rezispoată fi' ajustat fin la valoarea Un, În In
tenta dinamică internă cît mai mică.
cazul nostru cca 1,55 V. Atunci cînd
Aproximativ la jumătatea porţiunii - tensiunea U atinge valoarea maliniare a caracteristicii se alege
ximă de 8 V, potenţialul median va
punctul de funcţionare N (figura 2)
creşte proporţional În raportul de.
căruia îi
determinăm
8/5
1,6, adică va deveni de cca
coordonatele In şi Un.
presupu1,55 V ' 1,6
2,48V. Diferenţa 2,48 V
nem, de pildă, că am obţinut pere··
-- 1,55 V =0,93 V astfel rezultată va
'chea In
10 mA, Un = 1,55 V.
trebui să fi.e ÎQdicată la cap de scală
Etapa următoare o constituie rea-o
de către instrumentul' M, prin alegelizarea sursei de curent constant cu
rea adecvată a valorilor lui R~ şi R4.
tranzistorul T şi piesele aferente,
Pentru
instrumentul mentionat,
care o vom "ajusta" la curentul
cu li
50 MA şi Ri
500 n,'rezis(10 mA) prin alegerea valorii lui R2.
tenţa adiţională necesară unui do-

°-:-

° -:-

ABe
(URMARE DIN NR. TRECUT)

Într-adevăr, dacă În circuitul din
figura 2 vom lua pe rînd diverse valori U1, lJ2, ... Un pentru tens~unea
U, dacă vom măsura intensităţile 11,
12, ... In corespunzătoare şi vom reprezenta grafic perechile li, Ui În
planul axelor curenHensiune
3), vom obţine o linie dreaptă,
Înţeles În limitele erorilor de măsu··
rare.
Panta acestei drepte,
tg

il'

R

(42)

este, după cum rezultă din aceeas i
lege a lui Ohm, egală cu rezistenţ'a
R, presupusa constantă. Putem
spune, deci - impropriu, dar foarte
sugestiv că reprezentarea
fică a unei rezistenţe R in
esJe (,) linie dreaptă.
In practică nu ne Întîlnim niciodată cu rezistenţe riguros constante, toate materialele utilizate
curent la confectionarea rezistoarelor prezentînd' anumite
(pozitive sau negative) ale
vităţii electrice cu temperatura. De
asemenea, la unele materiale
apărea modificări semnificative
timp (fenomenul de "îmbatrînire"),

4

°-:-

În functie' de umiditatea ambiantă,
presiune etc. Cu toate acestea, la
temperaturi uzuale şi în limite nu
prea largi ale plajelor valorice I-U,
putem conta pe legea lui Ohm şi pe
reprezentarea sa grafică din figura
3 ca pe o bună aproximaţie de lucru.
GRUPAREA REZISTENŢElOR
Printre formulele cu cea mai
largă utilizare În studiul circuitelor
electrice $ i electronice se numară şi
acelea care exprimă rezultanta (valoarea echivalentă) a unei grupări
de două sau mai multe rezistenţe
conectate În serie sau În paralel.
Să considerăm Întîi cazul particular din figura 4, unde cele două rezistente R1 si R2 sînt conectate.in
serie, 'iar an'samblul lor .- echivalent, desigur, tot cu o rezistenţă

meniu de 0,93 Veste:
500

=18,1k!l
Putem lua, de exemplu, R3
şi R4 = 10 kH (ajustabil).

= 12

kO

Elalonare
Cu R4 În poziţie mediană, alimentăm montajul la U = 5 V (valoare cît mai precisă) şi aducem la
zero acul instrumentului prin manevrarea cursorului lui P.
Fără a mai umbla la potenţiome
tru, alimentăm apoi montajul la U =
8 V şi' aducem acul instrumentului
la cap de scală (diviziunea 3) prin
ajustarea lui R4.
Cu aceasta montajul este gata de
întrebuinţare, eventual În varianta
V
de adaptor la un multimetru exis....._ _ _~=___ __4~-_ _ _F_tent. Evident, diviziunii O îi va corespunde tensiunea U = 5 V, .diviziunii
1 - U 6 V, diviziunii 2 -lJ = 7 V, diviziunii 3 -- U
8 V.

o

1

~

I2

11
"It--

---tII-

A

+

U R1

+

R2

u

B
----fJo>

11

+---:-

12

~-

1

electrică, R -

este alimentat de la o
de tensiune continuă, U. Vom
presupune deocamdată. că rezistenţa internă a sursei este foarte
mică (neglijabilă) în comparaţie cu
R1 si R2.
A'plicînd succesiv legea lui Ohm
pentru R 1, R2, ca şi pentru ansamblul R, cu observaţia că intensitatea
I a curentului este aceeas i În toate
trei cazurile, deducem:
'
U = R . I = U 1 + U 2 = R 1 · ' + R 2 '1 =
sursă

U4 I----.----.--.--.------.~,,:<

n

.Rad = 0,93 V . 20 kOIV -

(R l

+ R 2 )·

I

de unde rezultă
echivalente
R = R; + R2
Această

uşor pentru n rezistenfe R1, R2, '"
Rn legate În serie:
R R 1 R2 '" R n
(44 )
In figura 5 rezistenţele R1 şi R2
sînt conectate În paralel sau În derivaţie, ansamblul lor R fiind alimentat de la aceeas i sursă de tensiu ne,
U. De data aceasta fiecare rezistenţă constituentă, ca şi ansamblul
R prezintă la borne (A, B) aceeaş i
cădere de tensiune, U.

relaţie

expresia

valorii

(43)
se qeneralizează

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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AVERTIZOR cu DUBLĂ
TEMPORIZARE
Î

n nr. 7-8/1990 ale revistei
v-am propus, la această rubrică,
realizarea unui avertizor sonor antifurt cu pornire Întîrziată şi tot acolo,
independent, o soluţie simplă pentru oprirea temporizată. Aşa cum
am menţionat, aceste două montaje
pot fi uşor combinate, rezultînd un
avertizor 'cu dubl,ă temporizare: o
întîrziere de ordinul cîtorva secunde la pornire şi automenţinere
limitată (reglabiIă) de ordinul zecilor de secunde sau al minutelor.
În figura alăturată vă sugerez o
altă variantă la fel de simplă, avînd
şi preţiosul avantaj al consumului
neglijabil de curent În stare de "veghe" (de ordinul microamperilor).
Ea a fost concepută şi experimentată special pentru cazul alimentării
de la baterii (de exemplu, două baterii 3R12 de 4,5 V legate În serie),
CÎnd consumul În repaus are o importanţă majoră pentru exploatare,a

moment dat deschidem unul din înli-In (uşa de la intrare), tiristorul nu va amorsa
instantaneu
deoarece Încărcarea
condensatorului C2 prin Ri0 şi R11
întîrzie cu cîteva secunde intrarea
În conducţie a tranzistoarelor T4 şi
T3. Durata Întîrzierii este dată în
esenţă de valorile lui R10 şi C2;
eventual ea poate fi făcută reglabilă
înlocuind pe R10 printr-un trimer
sau potenţiometru .de 1-2,5 MO şi
tatonî nd experimental pe C2
(0,1-1,5 ţ.tF, cu pierderi foarte
mici).
trerupătoarele

AUTOMAT
DE SCARĂ
Utilizarea circuitului integrat
555 (f3E555E, j3E555N etc.) simplifică mult realizarea automatelor de.
scară,aşa cum va propunem să vă
convingeţi experimentînd montajul
descris În continuare (fig. 1).
Pentru mai tinerii noş tri cititori
amintim că automatul de scară
(A.S.) este, În esenţă, un comutator
de reţea temporizat; el are rolul d~ a
acţiona (aprinde) becurile de iluminare din holuri, coridoare, casa
scărilor de la blocuri etc ..·pentru un
linterval de timp prestabilit, de regulă de ordinul zecilor de secunde
sau al minutelor. Comanda de anclanşare se dă prin apăsarea scurtă
a unui buton (gen buton de sonerie). Evident, pentru a putea fi acţio
nat independent din mai multe
locuri dorite (de la fiecare etaj, intrare În hol etc.), ansamblul este
prevăzut cu
mai multe butoane,
B1-'Bn, conectate În paralel. De
asemenea, becurile L1-Ln, plasate
În locurile dorite, vor fi conectate
între ele În paralel şi alimentate de
la reţea prin intermediul comutatorului K al A.S. (fig. 2).
La realizarea unui astfel de montaj, problema esenţială este cea a
electr?securităţii, care impune separarea perfectă a circuitului butoanelor de comandă 81-B n fată de
tensiunea reţelei, ce alimentează
becurile.
De
asemenea,
bătaie
multă de cap dau adeseori
În
special În cazul modelelor învechite
de A.S. - fiabilitatea comutatorului
K, siguranţa În funcţionare a temporizatorului şi stabilitatea duratei
selecţionate
prin construcţie sau
reglaj.

TEHNIUM 1011990

ca te s-au obtinut durate maxime de
cca 60-80 S, folosind tranzistoare
cu factorul beta mare.
I
LED-ul si rezistenta sa de limitare, Rî, nu fac parte' propriu-zis din
montaj, dar indicaţ ia luminoasa
este foarte utilă pe parcursul experimentării, pentru a. nu fi nevoiţi sa
lucrăm cu avertizorul sonor S.
De data aceasta avertizorul S trebuie să fie obligatoriu cu Întrerupere periodică a curentului, respectiv cu scădere pînă aproape de zero
(sonerie clasică sau electronică, sirenă etc.), pentru a permite blocarea automată a tiristorului dupa
scurgerea intervalului de menţinere
prestabilit. EI trebuie să accepte alimentarea la tensiunea continuă de
6-9 V, cu un consum, de maximum
300-400 mA.
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I

îndelungată.

Elementu I de acţ ionare este şi de
această dată un tiristor; de pildă din
seriile T3N1-T3N6, a cărui amorsare pe poartă se asigură prin intermediyl circuitului de Întîrziere realizaţ cu tranzistoarele T3~i T4.
_
In stare de veghe, I ntrerupatoarele K1 (alimentare) şi li-In (supraveghere uşi etc.) sînt toate Închise, iar K2 deschis. Dacă la un

Dacă înainte de scurgerea acestui interval de timp, posesorul Închide întrerupătorul K2, avertizorul
va rămîne În continuare blocat; În
caz contrar, alarma porneşte, funcţionînd cu automenţinere tem porizată dacă respectivul întrerupător I
a fost reînchis, respectiv funcţio
nînd un timp nedefinit dacă acesta
rămîne deschis.
rezistenţelor
R7,
R9,
Valorile
eventual şi R8, R10, se tatonează
expehmental În funcţie de sensibilitatea de poartă a tiristorului, ca şi
de factorii beta ai tranzistoarelor T3
si T4.
. Circuitul de mentinere limitată,
respectiv de oprire temporizată,
realizat cu Ti şi T2, a fost descris pe
larg În articolul menţionat şi nu vom
insista asupra lui. Cu valorile indi-
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Revenind la schema propusa In
figura 1, observăm că temporizatorul este realizat cu un circuit
j3E555E (capsulă DIL cu 2x7 pîni), În
configuraţie de monostabil. Durata
se stabileşte din potenţiometrul P,
eventual modifiCÎnd si valoarea condensatorului C1 (47-':'220 ţ.tF). Cu valorile indicate în figură s-a obţinut o
durată maximă de cca 120 s.
leş irea integratului comandă un
releu electromagnetic ReI., fii nd
protejată Împotriva tensiunilor de
autoinducţ ie
generate de acesta

~
I
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10 DEse
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prin cele doua diode, 01 i 02.
Pentru alimentarea la
V se va
select iona un releu care sa anclan·şeze 'ferm la 10-11 V, de preferrnţă
cu un consum de curent sub 100
mA. Releul trebuie să posede o pereche de contacte normal deschise,
K, adecvate lucrului În tensiunea de
reţea, la curentul maxim dorit (con':
tacte pentru 8-10 A la 250 V c.a.).
Alimentarea se poate asigura de
la un redresor de reţea, nu neaparat
stabilizat, dar cu filtraj foarte bu~.

U

{N.~J

.1\1

torul variabil Cv poate fi de orice tip,
cu minimum două secţiuni de cîte
SOO pF.
Amplificatorul audio preia semnalul de la etajul de mixare şi ÎI amplifică În vederea ascultării acestuia
În difuzor. Conţine un amplificator
integrat de tipul TBA790T sau
TCA1S0T. Volumul se reglează cu
ajutorul potenţiometrului P, iar amplificarea se fixează prin intermedifll rezistenţei R13. Nu se recomandă o scădere exagerata a valorii acesteia, existînd pericolul autooscilaţiilor şi al creşterii exagerate a
zgomotului.

Punere in funcţiune.
Reglaje

YD3DKM

A

paratul' prezentat În continuare permite recepţia emisiunilor
SSB si CW din balilda de 80m.
Sensibilitatea este mai bUQă de
1 J.N, depinzînd În mare măsură de
calitatea montajului şi a componentelor utilizate.
Receptorul este util începătorilor
pentru a se familiariza cu traficul,
dar şi radioamatorilor consacraţi,
pentru controlul. emisiei, reglaje
etc.
Principiul de funcţionare esţe cunoscut radioamatorilor şi se. bazează pe mixarea directă a semnalului recepţionat cu semnalul unui
oscilator local avînd frecvenţa identică cu cea a purtătoarei suprimate

nexiunea bază comună este avantajoasă În acest caz deoarece. realizează adaptarea Între antenă şi circuitul acordat (L 1, C2, Cv). Bobina
L1 se realizează pe un miez folosit
În etajele de frecvenţă intermediară
ale receptoarelor industriale. Ea
conţine 10 spire din CuEm cu diametrul de 0,2 ... 0,2S mm. Bobina, Împreună cu C2 şi o secţiune a condensatorului variabil Cv, rezonează
În banda 3,S-3,8 MHz.
Mixerul (demodulatorul CW-SSB)
primeşte semnalul amplificat prin intermediul tranzistorului T1. Etajul
este realizat cu ajutorul circuitului
integrat TAA661, u.tilizat curent În
calea de sunet a receptoarelor TV ca

Pentru testarea montajului sînt necesare . următoarele aparate: AVOmetru, frecvenţmetru, generator de
semnal şi osciloscop. ~
, Mai Întîi se verifică atent corecti.;.
realizării
montajului şi
tudinea
eventualele scurtcircuite. Apoi se
alimentează numai etajul de audiofrecyenţă, rezistoarele R2, R4, RS şi
condensatoarele CS, C13 şi C1S fiind deconectate din montaj.
La intrarea amplificatorului, Între
R12 şi masă se conectează generatorul de audiofrecvenţă prin intermediul unui condensator de 1 pF.
Frecvenţa generată va avea 1 kHz şi
amplitudinea de 10 ... 1S mV.
Dacă tensiunea la bornele difuzorului depăşeşteO,S V, iar forma
de undă este sinusoidală, Înseamnă

ţei

R7.

Dacă există

o limitare sime-

trică, se măreşte valoarea lui R6. În

paralel cu R11 se conectează frecse verifică acoperirea,
benzii de 3,S-3,8 MHz cu o rezerva
de 20-30 kHz la ambele capete.
Reglajul se efectuează din miezul
bobinei L2. Dacă acoperirea este
prea largă, se micşorează valoarea
lui C7 si invers.
Testarea mixerului se realizează
fără
alimentarea amplificatorului
de radiofrecvenţă. Se conectează
În montaj rezistorul R4 şi condensatoarele C13 si C1S. Pe intrarea
mixerului (pin '12) se conectează
generatorul printr-o capacitate d.e
10 pF. Oscilatorul local se fixează
pe o frecvenţă Fo din mijlocul ben~ii, iar generatorul pe FO+1 kHz sau
Fo-1 kHz, cu amplitudinea de
10-20 fJ.V. Din poteÎ1ţiometrul P se
reglează volumul În vederea audiţiei unui ton de 1 kHz, rezultat din
"bătaia" celor două frecvenţe (VFO
şi generator).
La testarea' amplificatorului de raeiofrecvenţă se urmăresc amplificarea şi alinierea cu oscilatorul. Se introduce R2 În montaj,. se cuplează
generatorul la borna de antenă şi osciloscopul la capătul dinspre R3 al
condensatorului CS. Frecvent metrul
se conectează În paralel cu R11. Alinierea constă În obţinerea unei amplificări maxime la orice frecvenţa
din domeniul 3,S-3,8 MHz. Acest
lucru se realizează din reglaje succesive ale miezului bobinei L1 si
eventuala modificare a valorii condensatorului C2.
venţmetrul şi

Ant.
1 ...........

0-1
TAA 661

14 ............

-,-:(19
1.10 nF

la emiSie. Rezultă spectrul vocal ce
trebuie amplificat la nivelul necesar
unei audiţii optime.

Părţi

componente.

Funcţionare.

Detalii constructive
Schema electrică are În componenţa sa patru etaje: amplificatorul
de radiofrecvenţă (T1), demodulatorul SSB-CW (CI-1), oscilatorul
variabil - VFO (T2, T3) şi amplifi~
catorul de audiofrecvenţă (CI-2).
Amplificatorul de. radiofrecvenţă
este realizat cu tranzistorul T1. Co-

6

demodulator de semnal modulat în
frecvenţă. În cazul de faţă are rolul
de detector de produs. .
Oscilatorul local (VFO) furnizează semnalul necesar reintroducerii purtătoarei suprimate. Conţine două tranzistoare (T2, T3) şi
este un montaj tipic de oscilator
Clapp. Tranzistorul T3 lucrează ca
repetor-separator Între oscilator şi
mixer. Semnalul necesar circuitului
integrat CI-1 este preluat de la VFO
prin intermediul unui divi.lor rezistiv, ceea ce duce la o influenţă mică
între aceste două etaje. Bobina L2
are aceleaş i date cu L 1. Condensa-

că

amplificatorul funcţionează corect. Forma semnalului se vizualizează cu osciloscopul conectat În
paralel pe difuzor, care poate fi Î nlocuit cu o rezistenţă de 6 !lIS W.
Următoarea etapă constă În punerea În funcţiune a oscilatorului.
Se conectează RS În montaj şi se
măsoară tensiunea Între masă şi
colectorul tranzistorului T3, care
trebuie să fie de cca 8,2 V. Osciloscopul se conectează "În paralel pe
rezistenţa R11. Se verifică forma sinusoidală a semnalului. Dacă se
observă o limitare sus sau jos, se
act ionează asupra valorii rezisten-

În final se cuplează generatorul la
osciloscopul În paralel pe
difuzor. Se efectuează retuş uri ale
alinierii şi se controlează sensibilitatea. Dacă aceasta din urmă este
de peste 2 fJ.V, la up raport semnal/
zgomot de 10 dB, se măreşte amplificarea etajului final sau se schimba
mixerul sau T1.
antenă şi
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n multiple cazuri, cum ar fi regJajul unei
sau al
unui. ~eceptor, radioamatorul este obligat ,să utilizeze U!il
en'liţătOr de mică putere, în primul .rÎnd să nu perturb~
mast,lrătoriie ce le efectuează şi În al doilea rînd să nu per~
turbe traficul.
Acestor cerinţe le corespunde montajul alăturat, care nu
este altceva decît Ur) microemiţător modulat În 'amplitudine.
.
Emiţătorul'este format din două etaje: primul, echipat cu
un cristal de. cuarţ ce 9scilează pe frecvenţa de 72,5 MHz,
foţmeazăetajul oscilator, iar al doilea etaj este etajul fln,al
mQdulat În amplitudine.
I.netajuloscilator, bobina L1 şi conde~satorul C2sÎnt
astfeldimensionat~ ca să oscileze pe frecvenţa de 72,5
MHz. Bob.ina L1 se construieşte în aer, pe un diametru de
8 mm, din sîrmă de CuAg cu diametrul de1 mm şi are 7,5
spire cu priză la spira 2,5.
Etajul final are. bo~binele L2 şi L3 tot cu diametrul de
.8 mm, fără carcasă. Infăşurarea L2 are 3,5 spire din CuAg
1 mm. Peste înfăşurarea.L2 se. bobinează o spiră care ·formează înfăşurarea l3, respectiv cuplajul spre antenă.
Modulatorul este un clasic amplifi<sator audio de tipul
celor din aparatele de radiorecepţ ie portabile. Aici R12
este un termistor cu rezistenţa de 50-100 !2:
Transformatorul final poate fi utilizat ca atare, iar drose-..
. lul.pr2 este realizat pe un miez de ferită cu diametrul de 3
mm, pe care se bobinează 12spire CuEm 0,25. Asemănător
Cu Dr2este şi droselul Dr1. .
Ca sursă de semnal se recomandă un microfon cu impedanţa de 200 n.
Alimentat cu 9 V, acest emiţător debitează o putere de
20-30 mW.
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Circuitul de baza fo1osit este
prezentat În figura 1. Din punctde
vedere mecanic, puntea se montează Într-o cutie mică, piesele putînd fi asamblate în aer. Din nefericire, o astfel de configuraţie nu
funcţionează foarte bine 'Ia niveluri
mici ale semnalului. Problemele
sînt cauzate de dioda 01 cu germaniu, Acest tip de diodă conduce la
niveluri. mici în polarizare directă,
dar rezistenţa dinamică a acestui
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dispozitiv creşte o dată cu scăderea
curentului direct (figura '2). La cu.enţi foarte miCi (cînd se caută ephilibrarea punţii), rezistenţa diodei
este foarte mare. Pentru a obţ ine
ţ"I§,QE o indicaţie de nul, se prevede
ca prin diodă să treacă un curent de
valoare. fixă. Acest curent prepolarizează \ dioda, plasînd-o. Într-o
giune (;}., caracteristicii În care
tenta sa directă este mai mică.
plasarea indicaţlei este compensată folosind o cădere de tensiune,
ega4ă şi de sens opus pe o rezistenţă fixă. Circuitele descrise se
observă În figurile 3 aşi 3 b. Circuitul este capabil să funcţioneze în
gama 0-250 MHz. Montajul, realizat În aer, este complet i.zolat de. cutia În care se va introduce .. Impedanţa necunoscută se conectează
,Ia ieşirea 12. Rezistenţele R3, R6 şi
R7 "izolează ,bateria pe partea de RF
a. punţii şi fixează curentul de prepolarizare la aproximativ 45 ţi-A Po"
tenţiometrul R4 realizează reglajul
căderii de tensiune· pe puntea ,de
diode astfel înC(,t să fie egal cu
căderea de tensiune pe R5 şi aduce
instrumentul la zero În lipsa semna~
lului de RF.
. 'O altă variantă este prezentată În
figura 4 (pentru sarcini asimetrice
cum sînt cab~urilecoaxiale)~. La
acest montaj rezistenţele R5 şi .R7
au fost eliminate şi o singură diodă
cu germaniu .. a fost folosită pentru
detecţie. Se reglează instrumentul.
astfel încît să indice aproximativ,'
45 MA În absenţa oricărui. curent.
Căderea de ,tensiune pe dipdă (d(i::'
torită prepolarizării) readyce " acul
la zero. Puntea lucrează bine pî.nă la
frecvenţe de aproximativ 200 MHz.
Rezultate bune se obţin daqă termi~
nalele potent iometrulu isînt,foarte
scurteş i acest~ ~ste montat foarte
aproape de sarCina.

•

amintit mai sus care prezintă o re"
În starea "on", o capacitate proprie redusă şi un timp de
comutare foarte redus. Ca amplificator sumator şi amplificator de ieşire a fost ales LF347 (National Semiconductor, S.U.A.) ce reuneşte
într-o singură capsulă patru amplificatoare operaţ ionale cu caracteristici audio foarte bune.
Modul de funcţionare. Comutatoarele din componenţa circuitului
S05002S sînt menţinute în poziţia
"normal deschis" prin legarea porţilor comutatorului la masă prin intermediul rezistenţelor de 10 k!1.
Trecerea oricăn-!i comutator În pozit ia î nch is ("off") se realizează p ri n
modificarea potenţialului porţii corespunzătoare prin legare .Ia +Ua.
In cadrul schemei, perechile de comutatoare pot fi controlate simultan (stînga+dreapta) prin utilizarea
unui, rezistor comuri. Capacitatea
de interfaţare a CI-S05002S cu CI
digitale deschide posibilităţi multiple pentru proiectarea circuitelor
de comutare.
În figură este detaliată conectarea unuI singur circuit S05002S ca
un comutator 2 x 1 stereo. Pentru a
se obţine un eomutator 8 x '2 stereo
sînt necesare 8 CI.
I
Punctele de Însumare sînt localizate la intrările inversoare ale amplificatoarelor sumatoare.
Rezistenţele
R L reflectă impedanţa sursei de semnal. O valoare
mai mare a rezistenţe lor RL degradează diafonia şi rezistenţa în stare
"oH"; valori mai scăzute ale rezistenţelor vor Îmbunătăţi aceste carac.
teristici.
Valoarea rezistenţelor Re depinde de valoarea dorită a cîştigului
etajului. O. valoare de 150 kO asigură un cîştig unitar.
zistenţă mică

Ing.' AURELIAN MATEESCU

faţă prezintă

A

rticolul de
un
comutator analogic integrat avînd
performanţe de Înaltă clasă. Circuitul integrat S05002S este produs
de firma "Siliconix" din S.U.A. si reprezintă o realizare. specifică' pentru acest tip de aplicaţii.
Condiţiile impuse unui comutator audio de calitate sînt următoa
rele:
- distorsiuni armonice cît mai
reduse, preferabil sub 0,01 %;
- răspuns liniar Într-o bandă
mare de frecvenţă (pî nă la cca
1 MHz);
- separare bună Între canale;
- liniaritate de fază;
- rezistenţă de izolaţie ridicată
În poziţia "off";
- viteză de comutare ridicat$
« 1 ns);
lipsa zgomotelor şi a distorsiunilor la efectuarea comutării;
- cîştig unitar sau variabil;
- control direct asupra porţilor
digitale;
- utilizarea cuplajului În curent
continuu;
mărime redusă;

-

cost rezonabil.
acestor comutatoare
analogice sînt:
sisteme video;
- sintetizatoare audio;
- mixere;
- aparatură pentru· studiouri de
Î nreg istrare;
- aparatură pentru staţii de radiodifuziune;
-" aparatură audio de Înaltă performantă etc.
Dacă' avem În vedere că, În momentul de faţă, un amplificator audio are un număr mare de intrări şi o
serie de faci Iităt i de interconectare
si, mixare a se'mnalelor, utilizarea,
clasică, de comutatoare de orice fel
transformă circuitele de intrare ale
aparatului .,într-un păienjeniş de ca-.
bluri ecranate, componente eleccu
fiabilitate
tromecanice
etc.,
scăzută. Prin utilizarea de comutatoare emalogice integrate, un comutator stereo pentru 8 intrări se
.poate realiza pe o placă cu dimensiunile de 10 x 18 cm, inclusiv amplificatorul sumator şi cel de ieş ire.
Comutatorul audio pe care-I prezentăm este realizat cu . circuitul
Aplicaţiile

CI'

L

121-.....- - - - . . . (

INDICAŢII

CONSTRUCTIVE

Se vor utiliza condensatoare
electrolitice cu tantal si condensatoare cu mică pentru 'circuitele de
alimentare ale CI. Utilizarea acestor
condensatoare va conduce la reducerea zgomotplui atît la frecvenţe
înalte, cît şi la frecvenţe joase şi vor
avea o influenţă benefică asupra
stabilităţii montajului.
Nu
este
necesară
ecranarea
montajului decît dacă lucrează În
cîmpuri electromagnetice cu va~
loare ridicată.
Conductoarele străbătute de curenţi importanţi vor H Îndepărtate
de circuit.
Se va utiliza circuit imprimat dubiu placat, din care o faţă va constitui masa cu efect de ecranare suplir.r~ntară.

In tabel sînt prezentate rezultatele
de
producător
asupra
unor parametri ai unui comutator
stereo cu 8 intrări.
Condiţiile de efectuare a deterobţinute

minărilor:

R L = 10 kfl, În funcţie de impede ieş ire a generatorului de
frecvenţă utilizat;
- U a = ±9 -;- ±15 Vcc (±12 Vcc);
- tensiunea sumatorului de intrare ::; 3,5 Vvv.
Utilizarea acestor tipuri de comutatoare asigură aparaturii audio o
calitate corespunzătoare cu cerin~
ţele actuale şi un nivel de fiabilitate
ridicat.
danţa

CANAL STINGA (L)
de ta celelalte 7 comutatoare

SD 5002

r----'
I

R D fixează valoarea impedanţei
de ieşire a eJajului. In cazul În care
comutatorul debitează pe o sarcină
de impedanţă ridicată, este necesară introducerea rezistenţelor Ro
pentru menţ inerea performanţelor.

I

Rc 75K.a.

D 1

SURSA 1

Rc.75Kn.

SURSA2

R1 l S - - 4 t - - - - - - i
SUBSTRAT

;;ti
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CANAL DREAPTA ( R)
celelalte 7 comutatoare

de la

CI2 = LF 347 ( NATIONAL

SEMICONDUCTOR)
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roiul de a suplini atenuarea s,emnalului audio util, introdusă de cele
trei filtre pasive,
Configuraţia etajului de
ieşire.
care conţine tranzistoarele T 2 şi T SI
este de tip super - G. Acest tip de
configuraţie a fost ales pentru
o
dată cu asigurarea unei
mari, distorsiunile armonice totale
ale grupului să fie foarte mici (THD
:::; 0,02%). Potenţiometrul P 1 stabileşte
amplificarea frecvenţelor

joase (f = 40 -7- 600 Hz), potenţiome
tru! P2 amplificarea frecvenţelor
medii (f
600 -7- 2 000 Hz), iar potenţiometrul P3 amplificarea frecven~
ţelor Înalte (f = 2000 -7- 18000 Hz).
Montajul se realizează practic pe o
plăcuţă de sticlotextolit placat cu
fofie de cupru, Î,fif În mod obligatoriu conexiunile de intrare, iesire si
cele care
grupul de potenţiometre
se realizează cu
conductor ecranat.

după

Pentru reglajul
prefealcaracteristicii de frecventă
proprii unui program muzical sonor, după etajul preampiificator
este necesară p[ezenţaunui etaj
corector de ton. 1 n figură este
zentată schema electrică a
corector 'de ton cu trei secţiuni. Reglase
independent, În toată
celor
rintă

anume
rector de
propriu-zis şi
ieş ire.
Etajul de intrare
tranzistorul T 1 ,
configuraţie de repetor pe emitor.
Acest tip de
adaptare optimă
mare a sursei de semnal s
corectorului de ton '
este format din
banda de audioÎn
sectiuni. Semnalul
s,e Însumează la bornele
rezistenţelor
şi apoi este
amplificat de
ire. EI

A, MATEI

prezentat este
si
două
,
Montaju!
un

ÎN

50

-74
-74

.,.-75

'200
-75

10

-74
-73
-70
-67

20

-62

1

2
5
50
100

-71
-68
-62
-55
-49

de intrare
de
,500 kO;
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ieşire

RIN

- curba de
tervalul 20 Hz la
niaritate de --0,5
mediană a
'I"CI",,,,.'olr,,.
trelor P1 -7Domeniul de
- la f 1 = 50
(cu P1
- la
300 Hz -20 dB la +15 dB
(cu
- la = 1 600 Hz -26 dB la +15 dB
(cu P3);
la f 4 8500 Hz -6 dB la +15 dB
se poate realiza convensau pe un cablaj imprimat.
un raport semnal-zgomot
corespunzător,
montajul
se
va
ecrana În tablă de fier de 0,3 -7- 0,5
mm, iar conexiunile de intrare $ i ieşire se vor realiza cu cablu ecranat.

o

impolianţă deosebită la aceasta

antenă

DUMITRU AROELEANU

o are cablul de coborîre, care
trebuie să fie coaxial, cu pierderi cît
mai mici În
de
cablu
cu miez de
libere
sistemul funct ionează
foarte bine cu cablul coaxial cu
tresă împletită din cupru, de fabricaţie veche. Rezultatele obţinute cu
cablul' coaxial cu miez' de polietilenă compactă sînt proaste, dar totuşi
se poate face o compensare daca

o

antenă de bandă largă cuproprietăţi deosebite În întreg domeniul UIF este cunoscută sub denu-

mirea de antenă TETA.
Constructiv această antenă se
compune dintr-o reţea reflectoare
În faţa căreia se găseşte un grup de
patru sau mai mulţ i dipoli activi În
lambda, care au o formă de V pe fie-

IA

Detalii de construcţie
Reţeaua

care

ramură

pentru a realiza o
mare de frecventă.
Alimentarea dipolilo'r se face În
fază, pe baza rasucirii liniilor de alim~ntare la etajele extreme.
In punctele de intrare ale sistemului impedanţa este de aproximativ 300 n, nepunîndu-se probleme
de adaptare la fider. Executată
corect, antena asigură un cîştig de
11-12 dB În banda IV, urCÎnd pînă
la 14 dB În banda V TV. Unghiul de
direr.tiv'itate este 50°, iar raportul
fat -spate 20-23 dB.
bandă

10

reflectoare se constru-

Ieşte conform figurii 1. Pe o ramă
din oţel cu diametrul de 8-10 mm
se sudează un număr de 50 de fire
din oţel lustruit, la o distanţă de

20 mm între fire. Diametrul firelor
este Între 3 şi 5 mm. La capete, firele
se Îndoaie sub un unghi de 45° pe o
lungime de 50 mm.
Dipolii În V se construiesc din
conductor sau teavă lustruită de
10 mm diametru,' conform figurii 2,
şi se aşază pe nişte plăcuţe din material izolant cu pierderi mici În UIF
~tefl~n, sticlotextolit sau plexiglas
incolor).
PIăcuţele se aşază la rîndui lor pe
o tijă metalică, care se sudează prin

intermediul unor distanţiere,' tot
metalice, la o distanţă de 115 mm
faţă de suprafaţa reţelei reflectoare.
Distanţa de 115 mm este considerată de la axul dipolu!ui pînă la suprafaţa reţelei reflectoare. Liniile de
alimentare Între etaje trebuie să fie
din conductoare de 2,5 mm diametru, iar conectarea lor la dipoli se recomandă să se facă prin cositorire sau prin fixarea clJ ajutorul unor
şuruburi cu papuci. In această situat ie Ş uruburile trebuie să fie
tăiate cît mai scurt pentru a nu modifica impedanţa dJpolului. La locul
de intersecţie a liniilor de alimentare, pentru a nu se scurtcircuita, se
introduce cîte un tronson din tub
izolator. După finalizarea construcţiei, atît dipolii activi, CÎt şi reţeaua
reflectoare se protejează prin acoperirea cu o vopsea pe bază de
bronz.

montăm În imediata apropiere a antenei un amplificator de bandă larga
UIF existent În comert. Bucla de
adaptare se dimensionează conform
figurii 3.
Antena a fost experimentata În
canalele 21·-34, cu rezultate foarte
bune la recepţia TVC. În zonele cu
nivel ridicat al cîmpului, antena
funcţionează ireproşabil şi În banda
'III-FIF, canalele 6-12.
La montarea pe pilon se vor lua
rnăsuri ca antena să fie asezată În,
plan perfect vertical şi să
poată
oscila din cauza vîntului, deoarece
distanta cea mai mică între O' valoare maximă şi minimă a cîmpului
În banda UIF este de 15 cm.
Antena se recomandă a fi folosita
În zonele unde nu s-au obtinut rezultate multumitoare cu' antene
YAGI decon'structie mare si În condiţii proaste de recepţie.
'

nu
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lumini

Or
"Miniorgă

~22dJ

LP.R.S.-Băneasa,

Setul de montaj
de lumini", produs de
este conceput pentru alimentare la 9 V, utilizînd becuri de 75 mA/9 V.
In cadrul cercului nostru s-.a realizat o adaptare a acestui montaj În vederea utilizării unor be,curi normale de reţea (220 Vca, la puterea dorită).
Montajul se realizează şi se alimentează cu9 Vcc confqrm pros'pectului, cu singura deosebire qă nu se mai conectează becurile originale, notate pe schemă L1, L2,L3. In locul acestora se introduc cele trei "canale" de
Comandă echipate fiecare cu cîte U!"l transformator, un tiristor şi o rezis'"
de limitare pe poartă (100 il). Becurile de reţea L'1, L'2, L'3 se conec""
În circuitul anodic al fiecărui tiristor,. bineinţeles cu alimentare la
conform figurii alăturate.
pot folosi direct t ... "",.,<>,FAyrna,t,."3Y'"
dic)ficare
de la
~A~~~.i~"
o

•

să

pe 8Ucu 80-

Ş irea monostabilului A3' de la
loarea de U PI la valoarea U
este aceeasI indiferent de va
U in' după legea:
.
Uo(t)

=

,

U pi

+

t

I/C 1

J

O

dt

În această reiat ie
este cu
de colector al tranzistorului
Deci
Uo(t) = U pi + I/C 1 x t
dar aceasta este valabilă nu
pentru intervalul de timp t2 - t 1 ::::
unde T = 30 ţJ.S, deci:
ţ)O(t2) = Uri + I,IC 1 x T = U poz ::::
In momen ul t2 +, impulsul de
ieş irea monostabilului A3 se an
lează; În timp ce tensiunea de la ieŞ irea integratorului este maximă.
Tot În acest moment se blochează
tranzistorul T l' întrucît potenţ ialul
.BT 1 este mai mic decît potenţialul

'1

FLORIN IALENCU.

C

onvertorul U/F prezentat a
fost realizat plecînd de la necesitatea Înlocuirii unui convertor U/F de
tip AD450J, produs de firma "Analog Devices", cu un montaj incluzînd componente indigene uşor
procurabile
de
către
amatori,
păstrînd performanţele convertorului original.
Din foile de catalog ale firmei
"Analog Devices" se reţin următoa
rele cerinte de realizat:
- f leş ire: (1 000
de
Uin
- tensiunea
(0,10) V;
- depăşirea admisă pentru Uin:
50% max;
de intrare minimă:

tor, A2 şi T3 - generator de cu rent
constant compensat cu temperatura, A3 - monostabil construit cu
/3ES55, TS, T6 - formatorul
de la ieşire. "Sarea şi piperul"· schemei îl constituie Însă grupul de tranzistoare Ti, T2, care are
rolul de a infecta În momente bine
stabilite În condensatorul din integrator o sarcină electrică compensÎnd exact sarcina electrică ex istentă
armăturile condensatorului. În
de firmă blocul
este simbolizat prin "charge feedback".
Să

-, n momentul deschiderii .lui T 1 ,
tensiunii U in asupra ieşirii
devine neglijabil şi condensatorul
C 1 se descarcă sub un curent constant, dat de o fracţiune din curentul generat de sursa de curent constşnt A 2

+ T 3'

In consecinţă, tensiunea de la iesirea
va creste În intervalul de
30 ţJ.S,
dureaiă impulsul de la ie-

ET 1 ·

Din momentul t 2 +, tensiunea de
iţJŞ ire a integratorului Al scade
dupa legea (1). Cu cît U in este mai

urmărim

mei folosind formele
2. Pentru a
facem

- sursa
Vcc/SO mA ..

Schema adoptată este cea
figura
Funcţional, A1 este integra-

R8
63K2

6C
17/

RI3

IcK
ta.
ia. ?'P7'/7

A.f,

5 (- Vcc

)

Â2

3
(LOGiC GND) (I""rfill"e)

SCHEMA

CONVERTOR

( ... Vc c )

U/ F
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'Modulator MA-MF
22J.l

RADU VASILE
CUPlarea calculatoarelor personale la televizoare se face de
obicei fără utilizarea părţ ii de sunet
a acestora. O situat ie similară se Î ntîlneşte şi la majoritatea schemelor
de jocuri pe televizor. Mai mult, cuplarea aparatelor video la televizoarele alb-negru de construcţ ie veche, fără selector U I F si cu electrosecuritate redusă, este de asemen~a

o problemă.

In cele ce urmează prezentăm o
schemă si!:Tlplă care rezolvă aceste
probleme. In fond, este vorba de un
modulator MA-M F care generează
la ieş ire un semnal TV pe un canal
inferior.
Reglarea schemei este puţin mai

dificilă.

Circuitul oscilant din modulatorul MFsunet, realizat cu diode varicap, se acordează pe 6,5 MHz.
Circuitul oscilant RF (L2) se
acordează pe 93,25 MHz (canal 5),
iar circuitul de ieş ire pe 86,75 MHz
(rejecţ ie).

+12

I

Bobinele se realizează funcţie de
carcasele pe care le avem, fiind
obligatoriu ecranate.
Acordul se realizează cu miez de
ferită pentru 6,5 MHz si de alamă
pentru restul bobinelor. .
.
Pentru 6,5 MHz se poate utiliza o
medie
frecventă
rebobinată
cu
sîrmă 0,3 mm 'CuEm poliuretanic.
Pentru frecventele mari se va utiliza
de preferinţă sîrmă Cu 0,5 mm argintată sau izolată cu email R F.
Şocul de filtraj intercalat pe semnalul video se realizează pe o rezistenţă RCG 0,5 W de 22 n (se poate
procura gataconfecţ ionat din comert, fiind utilizat În detectoarele
vide'o de la televizoarele cu lămpi).
Potenţiometre!e care asigură intrarea semnalelor vor fi de bună calitate, de preferinţă pe substrat ceramic.
Se recomandă ecranarea pă rţ ii
de sunet separat, În totalitate si stabilizarea tensiunii de alimentare de

2N495B ,

5K

SUNET

12 V.

10 K

mare, cu atît
de tenAl
siune de la ieş
generarea unui nou impuls se
mai repede, deci frecvenţa de
la ies ire este mai mare.
Se
face un calcul detaliat al
În funcţie de tensiunea
de intrare U in , În urma căruia re-

000 x

x

zultă că:

X 11
că

'Tcr?s,uI1eCl.lr?fYi2.'C

de

[vJ

= k)( U in
k este dată de
valorile din schemă se
o rată de conversie de
o ajustare fină a acestei rate
se face
.
iometru
la
7,
plat Între +15 V şi -15 V, cursorul
ia terminalul 7 al mon-

3
IC

este
con-

de

sursă

de colector al lui T 1 este
A3' care În
constituie o sursă
Curentul debitat
este egal cu:

+

+

care R7 este R.C.G., iar
R.P.M. s
Înseriată cu
1N4148 .
a micşora influenţa
asu pra cu ren-

o

VE =
= 15/27 x 12
Cu această
alimentare
tip
V a1im

Va1im

TEHNIUM 10/1990

V be

=

se realizează pe
sticlotextolit dublu
cablajele celor două feţe
În
3. Se vor folosi
densatoare multistrat, În special
C 2 trebuind sa respecte
Rezistoarele vor
cu excepţia lui
care vor fi de
plăcuţă

o

W.
După

planta rea

carea
alimentează
sursă dublă

convertorul
de tensÎune ±"i5
mA, foarte bine stabilizată si filtrată.
Se aplică la
montajului,
dintr-o sursă de tensiune constanta, o tensiune U in din gama O 10
i cu un os~::jl()SC:OD
de undă
Dacă
acestea sînt cele
poate trece la verificarea
convertorului. Se aplica
tensiuni
din gama

ric

montat

cu

intrarea

de liniaritate
cată experimental este arătată În figura 4:

= 0,33

x7
0,66 x 7

=

V:
V

STELDAN NICULESCU, CRISTIAN ARTEMa,

MIRCEA aARBUL.ESCU,

I I I

MARIA CRiSTINA NICULESCU

3

Este de observat că din cauză că variabila NS
are 18 caractere, depăşind lungimea cîmpului
1-16 (de 16 caractere), nu s-a mai scris nimic În
zona 17-32, treCÎndu-se la primul cîmp total liber, care este cîmpul 1-16 al rîndului următor.
După cum aţi remarcat, pînă acum am prezentat numai instrucţiuni de tip liniar (care corespund la structuri liniare). Este momentul să facem progrese trecînd şi la instrucţiuni zise de
contrp' al execuţiei unui program.
- In ce sens "instrucţiuni de control al execuţiei unui program"?
- Ati retinut că În toate
grame' sau' de secvenţe de
instrucHuniie s-au
executat
, În ordinea CrE~S(:ătiJar'e
~r>v,..,.li,.., .. \ lor de ordine.

(URMARE DIN NR. TRECUT)

dine de execuţie a
înainte de utilizarea
de exemplu,
la
500
N
3:
510 DIM M(N,L)

5. Forma cu exponent este:
17E-7
-199Ei
ce

o.

0.00013

1500 LET N$ = "ABCDEFGHIJKLMNOPQR"
1510 LET A = 1 : LET B = 2 : LET C = 3
1520 PRINT N$, A, B, C
În urma execută rii lor se vor tipă ri trei rÎ ndur I
cu structurile
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
2

rezultă

1000

--13.25EO
4E2
sî ni
0.0000005
1

\!",,·i...,~,,!c,I,",~

va-

declarate prin

scrierea
încă,

100 DIM
(etichetele

întîmplare).
formă de scriere lista
ultima componentă a variabilei indexate
ultima componentă a
variabilei indexate
celelaite două forme
de
am dorit să evident iem
bilele
pot fi declarate şi
unele sisteme de calcu! fiind ac~:;e~)ta·tă
această manieră de a declara
xate).
- Dar dacă este necesar a se lucra cu matrice?
- În general, se spune că se lucrează cu variabile indexate, putînd exista unul sau mai mulţi
indici, varianta Basic BASIC acceptî nd numai
unul sau doi indici. Declararea variabilelor cu doi
indici se face similar, însă sî nt de făcut cîteva
precizări, care vor rezulta din exemplul la care
apelăm În continuare.
Observăm că
este formată din

Spre

pilda,

[

)
)
)

atunci este

dacă

avem

1

a declara

matrice?

M(1 ,2)
M(2,2)
M(3,2).;

necesară instrucţiunea

800 DIM M(3,2)
prin care
precizează a fi vorba de
M
linii s două coloane. Este
remarcare are
cat că ordinea În'
s'int rezervate spaţii În mepentru cele 3 x 2
6 ele-'
moria
mente ale lui Mare În vedere aranjarea pe coloane. Asadar, În memoria calculatoruiui componentele stau În ordinea
M{1,2) M{2,2) M{3,2)
.M(1,1)
)
Coloana 2
Coloana 1
cainstrucţiunilor DIM
este

se va
100 LET A =
200 LET C
300 PRINT
A; TAB(20); C; TA8(40}; B
se va scrie un
cu structura
1990
-1955
500.75
cele trei informatii numerice fiind scrise din coloanele 10, 20 şi, 'respectiv, 40.
Fiindca tot a venit vorba de PRINT,
rolul virgulei ca separator. De reguiă, di~;pc)zjtivul de
ire, În cazul nostru să zicem a fi ecranul,
În cîmpuri (grupuri de caractere).
este
Spre exemplu, la calculatoarele HC-85, o linie
are dou~ cîmpuri (coloanele 1-16, coloanele
17-32). In acest caz, dacă se execută instrucţiu':
nile.
400 LET A = 1234 : LET ..8 = -100 : LET CS =
"ABCD"
410 PRINT C$, ,A,B
se vor scrie două rî nduri, şi anume
ABCD
1234
-100
cu informaţiiie scrise din coloana 1, respeCtiv 17.
Rolul celor două virgule consecutive (scrise cu
sau fără spaţiu Între ele) este că se sare peste al
doilea cîmp al primului rînd. Dacă am dori să
scriem toate cele trei informatii unele sub altele,
În cîmpul 17-32, am scrie
'
410 PRINT ,CS" A"B
sau
410 PRINT ,CS : PRINT ,A : PRiNT ,B
Sînteţi de acord cu noi că prin instrucţiunea
410 PRINT C$, A, B
cele trei informaţii vor apărea sub forma
ABCD
-100
1-234
iar dacă
410 PRINT
A; B
rezultatul ar fi
ABCD1234-100
Să mai luăm Încă un
aspect legat de plasarea
Duri
, Fie

>
<

>

<

< sau> <
2':
sau =>
:S
<=-~ sau =<
Ar mai fi de precizat că evaluarea
conduce la valoarea logică de
relatia
are loc Între valorile celor
,
numerice componente, respectiv
dacă
nu are loc.
simularea structurilor aldar nu înainte
a preciza
că:

*

o instructiune IF are ca efect trecerea controlului execuţiei programului la
etichetă e, atunci cînd expresia
este adevărată (fiind evitate toate
cu etichete cuprinse între m şi e) sau trecerea la
instructiunea de etichetă imediat următoare lui
m În
că nu este îndeplinită condiţia C~
o o instructiune GO TO are ca efect transferarea necondiţj'6nată a controlului execuţiei programului la instrucţiunea de etichetă p.
Structura alternativă, forma completă, se simulează asa cum se arată~În
14, iar cele
două pseudostructuri
sînt simulate
cum se ilustrează în
15 şi, respectiv,
negaţia condiţiei c).
c barat am

caz

determine
X
max (A,Bl
INPUT "PRECIZAT! CELE DOUĂ VALORI:"
.
IF
B THEN
LET X = B
1030 GO TO 1050
1040 LET X = A
1050 PRINT 'VALOAREA MAXIMA ESTE = ";X
1060 ENO
O altă
ar fi:
200
"PRECIZATI CELE DOUĂ
L.ORl: "
210

220
230
240
250

IF X> = B THEN 240
LET X

=B

PRINT 'VALOAREA LUI X ESTE: ",X
ENO
în prima
timp ce În
alternative,
pseudostructură alternat ivă.
al doilea n-am mai scris
oarece aceasta se
anterioară lui ENO.
dă valoare 125, iar lui B
mul program va afişa un
VALOAREA MAXIMĂ ESTE 125 .
program va

afiş a două

rÎ ndu ri de

LUI X ESTE:
125
(în caz că se lucrează cu un calculator al carUi

dispozitiv de afişare este considerat a avea două
cîmpuri, aşa cum alTI discutat anterior).
2. Fie A,B,C,D salariile a patru persoane. Să se
determine salariul mediu şi să se precizeze cîte
din cele patru persoane au leafa strict mai mică
decît media găsită
Răspuns

100 INPUT "PRECIZATI CELE PATRU SALA-

RII" ,A,B,C,D
'
LET M = (A + B + C -+- 0)/4
LET K = O
.
IF A> = M THEN GO TO 150
L ET K = K -+- 1
IF B > = M THEN GO TO 170
L ET K = K -+- 1
,
I F C > = M THEN <30 TO 190
LET K = K -+- 1
IF O> = M THEN GO TO 210
LET K = K -+- 1
PRINT "SALARIUL MEDIU ESTE
"; M
PRINT K; "PERSOANE AU LEAFA SUB
MEDIE"
230 END
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

unui
sau chiar
utilizarea
şi reglarea
mare, se recurge ia
duce
scheme
se utilizează
RC. La frecvenţe joase
variabil
nu poate fi condensatorui, deoarece nu se
fabrică la valori mai mari de 500 pF. S-a
ajuns astfel la soluţia curentă C\l. pote::nţio
metru sau rezistenţe comutate, fIInd ŞI cea
mai ieftină. Apare însă un dezavantaj major
ca urmare a uzurii potenţiometrului şi decalibrării În timp.
Apariţia circuitelor integrate În tehnolo~
gie CMOS a făcut posibilă adoptarea unei
solutii intermediare avînd la bază comutatorui cu rezistenţe calibrate. Astfel, modificarea valorii rezistenţei se face cu ajutorul
unui comutator electronic comandat digital prin intermediul a: două taste (creşte
descreste sau Utrdown).
Figura alăturată conţine. un osci~ator R.C
realizat cu negatoare (porţile 1/3 ŞI 1/4 dm
CI-1) tip MMC4069. Frecvenţa este deter-

,;,~JLf1..
~UlS

Răspuns

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

(1

5
C) 4
-.......-..... ( pin 14)

1

7

2,3
4,8
9,10
CI-2 MMC 4066
13
5 6 12

8

3
ef-3

160, 170, 180, 190, 200, 210, 300
tipărindu-se două

rînduri de forma

SOLUŢIA ECUAŢIEI

ESTE:

X = -2.5

primul rînd scriindu-se din coloana a doua (deoarece există un spaţiu În faţa lui S-a se vedea
rîndul 190), iar al doilea rînd este scris din coloana 12 - a se vedea rîndul 200 care are TAB

14
15 1

t+--I~-,.... R4 20 kn

RS 20Kn.
+10V

B au valorile O şi, respectiv, 4, atunci

traseul este
160,170,230,270,300
Dacă şi

A

şi

11
14

2
7
MMC 40193
10 9
4

(12).
Dacă Aşi

de constanta de
lua orice valoare Între
de starea contactelor
circuitul
CI-2. Se
astfel 16 valori discrete ale h'o,"\I,c;n1
comanda contactelor electronice
se utilizează un numără tor
MMC40193 (CI-3).
frecvenţei
se efectuează
prin închiderea contactului K1 pentru micşorare şi K2 pentru mărire. Trecerea de la o
valoare la alta se face la fiecare secundă ca
urmare a impulsurilor furnizate de generatorul de tact realizat cu două negatoare
(1/5 şi 1/6) din capsula MMC4069 (C!-1).
La Încetarea apăsării tastei (K1 sau K2),
schimbarea frecvenţei Încetează şi se memorează valoarea respectivă pî nă la aplicarea unei noi comenzi.
Semnalul generat este disponibil la ieşi
rea 4 a porţ ii 1/2, iar negatul acestuia la ieş irea 2 a porţ ii 1/L
Generatorul este util În laboratoare sau
ateliere de service unde numărul de manipulări este rTdica.t.

(1-1 MMC 4069

În solutia de fată am notat cu M salariul mediu,
iar variabila K atost destinată numărării salariilor
sub medie. La instructiunile IF s-a folosit varianta cu GO TO după T'HEN.
3. Să se scrie programul pentru rezolvarea
ecuaţiei de gradul 1, a cărei formă este
AxX+B=O
REM Dacă A este diferit de zero ecuatia
are soluţia X = -B/A, iar dacă A este
REM
egal cu zero există două cazuri: X
REM aparţine mulţimii vide dacă B este
REM diferit de zero sau X aparţine lui R
REM ci nd B este zero.
REM
INPUT "A =",A, "B=", B
IF A = O THEN GO TO 230
LET X = -B/A
PRINT "SOLUŢIA ECUAŢIEI ESTE: "
PRINT: PRINT TAB (12); "X = "; X
GO TO 300
.
REM Aici se vine de la linia 170 cînd
A este zero
230 1F B ~ O THEN GO TO 270
...
240 PRINT "X aparţine lui R (nedetermmare)
250 GO TO 3 0 0 .
'.
260 REM Aici se vine de la linia 230, cînd
B este zero
270 PRINT "x aparţine mu~imii vide"
280 REM Aici se Închide I F-ul din linia 230
29Q REM Aici se Închide I F-ul din linia 170
300 ENO
Dacă A şi B primesc, respectiv, valorile 2, 5,
atunci se va merge pe traseul determinat de liniile

minată

B au valoarea zero, atunci. traseul

este
160, 170, 230, 240, 250, 300

Prin cele trei exemple de valori pentru A şi B am
ciorit să evidenţiem cele trei realizări posibile ale
algoritmului de rezolvare a ecuaţ iei de gradul Î ntii.
Instrucţiunile REM nu le-am luat În considerare deoarece calculatorul nu le reţine, ele folosind numai programatorului. De aceea cele doua
IF-uri seînchid, de fapt, cu linia 300,

'/3 (1-1

(CONTINUARE ÎN HR. ViiTOR)
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EVIZIUNE

Introducere
Exprimată
cel mai adesea În
"număr de linii", definiţia orizontală

DIN NR.

(625 de
zor obiş

a unui

echipament video este o
adesea greş it daconfuziei create de terminolog ia folosită
caracteriza,rea
rezolutiei unui
al unUl monitor
sau televizor, care se determină
numărul de linii ce pot fi dispe
înălţime a ecranului. Această
nu trebuie confundată cu numărul de linii de baieîaj al standardului TV adoptat
Înţeleasă

d~

exemplu), Un televieste caracterizat de o
a ecranului de 230 -;- 250
verticală), În timp ce mode control oferă o rezode la 500 de linii pînă
linii pentru cele mai per-

De aici decurge şi denumirea de
"puncte/linie", care nu Iasă nici o
ambiguitate asupra noţiunii.
A doua caracteristică a
lui
decurge
nanţă

evo-

se Ş tie, la Înregistrarea
video se
tehde

constituie modalitatea În care
tratată
informatia de
respectiv de
'
semnalului video.
Ia sistemul
S-VHS, înreqistrarea si citirea semi
naluiu
~
p'e componente
separa,'", IUiliinanţa şi crominanţa
nemaifii,H.i s.,:prapuse, cum se face
În cazul clasicului VHS. Ţinînd cont
că semnalele de luminanţă şi de
crominanţă sÎ nt tratate separat de
la un capăt la celălalt al procesului
de înregistrare sau de lectură (citire), este p,osibilă îmbunătăţirea
parametrilor. I nUi, În ceea ce priveste banda afectată semnalului de
'luminantă, aceasta nu mai trebuie
limitată 'Ia 3,5 MHz
a
plasa si semnalul
centrat pe frecvenţa de 4,43
ceea ce a putut face
benzii pînă la 5
rezoluţia

nica
Acest
oferă
avantaje:
- eliminarea variaţiei amplitudinii semnalului redat de pe bandă ca
urmare a contactului imperfect ce
se realizează Între bandă şi cap sau
a defectelor benzii magnetice;
posibilitatea Inregistrarii frecvenţ elor foarte joase
care
mină valoarea absolută a
zltaţii, precum şi înregistrarea trec
ventelor Înalte care redau detalllll~
din 'imagine,
- îmbunătăţirea raportului semnal/zgomot prin folosirea sistemului de preaccentuare a frecvenţelor
Înalte la înregistrare şi ,dezaccentuare după demodularea semnalului
la redare,
Pentru Înregistrarea semnalului
de crominantă, care are frecventa
mare şi nu poate fi înregistrată co-

'-r,L.tMHz
I

1rY)::>/Tlnlllrw

ing.

i variabile, cît şi al potenţ iomede 47 kO.
Secundarul filtrului de bandă UIF
este cuplat În emitorul oscilatorului
mi xer
real izat
cu
tranz istoru I
BF181, printr-un fir de
ce semnalul
prin cuplaj dintre emitor şi
r-r,ICll'"'t,..",.
prin capacitatea de 0,82
care se
9apacităţii ina i n colector se
obtine semnalul de frecventă intermediară si
bobină' soc de
l"",r1,,.-,tro,r-,,'an·to:>
este transmis la iesire. Dioda BA182 de comutatie,
cînd blocul UIF este
functiune,
este
anodul fiind la '
tiai
cu
fi gu ra 3 este
realizat dintr-un etaj amplificator
de înaltă
(tranzistorul
etaj
(tranzistoun etaj mixer (tranziscare este folosit şi ca
intermepentru U I F.
se real izează cu diodele varicap B B1 05G.
Diferenta faţă de ceea ce am
zentat '
acum constă În
că
de frecventă este
constituit din două tranzistoare distincte,
Oscilatorul (BF194)
este
montat in conexiune bază comuna
şi mixerul (BF197). primeşte semna-

fixe

TV

moderne foloÎn cvasitotalitate
cu diode varicap. Î nlocuirea
mecanice
cu
acţ iune
cu dispozitive electronice a adus numeroase avantaje:
acordul mult mai comod şi mai precis, eliminarea contactelor ce se
uzează În timp, posibilitatea introdLlcerii telecomenzii etc.
metrele de acord cu variat
continuă trebuie să fie robuste ' să
mită o modificare
a
siunii pe cursor şi cu o fiabiiitate rin continuare vom prezenta şi comenta 'alte scheme de selectoare
FIF
În
2 este schema
selector
Se
observa
un etaj
de
frecvenţă
tranzistorul B F180
si un etaj
realizat cu
tranzistoru I
aco (dului s-au
varicap
Să
analizăm
schema: intrarea se faCE:: prin
ruf lui BF180,
intermediul unuÎ
filtru trece-sus
dintr-o bo-

16

bina si două condensatoare de 6,8
pF şi' 4,7 pF), Polarizarea tranzistorului se face cu
tensiunii
de -12
printr-o rezis1 kO, si un soc de radioIntrarea est'e aperiodică,
elimină semnasi III. Bazei i se
'de
au-

-9
este la masă În
RF) furnizează
aplicat
filtrului de bandă realizat
două
linii cuplate. Fiecare din aceste linii
este în serie cu cîte o diodă varicap,
care
este
În
felul
următor:
catodul
la un potenţial
faţă de anod prin inunui circuit
din~
tr-o rezistenţă de 8,2 kO,
la
cursorul
unui
de
1 Mil, care este
variabil
de acord, Cele
extremităti ale
potenţiometrului sînt legate una
masa printr-un semireglabil de
kH si cealaltă la tensiunea de +28
prin intermediul unor rezistenţe

mv ANCIOVICI

lui util În
cel al oscilatorului local În bază, n colector se
semnalul de frecventă
Etajul de Înaltă t~o,~'\ Ic>n't" utilizeaza
un BF196 În
emitor comun legat
rezistentă de 680
il
un condensator de
1
la
de --12 V. Ca amplificator de FI mixerul primeşte
semnalul de
intermediară
de la partea de
tenta de 47 il În baza tY2n7i"tr.,.,
BF197, Sistemul de acord cu varÎc3este analog cu cel prezentat anscoţîndu-se doar
trele. Anozii diodelor
prin intermediul bobinelor, În timp
ce catozii sînt
prin potent iometrul P
cu care se
face modificarea
Tensiunea de R.AA se
baza
tranzistorului BF196'
socul de
mH si două rezistente
RF = 1
una de
il Ş una de 33 n.
'
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mod normal, se foloseşte
de amplitudine, după ce
spectru al acestui semnal a
nslatatîn domeniul frecvenrespectiv în . jurul frec627 kHz (figura 51):
a exploata optim tehnica
istrare la noile magnetosVHS, au fost elaborate noi
de benzi magne:tice aVÎ nd
e amelioratefaţă de cele
ne benzi "HG", aceasta În
I pent,'ru a facilita imprimarea
nalului de luminahţă (modulat
recvenţă), care În cazul noului
I'n asigura o deviat ie de frecde 1,6 ·MHz (faţă de 1 MHz la
~ standard), .0
lărgime de
..
rt;laÎ m~re, nivelul ÎRferior de
modulaţie corespunzător·! virfurilor
impulsllrilor de sincronizare de 5,4
MHz şi nivelul maxim corespun-:zător albului de 7 MHz. Pentru VHS
standard frecvenţele ŞÎ nt de 3,8
MHz, respectiv 4,8 MHz. Toate
acestl:'}a se pot vedea foarte clar . .Î n
figura 51.
In privinţa . benzilor, cîmpul coercitiv a crescut dela 600 oersted la
900 ·oerste,d şi remanenţa de la
1 300 gauss la 1.500 gauss. Aceste
benzi (casete) sînt recunoscute automat de către magnefoscoapele SVHS datorită unui orificiu de identificare aflat pe spatele cutiei casetei
şi care este detecfaţ de către un pal~
pator ce efectueazăcomutările
adecvate.
Banda
conţinută
În
aceste casete noi este supusă unui
tratament particular al suprafeţei,
denumită "suprafaţă activă", realizînd nişte microondulaţii. Acest
gen de relief realIzat facilitează alunecarea benzii pe tambur şi ghidaje. Datorită ace$tor schimbări,
modul de defilare a benzii este ameliorat, stabilitatea semnalului de ieşire mai bună ş.i .banda are o viaţă
mai îndelungată. Stratul magnetic
este constituit din. particule foarte
fine, de ordinul a 0,15 ţ.tm, permiţînd
obţinerea unui nivel ridicat al sl:'}mnalului util, corelat cu un zgomot de
fond redus. Densitatea particulelor
este practic de două ori şi jumătate
mai mare decît la cele de tipul .HR
(High Resolutîon) şi cu aprOXimativ
15% superioară caseteJdr de tipul
Super-Pro.
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SUPER VHS Hi-Fi

În ceea ce priveşte utilizarea vldeocasetelor S-VHS pe aparatele
VHS standard, acest lucru este posibil, dar nu recolTlandabil din două
motive: datorită imp.osibilităţii aparatelor VHS standard de a obţine un
rand(lment optim pe aceste videocasete, nivelurile' semnalelor la înregistrare fiind. inferioarec:elor
avute de către·. caracteristicile magnetice ale noilor casete, în plus, fiind necesar un sistem sofisticat de

preaccentuare secundară nelicare permite (imeliorarea raportului semnal/zgomot. AI doi.lea
motiv (este de natură economică.
Avîndu-se În vedere cerinţele mai.
severe pentru acest tip de casetă
(folosirea de particule magnetice
mai fine. tratamentul suprafeţei
benzii mai elaborat, precizia crescută a părţilor mecanice ale casetei), preţ ulde cost este mai ridicat.
Referitor la folosirea .unei casete
niară,

... 28V

56k.Q. 41Rî

deja înregistrate În' format SuperVHS pe un .aparat VHS clasic,
acesta va reda numai sunetul .corect •. imaginea v,a exista, .dar va .fi
complet inexploatabi/ă.
Magnetoscoapele moderne .,permit înregistrarea 'a două piste audio
cu performanţe ridicate la care sistemul de Înregistrare diferă radical
de soLuţia întîlnită la magnetofoane
şi casetofoane. Acest sistem folo-.
seşte pentruî nrl:'}gistrare şi rl:'}dare
două capete magnetice me)rltate pe
tamburul rot~tiv şi conduc'e. Ia o viteză mare dl:'} deplasare a capetelor
magnetice taţă de banda magnetică
şi deci la mărirea densităţii de informaţie audio Tnregistrată pe bandă.
Folosind capetele magnetice rotative se pot obţine performanţe deosebit de ridicate pentru cele două
canale, o dinamiQă de peste 80 dB, o
liniaritate foarte bună În banda
20 I;-tz 7 20. kHz şi fluctuaţii mai mici
de 0,005%; Cele două informaţii audio sînt înregistrate de capetele ro.,
tative ca două semnale cumodulatie de frecvenţă În spectrul grupat
în juruL frecvenţe/or de 1,4 MHz şi,
respectiv; 1,8 MHz. (vezi fig. 51) cu
limitele 1,25 MHz pînă la 1.55 MHz.
respectiv . 1,65 .MHz pînă la 1,95
MHz.' Pentru a asigura compatibilitatea între magnetoscoapele cu
semnal Hj,·Fi şi. ce.le standard se
efectuează şi înregistrarea pe pista
clasică (de-a lungul benzii), fiind
prevăzute şi
capetele magnetice
audio .staţ ionare fU etajete electronice clasice .. pentru înregistrarea
piş~i, audio standard.
In caz.ul imprimării, .semnalul audio este trecut printr-un filtru de
bandă (între 20 Hz şi 20000 Hz),
apoi printr-:un circuit dl:'} preaccentuare pentru reducerea zgomotuJui.
După cum am văzut, cele două modulatoare au frecvenţe diferite de
1,4 MHz, respectiv 1,8 MHz. După"
Însumarea semnalelor MF este folOSit un amplificator de Înregistrare
care are .rolul de a optimiza curentul
de înregistrare prin cap.
Cuplajul Între, ampliHcator şi capetele magnetice se face prin intermediul transformatorutui rotativ. La
redare, semnalul MF cules de cape:"
tele magnetice audio rotative este
apUcat primului amplificator de redare (prin intermediul 'aceluiaşi
transformator rotativ). Urmează un
filtru trece-bandă. acordat pe frecvenţa .de 1,4 MHzş i, respectiv, 1,8
MHz. I nainte de detecţie se face o
limitare puternică a semnalului. MF,
iar după detecţie urmează circuitele de dezaccentuare. Semnalele
audio dreapta şi stînga obţinute sînt
aplicate unei matriee În vederea
obţ inerii
la
a semnalelor
dorite.

(CONTINUARE ÎN NR.VIITOR)
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prezentată

MOdificarea
În cele
ce urmează se adresează posesorilor de radiocasetofoane "Tehnoton" RC 2320 şi cărora din diferite
motive li s-a detectat unul din circuitele integrate de tip TCA 150T.
In acest caz se recomandă Înlocuirea circuitelor de tip TCA150T
cu
circuite
integrate
de
tip
TBA810AS (MBA810AS, A210K).
Această Îfllocuire, care se realizează
cu modificări minime În
schema electrică, se justifică prin:
- ooţ inerea unei puteri date cu
un coeficient de distorsiuni mai redus, sau a unei puteri mai mari la
acelaş i coeficient de distorsiuni;
obţinerea unei fiabilităţi
mai
bune (tensiunea de alimentare la
unele aparate atinge 15-16 V, depăş indu-se astfel valoarea maximă
. admis~ . p_e~tru TCA150T (14,4 V).
Modlflcanle necesare În cazul
schimbării circuitului TCA150T cu
TBA810AS se referă la:
1: Înlocuirea lui R442
10 n cu
.
R442 = 1 n;
2: Înlocuirea lui C 435 = 22 nF cu
C 435
100 nF;
3: Înlocuirea lui C 433
150 pF cu
C 433 = 680 pF;
4: înlocuirea lui C 434
1 nF cu
C 434 3,3 nF;

5: Înlocuirea lui C432 =' 47 ţ.J.F cu
C432 = 100-220 ţ.J.F/10 V.
Aceste modificări se remarca
uşor prin compararea schemei originale din figura 1 a cu schema modificată din figura 1 b; modificările
se referă la canalul stÎ ng, pentru canalui drept componentele primesc
În locul cifrei ,,4" cifra ,,6": R 442 devine R642' C 435 devine C 635 etc.
Pentru a asigura aceeaş i sensibilitate, este necesar uneori să fie
ajustată şi valoarea rezistenţei R441
(R 641 ) În sensul .micşorării valorii
sale de la 100 il la 82 sau 68 n.
În scopul asigurării unui regim
termic corespunză.tor este necesar
ca . integratului sa i se ataşeze
(înainte de plantarea pe placa de
circuit imprimat) un radiator realizat din tablă de aluminiu de 1-1,5
mm grosime; acesta se poate realiza după schiţa din figura 2.
Radiatorul se va conecta la masă
terminalul 10 al circuitului integr?t.
In cazul În care se urmăreste folosirea circuitului integrat de tip
A210K, care are fixat un radiator
profilat din aluminiu, se va verifica
dacă dimensiunile sal.e de gabarit
permit plantarea pe placă.
Modificările
prezentate au fost
rea.1 izate de autor şi au dat depl i na

C430
R437
100 nF 47k.!l

~J--[==="J-.-.---I

~l.09
~439 .
QOrF/16V

52

22

RL.38
100Kn.

22

La K4

C. FILIP
Montajul se compune dintr-un
circuit integrat operaţional, generator de semnale dreptunghiulare.
qenerator ce se caracterizează prin
faptul că tensiunea de lucru, cît şi
temperatura mediului nu influenţeaza frecvenţa. Frecvenţa oscilaţii

lor dreptunghiulare generate de
circuitul integrat (Ai) se regleaza
prin potenţiometrul reglabil (RP
100 kH lin) În domeniul de 8-20 Hz
si sînt diferenţiate de grupul C2 ŞI
R4.

....--._ _ _ _---..4_~_ _ _-1~OO\JF

?SV

2xSZX 21/15

.Impulsurile pozitive generate de
dioda VD 1 excită periodic tranzistorul VT1,- iar lampa filatoare
(VG) se aprinde În aceleas i intervale (periodic). Calibrarea se face,
prin intermed iul contactelor Asi B
cu ajutorul unui frecvenţmetru: Î n~
locuirea tranzistorului SF359 cu un
Darlington, cît şi reproiectarea reţelei de alimentare cu o conexiune
Delon facilitează folosirea unei
lămpi stroboscopice (de la un blitz).
Micşorarea valorii lui· C2 scurtează timpul de străpungere a lui VT
şi perioada de fulgerare,~ diminuÎnd
luminozitatea.
Circuitul integrat poate fi un
/3A741 ..
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CONSTANTIN RUSU
sÎnt .radioamator de em/s/e-reCa vechi şi pasionat cititor al revistei "Tehnium", doresc
sa prezint spre publicare un stabilizator pe care ÎI utilizez, cu bune rezultate, c:ţe. un an la alimentarea transceiverului propriu - o variantă ~ personala
a .s.tal'f!' OKM-302, pl!blicată În "Tehnium" nr. 6/1987, pag. 6 -, şi unele modltlcan aduse setulUI de mqntaj "Miniorgă de lumini" ce se găseşte În coc~pţle

merţ.

În ceea ce priveşte 'modificarea
setului de montaj mlnlorgi de· lumini, În figura 3 sînt desenate doar
ultimele două tranzistoare ale unui
canal
(din cele 3).
Urmărind
schema, se pot deduce uşor modificările necesare:
- scoaterea din circuit ci rezistenţelor R9' R1S , R20 ;
- !nlocuirea, dacă se doreşte, a
t~anzlstoarelor T s, Ta, T 11 cu tranzistoare de putere mai
mică
(BC171 );
- Întreruperea traseului emitor
-masă la T s, Ta, T 11 ;
- executarea
legăturilor
conform noii scheme;
- rezistenţa din colectorul' tranzistoarelor T s' T 8' T 11' cu o valoare
cuprinsă Între 150 şi 220 O, limitează curentul prin LED la 15-20
mA şi se montează pe terminalul
LED-ului.
,
Recomand folosirea becuri lor de
22,0 Y/40 W care nu au o inerţie ter:"
mica mare, corespund utilizărilor
curente şi se găsesc În comerţ deja
colorate.
Tiristoarele pot, fi T1 N4. Siguranţa de protecţie pe canal (S1' S2'
S3) este de 0,3 A.

T 4 şi prin O2 tranzistorul compus
este comandat În sensul scăderii
Prima schemă (figura 1) repretensiunii de ies ire, limitînd curentul
zintă un stabilizator serie cu amplificator de eroare şi protecţ ie la su- ) la o va~oare neperi'puloasă echipamentulUI alimentat. In caz de scurtprasarcină.
circuit pe ieş ire, puterea disipată pe
, Tensiunea alternativă furnizată
T 1 este destul de mare (curent limide transformator, redresată (de PR
:::: 3PM1) şi filtrată (cu C =·2 200
tat doar de R = 0,82 O), motiv pentru care am ales pentru T 1 tranzistopF/40-63 V), este aplicată regularul 2N3055/6 care, montat pe un ratorului serie (Darlington T l' T 2),
diator corespunzător, suportă fără
care este comandat În bază de amplificatorul, de eroare (T 3 ). TenŞ3iu
pericol o eventuală manevră greş ită.
O2 are rolul de a semnaliza supranea de ieşire este În permanenţă
comparată cu o tensiune de refesarcina şi peate lipsi, conectî nd dirinţă (dată de D 1 ), fiecare variaţie firect colectorul tranzistorului T 4 la
ind compensată prin modificarea
baza tranzistorului T 2' De asemepOlarizării
tranzistorului
compus
nea 0 3 , cu rolul de a semnaliza prezenţa tensiunii de ieş ire, poate lipsi.
(T 1 , T 2 )·
Curentul de emitor al tranzistoru,Cablajul este prezentat la scara
1/1 şi este văzut dinspre partea caluiT 3 asigură o tensiune de referinţă stabilă, nefiind necesară o rebiată (figura 2).
Condensatorul de 4,7 ,uF/63 V
zistenţă suplimentară de polarizare
este montat pe bornele mufei de alia diodei Zener (DZ15V).
Rezistenţa dintre baza şi emitorul
me,ntare În transceiver.
Transformatorul trebuie să asitranzistorulu,i T 4 (R=0,82 n, din
gure 24-25 V la 1,5-2 A.
m'anganină sau nichelină 0 0,4 mrp)
are rol de traductor de curent. In
Pentru funcţionarea corectă a
stabilizatorului, tensiunea pe elecaz de suprasarcină, tensiunea pe
această rezistenţă depăşeşte pramentul serie (U CET1 ) trebuie să fie
gul de deschidere a tranzistorului
de 3-6 V.

TI
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Puntea redresoare PR (3PM4)
poate lipsi, becurile fiind alimentate
În acest caz doar pe semialternanţa
pozitivă.

1

Din motive de electrosecuritate
(pentru a împiedica ajungerea reţe
lei la sursa de semnal), este necesar
un transformator de separare galvanică între sursa de semnal audio
şi orgă sau orgă şi reţea. Mai uşor
de realizat este prima metodă. '
Se ~oloseşte un transformator, cu
raportul de transformare 1/10, cu
foarte bună izolaţie Între primar şi
secundar. Se poate realiza bobinÎnd
150 de spire .CuEm 0 0,3 - 0,5 mm
pentru primar şi 1 500 de spire
CuEm 0 0,1 - 0,15 mm pentru se- •
cundar, pe un pachet de tole cu secţiunea S =;= 2 - 4 cm 2.
Cuplarea intrării În paralel pe difuzorul sursei de semnal este neperi<?uloasă pentru ~tajul final al aces.
teia.
. Penţru a putea folosi orga la difente nlvelun de semnal audio, am
conectat du pă .transformator un
potenţiom.etr~ (P ~ 5 - 10 kO log)
EI poate liPSI, dar In acest caz se impune corelarea nivelului audio Cu
ser'lsibilitatea orgirde lumini.

51/2,J)
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MAC
Ing.
De multe ori,

În aparatura de

măsură avem nevoie de o tensiune
de, referinţă f0arte stabilă.
In cele ce urmează vă prezentam
sursa de referinţă MAC01 produsă

de firma TESLA, care are o foarte
bună stabilitate (abaterede±5 mV).
Tensiunea de referinţă oferită de
această sursă este de +10,000 V.
În figura 1 se poate vedea
schema de utilizare a acestei surse
de referinţă. Potenţiometrul semireglabil de 100 kn este de tip multiTE'HNIUM 10/1990
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tură,

pentru a putea regla tensiunea
cît mai exact. Reglajul se face folosind un voltmetru digital 9u minimum cinci cifre. Tensiunea de
+15 V trebuie să fie bine, filtrată şi

'

stabilizată.

figura 2 se arată capsula
dinspre pini.
Lista pinilor este următoarea:
1 - Ne; 2 - intrare +15 V; 3 NC; 4 - masă (1); 5 - reglare tensiune referinţă; 6 - ieş ire +10 V
(REF.); 7 - NC; 8 - NC.
În

văzută

2.
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TABELUL 2
Profunzimea cimpului la un obiectiv grandangular cu distanţa focală 15m şi luminozitate 2,7
Reglaj
pe
montura de

P r o f u n zi m e de c Î m

distanţă

f:2,7
m

(m)

Cine camera

3,65
2,28
1,65
1,30
1,07
0,79
0,62
0,46
0,38
0,29
0,242
0,197
0,178
0,148

00

6
3
2
1,5
1,0
0,7
0,5
0,4
0,3
0,25
0,20
0,18
0,15

În actiune
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Explicaţia provine din' modificarea raportului
optic fără schimbarea poziţiei reciproce subiectaparat.
'
Se poate utiliza şi o combinare a celor două
acţiuni (traveling şi transfocare) cu schimbarea
imaginii ca În figura 15.
Transfocarea este tehnic simplă, dar condiţia
de stabilitate În plan a aparatului de luat vederi
este esenţială pentru calitatea rezultatului. Stabilitatea este cu atît mai critică cu cît durata transfocării este mai mare.
Pentru referinţă În traveling şi transfocare prezentăm mai jos datele de lucru pentru diferite
obiective (imagine de 16 mm),

f:4
m

16,3
4,37
2,52
1,36
0,86
0,58
0,45
0,32
0,266
0,210
0,187
0,153

2,46
1,75
1,35
1,11
0,94
0,72
0,55
0,42
0,35
0,27
0,228
0,186
0,169
0,143

f:5,6
m
1,76
1;37
1,12
0,94
0,82
0,64
0,51
0,40
0,33
0,26
0,221
0,181
0,165
0,139

10,2
3,76
1,66
0,97
0,62
0,47
0,34
0,276
0,216
0,192
0,158

f: 11
m

f:8
m
1,23
1,03
0.88
0,77
0,68
0,56
0,45
0,36
0,31
0,25
0,211
0;175
0,160
0,135

9,40
2,26
1,15
0,69
0,51
0,36
0,288
0,223
0,198
0,162

4,90
1,57
0,82
0,58
0,39 '
0,310
0,236
0,207
0,168

0,90
0,79
0,70
0,63
0,57
0,47
0,40
0,33
0,28
0,23
0,20
0,166
0,153
0,131

f:16
m
0,62
0,57
0,52
0,48
0,44.
0,39
0,34
0,29
0,25
0,21
0,19
0,155
0,143
0,124

2,90
1,08
0,70
0,44
0,34
0,250
0,220
0,175

2,23
1,04
0,55
0,40
0,283
0,243
0,190

TABELUL 3
Profunzimea cîmpului la un obiectiv de 20 mm cu luminozitate 3,5
III

Reglaj
pe
montura de

Profunzime de cÎ m

distanţă

1:3,5
m

(m)

4,7
3
2,5
1,85
1,40
1
0,83
0,61

00

O

8
5
3
2
1,3
1
0,7

f:8
m

f: 11

2,1
1,65
1,45
1,25

1,5
1,25
1,15
1,00
0,86
0,70
0,60
0,48

f:5,6
m
2,9
2,2
1,85

1,50
3,5
1,8
1,25
0,82

1,20
'0,90
0,75
0,57

6,2
2,3
1,5
0,90

1
0,80
0,68
0,53

f:16
m

m

5
3,4
1,9

1

1,05
0,91
0,85
0,77
0,69
0,67
0,51
0,42

9
3
1,3

21
2,1

TABELUL 4
Profunzimea cimpului la un obiectiv de 25 mm cu luminozitate 1,9
pe
Reglaj
montura de

Profunzime de c Î m

distanţă

f:1,9
m

(m)
00

D

15
8
·5
3
2,5
2
1,3

1
Figura 15 -

sus: obiectiv f = 50 mm
mijloc: obiectiv f = 35 mm
jos: obiectiv f = 25 mm

distanţă

00

30
15
8
5
4
3
2,5
2
1,5
1,2

1
0,8
0,7
0,65

20

19,9
7,98
3,86
3,07
2,35
1,44
1',08
0,74

9,15
5,67
4,25
3,23
2,26
1,96
1,64
1,14
0,90
0,65

f:3,5
m

66,1
11,10
4,48
3,45
2,56
1,52
1,12
0,76

7,31
4,90
3,81
2,97
2,13
1,86
1,57
1,10
0.88
0,64

f:5,6
m

15,9
5,10
3,80
2,75
1,58
1,16
0,77

Profunzime de cÎ m
f:3,5
m
29
14,8
9,9Q
6,27
4,27
3,52
2,72
2,30
1,87
1,43
1,16
0,97
0,78
0,68
0,64

31
11,1
6,05
4,64
3,34
2,73
2,14
1,58
1,25
1,03
0,82
0,71
0,66

f:5,6
18,1
'111,3
8,20
5,55
3,92
3,28
2,58
2,20
1,79
1,40
1,13
0,95
0,77
0,67
0,63

87,5
14,3
6,91
5,14
3,59
2,90
2,25
1,63
1,28
1,05
0,83
0,72
0,67

f: 11 ,
m

f:8
m

m
12,7
8,90
6,87
4,90
3,59
3,04
2,43
2,09
1,73
1,35
1,11
0,94
0,76
0,67
0,62

21,7
8,26
5,85
3,93
3,12
2,38
1,69
1,31
1,07
0,84
0,73
0,68

9,2
7,05
5,70
4,28
3,24
2,79
2,26
"1,97
1,65
1,30
1,.07
0,91
0,75
0,65
0,61

61,3
11,0
7,07
4,45
3,43
2,56
1,77
1,38
1,11
0,86
0,75
0,69

f:16
m
6,40
.5,22
4,45
3;53
2,80
2,45
2,04
1,79
1,52
1,23
1,02
0,88
0,72
0,64
0,60

24,0
10,9
5,72
4,13
2,93
1,93
1,45
1,17
0,90
0,78
0,71

4,57
3,49
2,90
2,38
1,81
1,62
1,39
1,02
0,82
0,61

8,81
5,55
3,56
1,82
1,27
0,82

1:8

f:11
m

3,20
2,64
2,29
1,95
1,55
1,40
1,23
0,93
0,76
0,58

2,31
2,01
1,80
1,59
1,31
48
11,40 1,20
5,33 1,07
2,19 0,84
1,45 0,70
0.90 0,54

(CONTINUARE

TABELUL 5
P'rofunzimea cimpului la un obiectiv de, 50 mm cu luminozitate 3,5

Reglaj
pe
montura de
(m)

0,70

13,4
7,08
5,01
3,64
2,45
2,11
1,74
1,19
0,93
0,67

f:2,8
m

1,60

1,44

14,5
2,96
1,76

1
ÎN

NR.

1,33
1,21
1,04
0,97
0,89
0,72 7,13
0,62 2,70
0,49 1,25

VIITOR)

Pentru cineamatori

f:22
m
4,60
4,00
3,52
2,92
2,40
2,14
1,82
1,62
1,40
1,15
0,97
0,81
0,70
0,62
0,58

U6
m

Montajul
30,7
8,63
5,47
3,53
2,15
1,58
1,24
0,94
0,80
0,74

Cineamatorul a terminat una din
importantele faze ale realizării filmului o dată cu înregistrarea imaginilor conform decupajului propus.
a bună parte din cadre, din secvenţe se află deja pe masă aşteptînd
o operaţie esenţială În finisarea filmului, şi anume montajul, operaţie
de care depinde În mare măsura calitatea 'unui film. Prin combinarea
prestabilita a cadrelor filmate, montajul permite compunerea unor realităţi noi, iar prin stabilirea lungimii
cadrelor se imprimă filmului un ritm
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de mărit, pe planşeta acestuia sau
pe rama pentru încadrare a fotografiilor.
Este bine de reţinut că dispozitivul este cu atît mai eficient cu cît
imaginea proiectată pe geamul mat
este mai mare. Explicat ia constă În
faptul că, o dată cu creşterea dimensiunilor
imaginii
proiectate,
creşte şi numărul detaliilor. pe care
Ing. KULIN MAXUMILIAN. Plai~:şt:i
Generalităţi. Imaginea proiectata
pe planşeta aparatului de mărit nu
întotdeauna poate fi reglată corect,
pentru claritate maximă. Insuccesul are multe cauze: acuitatea vizuală redusă, imaginea prea Întunecata sau cu contrast redus si nu În
ultimul rînd faptul că unghiul sub
care privim imaginea este diferit de
unghiul de proiecţie.
Pentru eliminarea acestor inconveniente este recomandabilă utiUzarea unui dispozitiv optic capabil
să modifice unghiul de proiecţie
pînă cînd acesta va coincide cu ungt"liul de privire.
I nacest mod imaginea va deveni
mai strălucitoare prin creşterea
contrastului, iar ochiul va percepe
, mult mai uşor momentul În care,
prin reglaj, se obţine claritatea ma-

incomodă.

Materialele
necesare
realizării
practice a dispozitivului pot fi procurate astfel:
-:- oglinda şi lupa, amîndoLiă de
foarte bună calitate, pot fi achiziţ ionate din comert, sub forma unui
"DIAVIZOR SOI. '
Atenţie, suprafaţa oglinzii nu se
atinge cu degetele şi nici nu trebuie

ximă.

stearsă!

Principiul de funcţionare. Fascicuiul de lumină proiectat de aparatul de mărit, Înainte de a atinge
planşeta
acestuia,' Întîlneşte
o
oglindă plană, înclinată cu un unghi
,,0''' faţă de orizontală, oglindă care
îl reflecta pe un ecran format dintr-un
geam mat.
Pentru ca dispozitivul să lucreze
corect, trebuie ca' drum.ul parcurs
de o rază de lumină, pînă cînd
aceasta întîlneşte geamul mat, să
fie egal cu drumul pe careaceeaş i
rază de lumină ar trebui să-I parcurgă pînă cînd aceasta ar Întîlni
pl~nşeta aparatului de mărit.
In figura 1 este reprezentat grafic
principiul de mai sus. Pentru simplificarea desenului, deci şi a Î nţelege
rii acestuia, este figurată numai o
singură rază de lumină, şi anume
aceea de pe direcţia principală.
Se observă, de fapt, că aproape
singura grijă a constructorului este
de a respecta cu precizie cota "A" şi
unghiul "d'.
Recomandări, privind
realizarea
dispozitivului. In fotografia din figura 2 este prezentat un exemplu
de realizare practică a acestui dispozitiv optic pentru reglarea clarită
ţii imaginii proiectate de aparatul

adecvat genului, ritm ce acţionează
asupra fT1oqul'ui de percepţie a
timpului În care se desfăşoară

şi

acţiunea.

Pentru ca două cadre alăturate
prin montaj să asigure senzaţia normală, firească a continuitătii, cineamatorul trebuie să tină s~ama de
compatibilitatea lor,' căI.ăuzindu-se
după regulile proprii ale recordului
a căror respectare conferă operei
finite fluenţa necesară.
Operaţia care constă În alătura
rea prin tăiere şi lipire a fragmentelor de peliculă reprezintă conţinutul
te~nic al operat iei de montaj.
In cronologia operaţiilor de montaj se succed mai multe etape principale, printre care-se numără montajul brut sau primar, montajul definitiv al imaginii şi al dialogului,
montajul muzicii şi montajul zgomotelor.
Premontajul
reprezintă
prima fază de asamblare a scenelor
şi cadrelor individuale, realizate Într-o succesiune logică şi conform
decupajului iniţial al filmului, indiferent de genul său.
După unii autori, istorici sau 'teoreticieni ai filmului, se poate afirma
că mqntajul, prin bogăţia de mijloace de expresie dramatica aduse
cinematografului, a inventat arta a
şaptea.
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ochiul le va percepe deci, pe care
fotograful le va analiza În vederea
realizării unui reglaj cît mai corect
al clarităţii.
Mai mult decît atît, în figura 2 este
prezentată şi. o lupă cu ajutorul
căreia imaginea obţinută pe geamu! mat este mărită, tocmai pentru
a spori, de data aceasta artificial,
acuitatea vizuală.
Avînd în vedere cele de mai sus,
se poate concluziona că nu este util
să se indice dimensiunile precise
ale acestui dispozitiv, deoarece fiecare îl poafe realiza în funcţie de
considerente strict personale.
Totuşi recomand ca unghiul ,,0''',
format de oglindă şi planul orizontal, să fie de 30°.
Dacă se alege un unghi ,,0''' mai
mic de 30°, există riscul ca razele
incidente si reflectate să se intersecteze pa~ial, iar dacă se alege un
unghi ,,0''' mai mare de 30°, poziţia
pe care trebuie să o adopte privitorul În timpul reglajului poate deveni

.
geamul de protecţie împotriva
prafului şi geamul mat, de asemenea de calitate foarte bună, vor fi recu~erate de la ramele cu geam existente în comert.
Mătuirea geamului se va realiza
cu hîrtie abrazivă de 600.
Este bine de reţinut faptul că fineţea imaginii depinde' de .această
operaţie, mai precis de granulaţia
obtinută.

Nu trebuie pierdut din ved.ere nici
faptul că geamul se montează cu
suprafaţa mată spre interiorul carcasei.
Pentru realizarea carcasei recomand materialul plastic, uşor de
prelucrat şi aspectuos. Aceasta nu
înseamnă că tabla ar putea fi mai
puţin indicată.

Recomand, de asemenea, confec:unui capac de protecţie a
geamului mat în timpul în care dispozitivul nu este utilizat şi cu rol de
parasolar, atunci cînd dispozitivul
este în foncţiune.
Observaţie. Eventualele mici erori
de construcţie se corectează prin
şlefuirea suplimentară a bazei de
aşezare a dispozitivului sau prin
adaosuri lipite pe aceasta.
ţion.area

Cineamatorii cu experienţă cunosc deja posibilităţile montajului
În infinitele posibilităţi de asamblare CI imaginilor, de a le oferi
efecte contrastante, de a le ritma În
mod deosebit conform necesităti
lor expresive ale genului abordat.
Pentru cei mai tineri cineamatori
şi pentru a înţelege mai bine posibilităţile montajului este poate necesar de rememorat o experi-enţă celebră.

Cineastul Lev Kuleses l-a filmat
într-un plan apropiat pe un celebru
actor În epocă, Ivan Majinkin. Figura actorului era neutră. Regizorul
a tăiat În mai multe bucăti acest
plan, intercalîndu-i imagini'le unei
mese bogate, ,) ale înmormîntării
unui copil şi unei femei frumoase.
La proiecţia acestei schiţe de
film, spectatorii au rămas încruntaţi
de gama expresivă a trăirilor actorului, admirînd diversitatea sentimentelor' exprimate, reflectate În
trăsăturile chipului celebrului interpret. Or, imaginea actorului era
identică,
avînd, aceeaş i .expresie.
Prin forţa de înlănţuire a montajului, . spectatorii proiectau propriile
emoţii pe faţa neutră a interpretului.
Practic, pentru a se trece la operaţia propriu-zisă de montaj este
necesară selecţia planurilor.

CĂL.IN STĂNCULESCU

î nainte

de a începe montajul, cineamatorul trebuie să aleagă, iar'
pentru a alege trebuie să proiecteze
cadrele pozitive ale filmului realizat. Anume imagini sînt satisfăcătoare, altele nu. Nu trebuie decît să ordonaţi acest material în
funcţie de decupaj, eliminînd planurile ratate, dublele (dacă există)
mai puţin reuşite. La o nouă proiecţie veţi repera cu mai multă uş urinţă
momentele (punctele) de racord
potrivite; soluţiile optime pentru Înlănţuirea imaginilor.
Numai proiecţia imaginii este cea
care' vă oferă posibilitatea alegerii
cadrului optim Într-o structură de
montaj, dar pentru a le tăia exact şi
a le lipi este necesar să lucraţi la o
vizioreză,
variantă
simplificată
a
mesei de montaj, ce poate fi şi artizanal confecţionată dintr-un cadru
de sticlă luminat În transparenţă şi
o lupă puternică. Trecerea de la un
plan mediu A la un plan apropiat B

trebuie astfel gîndită, chiar din timpul filt:nării, încît personajele să
execute aceeaşi mişcare Într-un
plan şi În celălalt pentru a se obţine
un racord perfect.
Cel mai bun racord se poate realiza, în acest caz, atunci cînd mişca
rea începe cu planul mediu A şi se
termină. În planul mediu B. Racordul
perfect nu se găseşte uşor. De mai
multe ori, calitatea lui poate depinde de cîteva fotograme. De
aceea nu este bine să aruncaţ i fotogramele tăiate la un montaj mai
larg. Cu acestea se"pot corecta lipiturile sau ele pot fi utile la schimba>rea ordinii planurilor. Dacă montajul pune probleme mai complexe,
nu se recomandă a se lucra pe copia pozitivă. Este bine de realizat o
copie de lucru, În care pot fi sacrificate mai multe fotograme.
Pentru filmul color este necesară
o copie alb/negru, ce poate deveni
etalonul de referinţă pentru montajul final.
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Montajul permite măsurarea tensiunilor continue
pe opt scale cu valori Între 100 mV şi 20 V.
Instrumentul indicator are sensibilitatea de 100 ţJ.A
şi rezistenţa de 600 n.
Din potenţiometrul R9 se fixează capul de scală,
iar din potenţiometrul R14 zero instrument.
Alimentarea se face dintr-o baterie de 4,5 V. Tensiunea de alimentare este stabilizată cu o diodă Zener la o valoare de aproximativ 3,3-3,5 V.

V3. f

CI 1000

V2
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RIJ 6,21<
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Principiul de funcţionare se bazează pe utilizarea a două oscilatoare: unul cu frecvenţă fixă de
aproximativ 650 kHz şi altul cu frecvenţa variabilă În funcţie de dimensiunile şi distanţa obiectului metalic detectat (dar cu frecvenţa tot de 650
kHz).
'.
Cele două, frecvenţe mixate pe tranzistorul T3
dau o componentă audio care, ascultată Într.,.o
cască sau difuzor, poate furniza informaţii despre prezenţa unui obiect metalic.
Constructorul trebuie să construiască bobina
L1, care are 20 de spire din CuEm 00,3, bobinate
pe un diametru de 270 mm. Bobina se Înfăsoară
cu foiţă de AI şi se fixează pe suportul din 'lemn
cu grosimea de cîţiva centimetri ( desenul este
dat alăturat). Bobina poate fi introdusă şi Într-o
ţeavă de aluminiu, dar procedeul este mai dificil.
Semnalul audio rezultat este amplificat cu un
circuit integrat. Se 'poate folosi orice tip de amplificator audio. Tranzistoarele pot fi şi BF245.

Rs
1M

POPULAR ELECTRONICS, 1980,

A realiza suduri de bună calitate la conexiunile componentelor electronice implică folosirea unui ciocan de lipit care să dezvolte o temperatură bine controlată. Acest control al temperaturii poate fi realizat prin
alimentarea electrică.
Schema electrică alăturată realizează acest deziderat prin intermediul a două tiristoare. Dacă tiristoarele sînt total deschise, adică permit
trecerea inti3grală a semiperioadei, ciocanul electric se alimentează la
tensiunea nominală de 220 V. Din potenţiometrul RP1 se pot comanda
prin grupurile RC deschiderea celor două tirisţoare şi, respectiv, tensiu:"
nea de alimentare a ciocanului de lipit.
'
.
Tiristoarele trebuie să admită un curent de lucru de cel puţin 3A/
Dacă tiristoarele sînt montate pe radiatoare de căldură, puterea controlată poatt3 ajunge la 300 W.
RADIO, TELEVIZIA, ELEKTRONIKA, 3/1990
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Aspiratoarelede praf cu regla) electronic al
puterii absorbite, de tip AP10, AP10E,AP20S şi
AP21 , sînt destinate uzului casnic, fiind concepute special pentru aspirarea cu mare eficienţă a prafului şi a impurităţilor. '
AP10E funcţionează pe baza aspirării şi refulării aerului de către un sistem de două ventilatoare centrifugale, montate pe axul motorului
de antrenare. Aerul aspirat antrenează praful şi
micile impurităţi, care apoi sint reţinute de sacul
de hîrtie şi 'sacul de pînză ..
AP10 şi AP10E satisfac exigenţele prin:
formă constructivă atrăgătoare;
absorbţie şi depresiunea

putere de

regla-

bile;

TIP APIO SI APIOE

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE
Tensiune nominală: 220 V/50 Hz
Putere absorbită: 150 -;- 600 W, cu reglaj continuu
Depresiune: 400 -;- 1 SOOmm col. apă
Debit de aer maxim: 10 -;- 21 dm 3 /s
Regim de funcţionare: c,ontinuu
Clasa de protecţ ie contra electrocută rii: II

- capacitate sporită de
a
prafului;
- echipare cu saci de hirtie, ceea ce deiermină o folosire igienică a aspiratorului;
- refulare verticală a aerului.
Accesorii:
- perie complexă pentr~ curăţarea supra ..
feţelor plane;
~ perie triunghiulară pentru biblioteci, mo ..
bilă etc.;
- duză ingustă pentru spa1iigreu .accesibile;
- du~ă Iată pentru tapiserli, imbrăcăminte
groasă;

-

un tub flexibil;
două bucăţi tevi prelungitoare.

TIP AP20S

PRINCIPALELE CARACTERISTICI
Tensiune nominală: 220 v/sa Hz
Putere absorbită: 160 W
Depresiune: 1 ,400 mm col. apă
Debit de aer maxim~ 1,2 m 3/min
Regim de funcţionare: continuu
Clasa de protecţie contra eleclrocutărU: U.

AP'20S, AP21, API0 şi
APj OE le găsiţi in toate mllgazinele şi raioanele comerţului de stat specializate in
desfacerea produselor metalo-chimice.

TEHNIUM 10/1990

23

-

LI
rugăm să ne' comunicaţi ce particu-

poată

ONCICA CRISTIAN - Craiova
Tubul E88 aFe aceleaşi conexiuni
cu tu bul E88.CC ce pot fi găsite În
cataloage sau În schemele unor televizoare.
Alimentarsa amplificatorului se
poate face cu tens!une de 200:-250 V
filtrată
obligatoriu cu filtru LC.
UliCI 1. - Baia Mare
Nu puteţi găsi un înlocuitor altul
decît AU1t1 sau AU113.
NICA S.' - lugoj
Solicitările tehnice ale dv. îşi au
răspunsul În "Tehnium" nr. 7/8 ~i
nr. 9/1990.
FREDIUC liVIU - Bucureşti
Vom publica schema ceasului cu
circuitul MMP1206.
ŞERBAN DAti - Suceava
Vom interveni pe lîngă uzina constructoare ca să vă trimită schema
de montaj. Felicităm formaţia dv.
FODARIU
CON.STANTIN
Buzău,
Vă vom expedia datele

tubului
catodic la care vă referi ţi prin poştă.
NOVAC·VASILE - Tirgovi,t.,
SChema ceasului publicată În almanah este recomandată de uzina
constructoare.
Ca să vă furnizăm altă schemă, vă

NICOLAESCU
GEORGICA
/'
Giurgiu
Interesante propunerile dv. Vă
aşteptăm cu plăcere la redacţie.
FlORESCU J. - Gura Humoru~
lui
Datele bobinelor sînt corecte.
Dioda poate fi înlocuită cu oricare
alt tip de diodă destinată detecţiei.
AVRAM IANCU - Tg. Mure,
Vom publica toate detaliil.e solicitate într-un număr viitor..
BUDI,TEANU N. - Bucureşti
NumaI fabricaconstructoare vă
poate indica ce modificări se pot
face la turometru ca să funcţioneze
şi pe "Trabant".
. O schemă de aprindere electronică o puteţi consulta la redactie.
Vă aşteptăm.

DEAl< JANOS - Odorhei
În VFO condEmsatorul variabil
este de tip obişnuit, avind capacitatea maximă de 300 ......450 pF. Montajul este cu minusul la masă. deci
carcasacondensatorului este' şi ea
la masă. Rezistorul montat intre minus şi bază poate fi cu valoarea cuprinsă între 47 şi 100 kO.
MARCUlESCU MIHAI - Piteşti'
Circuitul integrat specializat pentru jocuri ce echipează televizoare~e "Olt" şi "Sport" este de tipul
AY3-8500.
Modul de realizare a unei unităţi
independente de jocuri care să

le 100

fi

cuplată

prin

borna

de

antenă la orice tip de televizor alb-

larităţi vă interesează.

negru, În canalele 6-12, a fost prezentat În revista .. Tehnium" din
1984, În numerele 5-11.
Dacă nu deţineţi aceste reviste,
comunicaţi-ne şi vă expediem o copie a schemeL,de utilizare.
CRISTI LUCIAN -- Tulcea
Vă vom trimite modul de realizare
a unui amplificator cu circuitul
TBA810 ce conţine şi corector de
ton.
FEI<ETE ALEXANDRU - Oradea
Vă mulţumim
pentru. amabilele
rînduri adresate redacţiei.
Sugestiile dv. le considerăm binevenite, ele constituind ,şi o pregcupare a redacţiei.
Ca vechi colaborator ce sînteţi
cînd, veniţi În Bucureşti vă invităm
să ne vizitaţi redacţia.
,
MANEA VIOREl - jud. Dimbo;.
vqa
.
În egalizor puteţi monta un potenţiometru cu valoarea· cuprinsă între 25 şi 50 kO.' .
BUTNARU FAt·ncA - Tecuci
Tuburile electronice la care vă referiţi echipează televizoarele.
Tuburile Pl84 şi PCl86 pot fi înlocuite cu un amplificator audio,
dar celelalte nu au inlocuitoare.
ALBU CRISTIAN - Bucureşti
Datele transformatorului la care
vă referiti sînt:
F1 = F2 = 6,3 V/1,2 A; F3. 9 V/0,3 A.
RedresorU3
200 V10,15 A; Re-

I

dresor U9 = 14 V/0,9 A;
U7.,...U8 = 27 V10.15 A.
CONSTANTINOV
MIHAI
Craiova
În televizorul ..Temp" trebuie să
verificaţi
starea condensatoarelor
electroJitice de la redresor, Eventual, montaţi unele condensatoare
suplimentare (1QO ţ,tF/450 V). Aprovizionarea cu piese este într-adevăr
deficitară.

BERNEVIG BOGDAN -Galaţi
Schema a fost preluată din revista "Radio". Orice modificare şi
înlocuire de componente, chiar p.o",
ziţionare, vor influenţa funcţiona
rea aparatului. Merită să experii

mentaţi.

oAscAlESCU

badag

LUCIAN

-

Ba-

Vom publica schema solicitată.
BUlA EMIL - Tg. Mure,
Pentru inregistrarea din televizor,
trebuie să respectaţi simultan i recomandăriledin prospectele respectivelor aparate (poziţii de conectare
şi de comutare).
.,'
Nu se poate inregistra nimic
direct din parabolă (probabil vă referiţi la TV-satelit) , ci numai după
receptor.
~ Este pr9babil vorba. de o Încălzire
a condensatorului pentru stingerea
cursei inverse. Deci trebuie să apelaţi la serviciile unui specialist.
I.M.

VOICU RADU :- Cugir
Radiorecepiorul FANETTE IC 100 este produs de firma "Philllps". Cu excepţia etajului final audio, care poate debila 210 mW, ce conţine două tranzistoare AC127 şi
AC128,. toate celelalte funcţiuni ale acestui radioreceptor sînt asigurate de. circuitul
integrat TAA840.
După cum se observă, acest circuit. asigură funcţiunile de amplificator radiofrecvenjă, mixer-oscilatol', amplificator IF, detector şi preampllficator audio.
In frecvenţa intermediară selectivitatea este"asigurată de un filtru piezoceramic.
Punctul de funcţionâre a. etajului final audiQ;~,as~e determinat de rezistorul R473.

