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conţine

Circuitul integrat flM3900
patru amplificatoare independente (amplificator operaţional Norton cvadruplu). avînd cîte două intrări fiecare, proiectate să lucreze cu o singură sursă de alimentare şi să permită o variaţie mare a tensiunii de ieş ire.
Folosind acest circuit integrat se pot realiza cîteva
aplicaţ ii deosebit de utile În activitatea constructorului
amator. Una dintre acestea se referă la posibilitatea con-
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strucţiei unui dispozitiv de măsurare a tensiunilor ce intervin În montajele TTL (valori între O şi 5 V). Pentru aceasta

am utilizat eircuitul În regim de comparator, conform celor
prezentate În figura 1.
Configuraţiapinilor este prezentată
f~gura 2.
Funcţionarea circuitului din figura 3 poate fi uşor Înţe
leasă urmărind tabelul din figura 4. Astfel, pentru tensiuni
de comandă sub 1 V, toate cele 5 LED-uri sînt stinse, iar pe
măsură ce tensiunea creşte şi depăşeşte valorile de prag
prezentate În tabel, numărul de LED-uri aprinse simbolizeFlză partea întreagă a acestei tensiuni.
In figura 3 sînt prezentate 5 comparatoare avînd prestabilite pragurile de basculare din semireglabilele Pl, P2, P3,
P4 şi P5. Aceste semireglabile se ajustează sJJccesiv astfel
încît pragul de basculare pentru A01 să fie 1 V, pentru A02
de 2 V, iar pentru A05 de 5 V. Există şi posibilitatea stabilirii pragurilor de basculare folosind un potenţ iometru şi
apoi, măsurînd cu preCizie valoarea acestuia, se Înlocuieşte cu o rezistenţă (de preferat cu peliculă metalică) a
cărei valoare să fie cît mai apropiată de valoarea măsurată
(eventual prin sortare).
O modalitate de calcul al valorilor rezistenţelor A1" A2,
A3, A4, A5 poate fi efectuată folosind relaţ ia:
15-;
R j = 15-; (kH)
(1)

R

În

unde; 1,2,3,4,5.
Astfel: pentru i = 1,
A1' = 1,071 kO;
,i = 2
A2'
2,308 kO;
i 3
A3' = 3,75 kO;
i =4
A4' = 5,455 kO;
i =5
AS' = 7,5 k!l,
Pentru a obţine, o precizie ridicată este necesar ca acest
calcul să fie refăcut pentru adevărata valoare a rezistenţei
de 1S kO (A1, A2, A3, A4, A5) şi În relaţia (1) să se considere valoarea exactă:
"R,

=~

1

P2

P
3

UCOO1
*---t--------~

(2)

Aj-i
Aealizarea practică este deosebit de comodă deoarece
se utilizează două circuite integrate (unul folosit integral,
iar al doilea În procentaj de 25%). Pentru a se uş ura procesul de măsurare, LED-urile pot fi montate într-un dispozitiv
sub forma unui clasic creion de tensiune, conform celor
prezentate În figura S.
Schema din' figura 3 se poate extinde imediat pentru o
plaja de tensiune mai mare, folosind mai multe amplificatoare În regim de comparatoare, O aplicaţie imediata a
acestei extensii este obţinerea unui VU-metru, caz În care
$e pot folosi 8 amplificatqare (două circuite integrate) sau
chiar 12 amplificatoare operaţionale (trei circuite integrate).
I
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Pentru a obţine Însă acest VU-metru plecînd de la
schema extinsă din figura 3 este necesar, În plus, un circuit
de redresare de precizie, urmat de filtrare, precum cel prezentat În figura 6. Cu aceste cqnsiderente se poate obţine
schema prezentată În figura 7. In această schemă se folosesc trei circuite integrate, deci În total 12 amplificatoare
operaţionale, din care unul este utilizat pentru redresare,
iar celelalte 11 sî nt folosite În regim de comparatoare pentru comanda celor 11 LED-uri.
Realizarea este deosebit de simplă, iarreglajul se face
absolut similar cu cel al testerului TTL, cu menţ iunea că se
măsoară iniţial tensiunea În punctul A, după care valoarea
ei se divizează prin 11, obţ inÎ nd astfel cele 11 praguri
de basculare ale comparatoarelor, reglabile succesiv din
potenţiometrele ajustabile de 10 k.O.. Pentru a nu Încărca
placa de montaj cu prea multe semireglabile, se poate
determina succesiv valoarea rezistenţei pentru bascularea
comparatorului folosind eventual un potenţiometru, după
care printr-o sortare atentă se pot planta rezistoare cu
valori cît mai apropiate de cele măsurate anterior.
Montajul necesită o alimentare asimetrică folosind o
sursă de tensiune de 15 V; dar valoarea acesteia nu este
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Există două variante ale circuitului integrat ,BM3900, ce
se diferenţ iază prin tensIunea de alimentare astfel:
,BM3900 A: +4 V... +36 V;
f3M3900 B: +4 V... +18 V.
In cazul în care se utilizează o altă tensiune din intervalele mai sus specificate se va avea o deosebită grijă pentru
recalcularea rezistenţelor de la ieş irea AO, ce limitează
curentul prin LED-uri utilizînd relaţia:
E-3
R* =
(3)

1Mn

I

", Uin

Ucom

+

E

100K.a

8

În care E reprezintă tensiunea de alimentare exprimată În
vo~i şi, de asemenea, se alege o valoare de 8 mA a curentului prin LED, suficient pentru ca acesta să se aprindă, dar
nici să. nu fie În pericol de ardere.
Spre exemplu, dacă E = 12 V, se obţine R* = 1,125 ko..

1Ma.
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Vă propunem În cele ce
să analizăm împreună o
caţie tipică a circuitului

comentarea
amatorii care vor
abc)rd(3Ze practlc o astfel de construcţie.
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pentru curentul
4 A) şi
punctele
de
de

AD
Schema alăturată vă sugerează
doar ideea unui experiment, pe cît
de util, pe atît de simplu şi neaştep
tat de eficient. Este vorba despre un
adaptor care se intercalează între
redresorul simplu utilizat (din ce În
ce mai rar, e drept) la încărcarea
acumulatoarelor auto de 12 V si baterie. EI permite limitarea automată
a curentului maxim de încărcare la
o valoare dorită, ce poate fi
fin din potenţ iometrul P1 şi,
menea, decuplarea automată a
redresorului la atingerea
final de încărcare (reglaj din
plus, s-au mai prevăzut ca
auxiliare, utile şi ele, indicarea
tică a apropierii de faza finală,
"aprinderea" LED-ului roş u
precum şi un circuit de măsurare
(echipat cu microampermetrul M),
care poate fi uş or etalonat pe post
de ampermetru.
Toate valorile pieselor sînt oriimtative, ele depinzînd atît de valoarea
concretă Ur a tensiunii furnizate de
redresor (transformator de reţea
plus punte redresoare, fără filtraj),
cît şi de sensibilitatea exemplarului
de tiristor utilizat.
Principiul de funcţionare are la
bază comanda unghiului de deschidere al tiristorului pe Întreg
lui O -;- 1800 (aranjamentul
C1, plus limitarea auxiliară cu
protecţia porţii cu 01), ceea ce
mite reglajul fin al curentului de
cărcare În toată plaja dorită, O
Imax.
Cît priveşte decuplarea
s-a apelat la o soluţie
deja cititorilor noştri din
precedente, şi anume blocarea ele-

4

permanenţă

comandă deschiderea
şi implicit blocarea
In
căderea de tensiune I
la
rezistenţei de limitare R4
este folosită
măsurarea

T1.

indirecta

de

PS
C
Capsulă MP48

o

de semnalizare luminoasă. Dacă aţi
făcut
cumva vreo asociere cu
(eventual)
buclucaş ul
releu
de
semnalizare ce echipează autoturismul dv., să ştiţi că nu este o
simplă coincidenţă. Efectiv de la
această idee a pornit experimentul
de faţă, dar el s-a confruntat pe
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Am optat pentru utilizarea circui-
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şi

parcurs cu

555,anume aceea de astabil
vibrator sau generator de' semnale
dreptunghiulare periodice), În
final de a realiza un rel,u il\\iot:llf'trnnii,.

R1

GNO

N(

ampermetru înseriat cu bateva scădea simţitor, pînă la
Evident, vom alege o valoare
care să asigure anularea
lui I (blocarea fermă a tiristorului).
dar totuş i nu foarte mică.
Următoarea
etapă
o constituie
dimensionarea divizorului R6, 02,
03, P2, despre care am mai vorbit
la această rubrică, montarea
lui
şi, evident, ajustarea lui P2
prln probe.
t n fine, să zicem că ne-am oprit la
o valoare R4 de cca 0,75 n şi am

utilizarea unui soclu pentru conec~
tarea circuitului, cel puţin În faza
experimentală, atît pentru protejarea acestuia la repetatele operaţii
de cositori re, cît şi În vederea Înlocuirii comode a exemplarului de integrat, la nevoie sau În dorinţa
expresă de testare. Un soclu DIL cu
2X7 pîni convine ambelor variante,
fără modificarea conexiunilor.
Primul pas îl constituie, Într-adevăr,
testarea funcţ ională a
e~emplarului disponibil de integrat
ŞI
putem
efectua
foarte bine
această operaţ ie chiar Într-un montaj de astabll, economisind astfel
ţi.mp ~ şi CÎştigînd .0 oarecare expenenţa. Pentru nOI este şi un bun
'prilej de a aminti pe scurt principiul
de funcţionare.
Să urmărim, decÎ, figura 3, unde
astabilul are drept sarcină - dar şi
pe post de indicator de funcţionare
- un LED Înseriat cu rezistenta de
limitare R3. Dacă montajul este corect executat şi integratul bun, fa
conectarea tensiunii' de alimentare
+U (nu
stabilizată, dar
va începe să
bine filtrată),
ilumineze intermitent. Duratele de

ales âproxilnativ Imax
4 A. ReIa bornele lui R4 o cădere
de tensiune de cca 3 V,
care ne va servi ,orientativ ca punct
de plecare În etalonarea "arnpermetrului" M+R5.
Dacă avem, de pildă, un microampermetru M de 60 ţLA şi divizat O -:- 60, ÎI putem transforma cu
R5 într-un. voltmetru cu 4,5 V la cap
de scală. In acest fel, curentul maxim de 4 A va fi indicat tocmai la
diviziunea 40. Liniaritatea "ampermetrulul" nu va fi perfectă (intervin
aici probleme mai delicate, legate
de distinct, ia valoare medie-valoare
eficace). dar chiar
aproximativ,
indicf\forul este
util în supravegherea Încărcării.

cu
Se va
cca 1--1
"scurta"
maxim
complet.
Am utilizat un tiristor de 10 A din
seria KY202K, montat pe radiator
de cea 150 cm 2 . Pentru
mai puţin sensibile
mari de
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conducţie

("aprins")
şi
blocare
("stins"), implicit perioada oscilaţ iei, T, vor fi practic independente
de valoarea tensiunii U, În plaja
orientativă 5 V ..;- 15 V.
Funcţionarea monta.iului este descrisă pe larg În manualul de utilizare al întreprinderii producătoare
(Circuite integrate liniare, ·vol. 3). Pe
scurt, caracteristica de transfer .,intrare"-ieşire
este condiţionată de
Încărcarea condensatorului C1 de
la sursa de tensiune U, prin rezistenţele Înseriate R1
şi R2,
urmată
ciclic de descărcarea lui via R2 pin 7 (DESC.). Prin structura internă a circuitului pe care nu o
vom aminti aici
comutarea jos-sus
a ieşirii se produce atunci dnd tensiunea de la bornele condensatorului C1 atinge pragul 0,33 U (vezi figura 4), iar comutarea sus-jos
atunci cînd UC1 atinge pragul 0,66 U.
S-au notat cu: t1
durata de "conducţie". (nivel sus la ieşire), t2 -rata de "blocare" (nivel jos la
şi T suma celor două durate,
adică tocmai perioada bscilaţiei,
T t1 + t2
Încărcarea lui C1
şi descărcarea sa
bine cunoscutele
de unde, ţinînd
basculare impuse, se
uşor expresiile duratelor

t1

(Rl

0,7 .

R2

R2 ) · CI -ln2
. (R l
R2 )
• el •

T

I

In2

. R2

raport cu
riie nu
vom
contrar -, motiv
bul să ţinem
acest parametru
accesibil nouă la
numit rezlsten,a Internă a
Exemplul se referă la o
nală, cunoscută tuturor,
baterie de· lanternă de tip
4,5 V. Dacă măsurăm cu un
tru ce tensiunea la bornele
"În gol", adică fără a avea conectat
vreun consumator extern. obţ inem,
Într~adevăr, o valoare În jur de 4,5 V,
pe care o vom nota cu Un sau E.
Să presupunem că am
mulţi consumatori, R1
pildă
becuri sau I ' ' ' ....... I-.i .... -..t
becuri de lanternă de
puri), care să solicite
noastră curenţi din
mari, 11 ..;- 14, orientativ
'A. Un aranjament QV!"Qrlm,Qnt~i
mod este sugerat În
tensiunea la bornele
riei este urmărită
metrulljÎ V, intlemsiitatea
debitat este
trul A, iar
(1:; 0,1, ..
mutatorul K. EfectuÎ nd
rIIe pentru toate cele
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Ne vom referi În continuare la dispozitivele optoelectronice de uz
curent
fotorezistoare, fotodiode,
fototranzistoare,
diode
electrolu~
minescente (LED-uri) cu emisie În
lumină vizibilă sau În infraroşu, celule
fotovoltaice, optocuploare componente. ce au Început să
semnificativ În casele
Îndeosebi prin intermediul aparaturi!
electronice
moderne
(televizoare
color, videocasetofoane, aparatură
cine-foto etc.), dar şi direct, achiziţionate ca atare sau în diverse seturi
de montaje gen fotocomandă, tir
optic etc. .
Constructorul amator nu este
luat pe nepregătite de această invazie a optoelectronicii; dimpotrivă, el
o aşteaptă de mult, căci experienţele
sale, mai mult sau mai puţ in modeste, cu piesele disponibile de
acest
i-au stîrnit interesul,

spre sau dinspre zona activă. Se
cunosc însă şi alte categorii de
componente a căror capsulă este
echipată cu fereastră transparentă
(de exemplu unele tipuri de. memorii cu ştergere prin radiat ii ultraviolete).
Primul pas îl constituie numerotarea terminaleior, Într-o ordine sau
manieră absolut arbitrară, dar folosind anumite criterii.. repere etc.
care să facă operaţ ia uş or şi sigur
reproductibilă. De regulă', capsula
prezintă anumite elemente de nesimetrie ( .. cheiţă", teşitură În dreptul
unui terminal etc.) special prevă
zute În acest scop. Dacă, totuş i, nu
există sau nu le putem descoperi
uşor, putem proceda la Îndoirea
discretă a unui terminal (eventual
marcare cu un punct de vopsea, cositorire, chiar scurtare etc.). Important este să
notăm
convenţ ia
pentru a nu o uita.
cu cazul cel mai simnoastră are numai
Sincer să fiu, nu
ce număr de terminale
momentul de faţă În cadar oricum noi ne vom·
op,i aiCI la maximum patru, Iăsi nd
pasionaţilor
sarcina explorării În
continuare.
Prima tentaţie este să conectăm
cumva. dispozitivul la instrumentul
de măsură şi să vedem dacă este
nu sensibLi la variaţ IUe iluminăambiante. I ntr-adevă r, orice tip
de D.O.E., dacă este bun, trebuie să
manifeste o astfel de sensibilitate.
Problema este cum vom proceda
practic,
domenii ale AVO-metrului
şi ITIai ales cum
identificarea proÎn funcţ ie de in-

lui K, vom nota sub formă de ta·
Ui, li obţinute. Binecomutatorul
se va ţine
corespunmari, de peste
concluzie importantă se
chiar
pe
parcursul
mălsuratorilor şi anume vom con-

tenslull'lea U la bornele bac
cu creşterea InI curentului consumat.
aprofundare vom apela la
grafică a perechilor
experimentale li, Ui
O, , ... 4), evident. În planL!1 1, U,
cum se arata În figura 11. In poinevitabilelor erori de măsu
rare, graficul va avea un pronunţat
caracter
liniar,
reprezentînd cu
bună aproximaţie un segment de
dreapta
panta negativă. Altfel
ror\rt:>'''''>r\t~,r/:'lJ::l

tensiunii la bornele
direct proporţională
intensităţII c..:renlului
eC()Nl'INlJARtE iN. NR. VIITOR)
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cititori ai revistei noastre posesori sau mari cunoscători ai
staţiei de telecomandă "Signal 1"
au solicitat schemele electrice atît
ale receptorului cît şi ale emiţătoru
lui, cît şi unele modificări ce se pot
executa pentru "a Îndeplini şi alte
funcţiuni, de aceea nu vom face referiri ample la funcţionarea sa iniţială.
După cum
emiţătorului,

se observă din schema
acesta lucrează pe
aproximativ 27,120 MHz, modulat
cu 1 000 Hz, puterea la emisie nedepăşind 10 mW la o alimentare GU 9
V. Deci la fiecare apăsare a butonu-

B. MIHAI
lui se emite această undă modulată.
Receptorul de tip superreacţ ie
asigură o sensibifitate de 50 p.V
pentru frecvenţa de 27,120 MHz,
cînd este alimentat cu 9 V.
În emiţător semnalul de 1 000 Hz
este produs de multivibratorul format cu tranzrstoarele VT3 şi VT4.
Acest semnal modulează etajul
oscilator: prin rezistoarele R3, R5 de
la colectorul tranzistorului VT3.
Etajul final ec:hipat cu tranzistorul
VT1 îşi trimite puterea În antenă
prin filtrul Col/ins, format din
C1-L1-C2.
Tranzistoarele din emiţător. respectiv KT315. pot fi Înlocuite cu

BC170-BC171, iar tranzistorul KT361
cu BC309 sau BC177 (deci un pnp
cu siliciu).
Pentru ca acest mic em~ător să
lucreze modulat cu semnal vocal, În
scopul unor mici comunicaţii (în
special cînd se urmăreşte reglarea
sau poziţionarea unor antene), se
procedează În felul următor: se deconectează condensatorul C8 de la
colectorul tranzistorului VT3. La
terminalul deconectat se cuplează
un microfon sau, În lipsa acestuia,
chiar o cască telefonică. Dacă semnalul audio este mic. se măreşte valoarea rezistorului din colectorul
VT3 de la 2,2 k!1 la 6,8 k!1.
În receptor semnalul audio obţi
nut de la etajul de superreacţie. Ia
bornele rezistorului R2. se aplică
bazei tranzistorului VT2 prin filtrul

trece-jos C6-R3-C9.
Semnalul audio se poate asculta
prin intermediul unor căşti direct
intre terminalele 2 şi 6, bineînţeles
printr-un condensator cu valoarea
de peste 0,1 p.F.
Semnalul de aici poate fi. aplicat
şi unui amplificator şi ascultat În~
tr-un difuzor.
Şi aici tranzistoarele KT315 pot fi
Înlocuite cu BC170-BC171-BF241.
Cei care doresc să realizeze o
staţie de telecomandă după aceste
scheme pot utiliza În receptor În locui tranzistorului KT361 un BC177,
iar În locul luI' KT814 se va monta un
tranzistor care să asigure şi să re~
ziste la curentul de acţionare a sar~
cinii, de exemplu a unui releu. Între
punctele 5 şi 6 se va monta un rezis~
tor de 1--1 ,t) kO/0,5 W.

J(-'f::JIJi
~~~--~--~----~--~--A-~------------------~O
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HMl j

o ramură importantă

a electronicii moderne este teoria şi practica filtrelor active, căreia, în ultimii
ani, i s-a acordat o atenţie deosebită.

O dată cu dezvoltarea amplificatoarelor operaţionale au apărut o
serie de tipuri de filtre care au condus la apariţia aşa-numitelor montaje ",Ieap frog", care stau la baza fiItryiui activ cu capacităţi comutate.
In cadrul proiectării unui fiHru activ cu amplificatoare operaţionale
este necesar să respectăm În primul rînd trei condiţii:
~ universalitatea montajului;
- stabilirea. separată a frecvenţei de rezonanţă şi a factorului de
calitate;
posibilitatea programam filtrului (de exemplu, cu frecvenţa de
ceas, cum se Întîmplă În cazul filtrelor cu capacităţi comutate).
Filtrul descris În prezentul articol
îndeplineşte primele două condiţii
şi. În comparaţie cu alte mtre, are
două avantaje: conţine un număr
mai mic de componente pasive exterioare. care prin toleranţele lor influenţează
caracteristica filtruiui,
iar avînd În vedere conexiunile de
leş ire, . este posibilă realizarea oricărui tip de filtru.

Funqlile de transfer
Blocul de bază al filtrului este format din două amplificatoare operaţionale,
două condensatoare şi
două rezistoare cu toleranţe cît mai
mici, după cum se," vede În figura .1.
Cu rezistoarele exterioare Ri şi
R2 se poate realiza un filtru "trecejos", după cum se vede în figura 2.
Pentru acest filtru vom deduce
funcţia de transfer. Un calcul iden~
tic este valabil pentru toate tipurile
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de filtre care pot fi realizate sch;m~
bînd conexiunile exterioare ale circuitului de bază.
În cazul sintezei filtrelor electronice se obiş nuieşte să se calculeze
funcţia de transfer a filtrului pe
baza transformatei integrale alu;
Laplace.
In acest caz vom aminti importanţa operatorului liP" introdus de
O. Heaviside pentru simplificarea
calculului "egalităţilor diferenţiale
obiş nu.ite.
In această concepţ ie,
operatorul "p" Înlocuia operatorul
derivate; după timp. d/dt. Această
Înlocuire nemotivată din punct de
vedere matematic a fost motivată
mai tîrziu de transformata integrală
a lui Laplace, după care este valabilă reiat ia:
p= jllJ
În acest scop, simbolul "p" este
folosit În următoarea deducţie a
funcţiei ,de transfer. Cu ajutOrul metodei nodurilor· vom scrie tensiunile
pentru circuitul din figura 2, obţj~
nÎnd sistemul:

_:.:.:..:.:....__~ +

U2

R,

+ pC(U 2 -

-

U1

+

R2
U1 )

O

(1)

o
.

(2)

Inlocuind pe U 2 din egalitatea (2)
În egalitatea (1) obţinem, după o
aranjare, funcţia de transfer F(p);

F(p)

=

trece-bandă

F(Po)

U jntr

2
Din relaţia
de rezonanţă
tate O:

(11g 3)

se
W o şi

1
W o = CR

opreşte-bandă

(3)
obţin frecvenţa

factorul de cali(4)

l

O=~
Rl

=

2P~O

(8)

(fig. 4)

+1

F(po)

K

(9)

ega/izor (fig. 4)

+1

(10)

Circuitul de bază din figura 3 este
de gradul doi. SChim-'
bind intre ele rezistorul de intrare
R2 şi condensatorul C, circuitul devine trece-sus de acelaş; grad. Circuitul de bază din figura 4 este
opreşte-bandă
de
gradul
doi.
Schimbînd grupul paralel R2-C cu
condensatorul C; circuitul devine
egalizor de acelaş i grad (egatizor
este traducerea pentru "aII pass fiIter" şi se foloseş te la filtrele trecebandă la care amplitudinea semnalului de ieşire este constantă În
toată banda de trecere).
Circuitul de bază din figura 1 se
realizează cu două capsule f3A741
sau cu o capsula de tipul MA 1458
sau p.A747. Rezistoarele vor fi de tip
peliculă metalica, iar condensatoarele de tip multistrat.
trece-bandă

(5)

Din egalităţile (4) şi (5) reiese că
factorul de calitate poate fi stabilit
prin alegerea lui R2' fără a influenţa
frecventa de rezonanţă. W 9 '
În continuare. dacă notam;

Pc= "jw/w o
se va simplifica egalitatea (3) la
forma:
2
F(po)
Tunde K = 1 + pc/O + Po2

=

(6)

Montajul din figura 2 este deci un
filtru activ trece-jos de gradul doi.
cu factorul de calitate dat de egalitatea (5) şI' frecvenţa de rezonanţă
data de relaţia (4).
În acelaşi mod se deduc şi funcţi
ile de transfer pentru alte filtre:
trece-sus (fig. 3)

(7)
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Acest simplu radioreceptor este recomandat a fi
construit şi utilizat de cei care fac primul pas În radioamatorism. Oupă cum se observă, este realizat
cu foarte puţine piese şi acestea pot fi chiar recuperate de la aparatura mai veche scoasă din uz.
Acest aparat tuncţ ionează pe două game rezervate radioamatorilof, şi anume 80 m (3,5 MHz) şi
40 m (7 MHz).
Semnalul de la antenă trece prin condensatorul '
C1 şi se aplică apoi circuitelor selective de bandă.
Astfel, pentru 80 m se folosesc bobina L2 şi condensatorul C2, ce formează un circuit osc/lant pe fre'cvenţa de 3650 kHz. Semnalul de la antenă este aplicat diodelor 01 şi 02, la care soseşte şi semnalul de
la oscilatorul local prin L4 şi C9 şi prin heterodinare
prin L5 şi C11 se aplică pe baza tranzistorului T2
componenta audio rezultată. Semnalul este amplificat de tranzistoarele T2 şi T3 şi ascultat În căşti cu
impedanţă mare (2 k!l).
Oscilatorul local conţine bobina L3, condensatoarele aferente şi un tranzistor de tipul BC170.
Bobinele se realizează pe carcasa cu diametrul de
4-6 mm, cu miez de ferită.
Astfel L1 ;;;:; 14 spire, L2 == 24 de. spire, iar L3 20
de spire, toate din CuEm 0,2 mm. Infăşurarea L4 are
6 spire bobinate lîngă L3.
Şocul L5 se construieşt~ îhtr-o oală de ferită in
care se bQ,binează 200-300 de spire CuEm 0,08 sau
0,1 mm.
Alimentarea se obţine de la un transformator de
sonerie la care se montează o punte redresoare
1PM05 sau 4 diode 1N4001. Filtrarea tensiu nii se
face cu 2200 IJF şi apoi tensiunea se stabilizează cu
o diodă Zener PL9V1Z sau PL10Z.
Oiodele de mixaj sint 1N914, tranzistorul T2 este
EFT353 sau oricare alt tranzistor amplificator de
tensiune tip pnp cu germaniu, iar tranzistorul T3
este de tipul EFT323 sau AC180.
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STEREO SPAŢIAL
Expandarea efectuluÎ stereofonic
jectat În baza tranzistorului T'2
prin mijloace electronice se folo(respectiv T2); pe celălalt traseu,
seşte de mai bine de 15 ani, În spedin colector (în antifază cu semnacial la radiocasetofoane, la care dalui din bază) semnalul este introdus
torită unei prea mici distanţe Între
În următorul etaj constituit din T2.
difuzoare efectul de spaţialitate
Tot În baza acestui tranzistor
este mai puţin pregnant. Montajul
ajunge şi semnalul din celălalt cadin figura 1 realizează tocmai acest
nal care, fiind defazat cu 1800 şi
deziderat. Avantajul acestuia faţă
atenuat in acelaşi timp, face ca anude alte variante constructive il conmite componente comune celor
stituie simplitatea schemei corelată
două căi să se scadă, obţinÎndu-se
cu obţine~ea unui efect plăcut şi inaceastă diferenţiere mai accentuată intre canale. Etajul de ieşire echiteresant. In cazul unui semnal monofonic injectat prin cele două
pat cu T3 (respectiv l' 3) este tot
intrări, audiţia este identică, montaun rapetor pe emitor.Alimentaraa
jul neintroducînd practic 'nici o mose face obligatoriu stabilizat de la o
sursă de tensiune diferenţială de
dificare a timbrului sonor. În
schimb. cînd cele două căi nu sint
±15 V. Cablajul şi dispunerea pieidentice. se produce o separare sU
selor pe plăcuţă' sînt prezentate În
plimentară Între canale.
' figura 2.
Schema fOloseşte şase tranzisAcest expandor stereofonic poate
toare de joasă frecvenţă şi zgomot
fi inserat intre preamplificator şi
mic de tip BC413. BC414 sau BC 173.
amplificatorul de putere. cum este
BC109. BC149. BC239. toate npn.
reprezentat În figura 3. Cu ajutorul
Ansamblul nu realizează amplifi- 'unui comutator 2 x 2 poziţii, semnacare În tensiune, practic factorul de
lui provenind de la preamplificator
transfer fiind egal cu unitatea. Pe
poate fi injectat in expandor şi apoi
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1

in ampiificatorul de putere sau expandorul poate fi şuntat, audiţia
efectuÎndu-se clasic.
Constructorul poate modifica in.
limita a ±50% valorile pieselor ce
constituie filtrul (C2, R6, C3, R7,
respectiv C' 2, R' 6, C' 3 şi R' 7)
sau pe R4. C4 şi R' 4. C' 4, pentru a

Out

~
i

w

fiecare canal semnalul care pă
trunde in baza tranzistorului T1
(respectiv T' 1), prin intermediul
condensatorului electrolitic C1 (respectiv C'1), urmează apoi două
trasee: din emitor, unde semnalul
este În fază cu cel din bază; acesta
este filtrat şi atenuat pentru a fi' in-

----.-1SV '

SPATiAL
,

relieful sonor care ii place
mai mult. in cazul În care in locul IlJJ
04 şi' C' 4 se folosesc condensatoare de capacitate mai mare şi se
vor folosi condensatoare electrolitice (de exemplu de 1 ţJ.F sau chiar
2,2 ţJ.F). plusul se va monta În serie
cu rezistenţa R4 (R' 4) şi minusul În

)

O

-

baza lui T2. respectiv T 2. Inainte
de intercalarea montajului În lanţul
audio se vor verifica tensiunile de
alimentare, cît şi punctele statice de
funcţionare. in figura 1 dîndu-se
orientativ patru valori.
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P

reamplificatorul

PREAMPLIFICATORCORECTOR

corector de

cărui schemă electrică este
prezentată În figură, este -realizat cu
un circuit integrat de fabricaţie sovietică, de tip K174YH10A.

ton, a

Schema electrică este cea recode producător şi permite

mandată
obţinerea

următoarelor

performanţe:

tensiune nominală de intrare
tensiune de alimentare
curent maxim absorbit
corectarea caracteristicii de
frecvenţă la 40 Hz şi 16 kHz
dtst6r'sH.l'nitfrmohice "
raport semnal/zgomot

: ± 16

dB;
::::; O,2o/b(tipicQ, 1%};,
: 2: 66 dB.

Circuitul integrat conţine două
preamplificatoare identice, a căror
caracteristică
de frecvenţă este
controlată În tensiune prin intermediul potenţiometrelor P1 În domeniul frecvenţelor Înalte şi P2 În domeniul frecvenţelor joase.
Principalele avantaje ale schemei
constau În eliminarea zgomotelor
care apar datorită contactului imperfect al cursorului potenţiome
trelor uzuale si În folosirea a două
potenţiometre' simple, uşor de procurat, pentru controlul tonului În
ambele canale.
Ridicarea sau atenuarea frecvenţelor joase şi înalte este În tuncţ ie
de tensiunea existentă la terminalele 4 şi 12 ale circuitului integrat:
- pentru o tensiune de 5 V (P.2 şi
P1 În poziţie mediană), caracteristica de frecvenţă este liniară;
- pentru o tensiune de 10 V (P2
şi P1 În poziţia de maxim), caracteristica de frecvenţă prezintă o ridicare maximă În domeniul frecvenţelor joase şi Î natte:
.
- pentru o tensiune de 0-1 V
(p2 şi P1 în poziţia de minim), caracteristica de frecvenţă prezintă o
atenuare maximă În zona frecvenţelor joase şi Înalte.
Pentru o funcţionare corespun-

reamplificatorul
prezintă

următoarele

din

~

Intrare

1-

Stînga

(1

'1fF

R,

39K!l

14

15

R4
39K..a

( 41r F
13

Ieşire

R6

R7
180Kn 1 12Kn.
2
3
16
8

stînga

100rF/25V
+1SV

K 174 YH 10 A
4
10KQ lin
10
('

-

?-{1

Intrare
dreapta

7

6

5
lin

l

R7

Ri

R'l

(3

i

zătoare

a circuitului se recomandă
folosirea unei surse de alimentare
stabilizate, a cărei tensiune să nu
depăş ească 15 V.
De asemenea, tensiunea de alimentare a potenţiometrelor P1 i P2
nu trebuie să depăşească
V.

C4

Ieşire

dreapta

C)
5

R'
3

R'2

I

11

9

Se recomandă folosirea circuitului K174YH10A, Întrucît circuitul integrat K174YH105, care face parte
din aceeaş i familie, prezintă performante mai scăzute.
Circuitul' integrat
K174YH10A
poate fi procurat din ma9azinele de

special itate.
Schema este recomandată constructorilor amatori datorită performanţelor sale, si mplităţ ii constructive şi costului redus.

figura

performanţe:

tensiunea de alimentare U a
18 V;
intrări TAPE - Zi = 100 kn,
,
Ui=O,4mV;
PU MAG - Zi = 47 kH,
Ui= 5 mV;
PU CER - Zi = 1,8 Mn,
Ui 50 mV;
TUNER - Zi
22 kO,
Ui = 100 mV;
impedanţa de ieş ire Zo = 10 kH;
tensiunea de ieş ire U o = 600 mV;
caracteristici de transfer:
TAPE-NAB;
PU MAG şi PU CER-RIAA;
TUNER-LlNIAR;
banda de trecere
f = 20 Hz - 20 kHz
(A = -3.dB);
raport semnal/zgomot
SIN 2: 65 dB;
distorsiuni armonice totale
THO:::;0,2%
distorsiuni de intermodulaţie
TIO:::; 0,1 %.
Pentru optimizarea tuncţ ionării
montajului În ceea ce priveşte simplitatea schemei electrice, raportul
semnal/zgomot, THO, TID, s-a ales
folosirea a două etaje de amplificare conectate În cascadă. Selectorul de intrare K1, format dintr-un
comutator cu doi galeţi, cu 4 poz~ii,
asigură selectarea sursei de semnal
În conformitate cu modul de lucru
ales.
Tranzistoarele folosite sînt de tipul celor cu zgomot propriu minim.
Semnalul de intrare se aplică, prin
intermediul
condensatorului
Ci,'
primului etaj de amplificare care
cont Îne tranzistorului T1. Polarizarea lui este astfel aleasă încît să permită
funcţiona~ea
montajului cu
zgomot minim. In acela<? i scop s-a
prevăzut un filtraj suplimentar al
tensiunii de
necesare

TEHNIUM 1211900
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: 1 V;
: 15 V;
: 40 mA;

ang. EMU.. MARIAN
tranzistorului T1
R12-C2.
A = 50dB.
Semnalul de intrare amplificat,
preluat din colectorul tranzistorului
Ti, este transmis galvanic În baza
tranzistorului T2. Etajul de amplificare ce cont ine tranzistorul T2 realizează o amplificare suplimentară
de cca A = 32 dB. Amplificarea finală a montajului şi caracteristica

Vcc"" +18V

TAPE
MAG

R13
2

220k.a

CER
TUNER

GNO
ae transter necesară pentru fiecare
sursă de semnal este realizată şi reglementată de bucla de reacţie ne-o
gativă (RN). Semnalul de ieş ire se
reglează cu ajutorul potenţiometru
lui R17, În funcţie de nivelul necesar. Pentru alimentarea montajului
se foloseşte o sursă de tensiune
stabilizată şi foarte bine filtrată.

I

I

I
I
I
I

I
L
______ ._____________ _
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Generalităli. Liniile de Întîrziere
sînt dispozit'ive folosite pentru Întîrzierea semnalelor electrice. Liniile
de Î ntÎ rziere care pot procesa semnale de audiofrecvenţa şi pot realiza Întîrzieri de la cîteva zecimi de
milisecundă la cîteva sute de milisecunde se folosesc pentru obţ inerea efectelor sonore.
Dispozitivele clasice de Întîrziere
funcţ ioneaza
pe principii electromecanice (placi şi arcuri de oţel cu
traductoarele asociate) sau electromecanice (magnetofoane cu banda
În bucla, cu un cap de Înregistrare şi
2 .. .4 capete de redare). Toate acestea au o arie limitată de aplicaţii datorita ,versatilităţii şi supleţei reduse. In plus, sînt greoaie, au dimensiuni relativ mari, sînt incomode, iar unele dintre ele sînt sensibile din punct de vedere mecanic.
Tehnologiile moderne din domeniul semiconductoarelor au generat linii de Întîrziere pur electronice,
caracterizate prin versatil itate şi supleţe deosebite şi care permit realiunor
aparate
compacte,
zarea
usoare, fiabile, cu consum redus.
Parametrii ca banda de fre'cventa
(20 ... 20 000 Hz), raportul semnall

AUREL1AN LAzAROIU,

CATALIN LAzAROmU

În Întîrziere electronică
analogică, capacitatea lor şi firma
producătoare,
Capacitatea
liniei
este dată de numărul condensatoarelor şi tranzistoarelor integrate.
cializate

şi

Cel mai cunoscut
FIRMA

aplicaţii

practice.
.
linii
de
Întîrziere
analogică.
Aceste linii constau În circuite integrate specializate, cunoscute sub
denumirea de BBD (Bucket Brigade
Devices) sau CTD (Charge Trans-.
fer Devices). Prima denumire, Bucket Brigade (în engleza) sau Eimerketten (În germană), sugereaza cît
se poate de plastic principiul de
functionare al acestor linii de Întîrziere', printr-o analogie. Se considera un şir de găleţ i al caror conţ Înut este trecut dintr-una într-alta,
de la prima găleată pî nă la ultima.
Este evident ca 'i n acest proces
apare o Întîrziere de timp direct proporţionala cu numărul găleţilor şi
invers proporţ ională cu viteza de Î ncarcareldescărcare a acestora.
Cea de-a doua denumire, CTD
sau, În româneşte, DTS (dispozitiv
cu transfer de sarcină) evidenţ iază

------------0

Ieşire

PHILIPS

folosit dintre
C.1.

TDA
TDA
TDA
TDA
TDA
TDA
TDA

stem
:al sînt net superioare celor o
nute printr-un sistem analogic, i
marirea întîrzierii nu afectează
parametri. Performanţele sistem
digital depind de lungimea cuvÎntu
lui, adică de numărul bitilor
cuantizare adoptat În conve
A/D şi DIA. Sistemele profesio
de Întîrziere folosesc convertoare
!a care cuantizarea se face prin
12(+3) ... 16(+3)
biţi.
Construcţia
unor asemenea convertoare este
greu abordabilă de către constructorii amatori.
În ultimii ani s-a dezvoltat o noua
tehnică
de conversie A/D-D/A.
cunoscută sub denumirea de modulaţie delta-adaptivă (MDA). care
reprezintă un compromis rezonabil
între calitate şi preţ. Deş i conversia

1022
1097
2104
2105
2107
2108
2110

512
1536
512
4096
1024
2048
512

Zgomot
Zgomot
Zgomot
Zgomot
Zgomot

MATSUSHITA

RETICON

SAD 1024

1024

ITT

TCA 350
TCA 380

183
2 x 190

CCSITS

ROM 064

..

0,4%
k = 0,4%
Generator de tact
încorporat
85 dB
l1aport slz

512

64

redus
redus
redus
redus
redus

k

2 x 512
512
2 x 64

MN 3001
MN 3002
MN 3003
MN 3004

Performanţe

Capacitate

= 250 kHz
= 3 MHz
= 5 MHz
semn. max, = 1 MHz
tact max. = 3 MHz

F. semn. max.
F. semn. max.
F. tact. max.
F.
F.

A

INTRARE
Iesire
, B

1n tr ar e 00----41-_ _

Iesire
,

Ft

F

,

zgomot (90 ... 100 dB) şi distorsiunile
armonice (0,1%) situeaza aceste
dispozitive cu mult deasupra celor
clasice. Se poate spune ca liniile de
Întîrziere electron ică întru nesc toate
calitatile si elimma toate dezavantaJele 'mijloacelor clasice de Î ntî rziere. Afirmatia este cu atît mai corecta cu cît' ne referim la ambele
tehnici de Întîrziere electronica:
analogica·şi digitala. Liniile de Întîrziere analogică au la baza circuite
integrate specializate, care pot procesa direct semnalele de audiofrecvenţă. Liniile de întîrziere digitala
apelează la RAM-uri (statice sau diflamice) sau registre de deplasare.
In acest caz este Însă necesara conversia
semnalelor
analogice în
se,mnale digitale şi apoi invers.
In cele ce urmeaza se va face o
prezentare mai detaliată a celor
doua tipuri de linii de întîrziere,
menţ ionî nd, avantajele şi dezavantajele lor. In final se prezinta unele
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procesul tlZIC care are loc În aceste
circuite formate dintr-un grup de
condensatoare, constituite În medii
de stocare a sarcinilor electrice.
Sarcinile sînt, de fapt, eşantioane
ale semnalului analogic, iar transferul acestora de la un condensator la
altul se face prin intermediul unor
comutatoare electronice cu FETuri, controtate prin impulsuri În
contrafază, I ntîrzierea care apare la
transferul unei sarcini de la primul
condensator pînă la ultimul este
direct proporţională cu numărul
condensatoarelor şi invers proporţională cu frecvenţa impulsurilor de
comutare (frecvenţa de tact). Circuitele integrate specializate În Întîrziere analogică - BBD sau CTD
- constau deci dintr-o înseriere de
condensatoare şi tranzistoare FET,
toate integrate monolitic În tehnologie MOS.
În tabelul alăturat se dau codurile cîtorva circuite integrate spe-

aceste circuite integrate, existent şi
În unele dintre magazinele noastre
de specialitate, este TDA1022. ,
linii de intirziere digitală. I ntîrzierea digitală se realizează prin intermediul circuitelor digitale de tipul memoriilor statice şi dinamice
(SRAM, DRAM) sau al registrelor
de deplasare. Dar pentru ca eşan
tioanele semnalului analogic sa
poată fi transferate prin celulele interne ale memoriilor sau registrelor, este absolut necesară conversia acestora În semnale digitale.
Sub această formă, semnalul este
mult mai uşor de manipulat şi mult
mai greu de degradat (semnalul digital este virtual imun la zgomote şi
distorsiuni adiţionale). Pentru refacerea semnalului analogic, la ieş irea memoriei sau registrului se impune conversia semnalului digital
În semnal analogic.
Banda
de
frecvenţa,
raport; li
semnal/zqomot si distorsiunile ar-

se face Într-un singur bit, calitatea
este suficienta sau buna, În funcţie
de algoritmul specific de adaptare.
Fara sa intrăm În amănunte, vom
reţine un singur aspect, important
În proiectarea unui sistem de întîrziere digitală cu conversie MDA
Pentru ameliorarea cuantizării de
un bit, semnalul de intrare este supraeşantionat,
mai
precis, frecvenţa
de eşantionare (şi implicit
frecvenţa de tact) se va alege de cca
10 ori mai mare decît frecvenţa maximă a semnalului de intrare.
Comparînd cele două sisteme, se
poate spune că liniile analogice sînt
indicate pentru Întîrzieri mici (pîna
la 50 milisecunde). Aparatele realizate cu aceste circuite integrate
special izate SÎ nt compacte, au consum de energie foarte scăzut, nu
pun probleme de disipare a căldurii
şi prezinta o fiabilitate ridicată. Linilip dlgitClle sînt indicate pentru ÎntîrZieri mari şi performanţe ridicate,
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avînd avantajul ca durata Întîrzierii
nu afectează performanţele generale. Dezavantajul constă În necesitatea convertoarelor ND si O/A,
care ridica substanţ ial preţ ui aparatului. In concluzie, se poate spune
ca pentru întîrzieri mici (pîna la 50
milisecunde),
sistemul
analogic
prezinta cea mai bună alternativa,
la un preţ acceptabil; pentru Întîrzieri mari şi performanţe ridicate
es,te preferabil sistemul digital.
I nainte de a trece la prezentarea
aplicaţiilor practice ale liniilor de Întîrziere, credem că este util să definim principalele efecte sonore, dintre care unele simulează fenomene
acustice naturale, iar altele conferă
sonorităti inedite sunetelor instrumentale' sau vocale. Pentru Întelegerea mai exactă a modului de obţ inere a acestor efecte, se arată si
configuraţîile de bază în care sînt
incluse liniile de întîrziere. De asemenea se fac scurte referiri la întîrzierile specifice acestor efecte şi la
modul de control al frecvenţei de
tact.
.
Efectele sonore se grupeaza În
două mari categorii, determinate de
valoarea
întîrzierii.
Mai
precis,
există o grupă de efecte care se
obţin pentru întîrzieri cuprinse Între
0,1...50 milisecunde şi altă grupă
pentru
Întîrzieri
cuprinse
Între
50 ... 500 milisecunde. Limita de separaţ ie a celor două grupuri, respectiv valoarea de 50 milisecunde
(± 10 ms), corespunde constantej
de timp fiziologice, care face ca
atunci cînd la ureche ajung două
semnale (unul direct şi celălalt varianta iui întîrziată), decalate Între
ele cu mai puţin de 50 milisecunde,
ele nu vor fi percepute separat, În
schimb vor fi percepute diferite tipuri de modificări, În general spectrale. Cînd diferenţa de timp Între
cele două semnale care sosesc la
ureche este mai mare de EiO milisecunde, se va percepe fie o prelungire a sunetului direct, fie o repetare a acestuia.
în enumerarea efectelor sonore
si a modului lor de obtinere, vom Începe cu posibilităţile de simulare a
celor mai
cunoscute
fenomene
acustice naturale, ecoul şi reverberaţia.

Ecou!.
n natură, ecoul apare
atunci cînd o reflexie puternică CI.
unui sunet este percepută dupa un
anumit interval de timp de ia producerea acestuia. Deci ecoul este o
repetare a unui sunet;
această
să se
separat,
de timp dintre această
repetare şi sunetul iniţ ial trebuie să
fie mai mare de 100
Ecoul produs artificial poate
singular dacă percepem o singură
repetare, sau multiplu dacă vom
auzi cîteva repetări distincte (multiecou).
Pentru
ecoului,
inclus$ În două tipuri de configuraţii. In figura 1, semnalul iniţial
este transmis prin două circuite.
Prin circuitul A, semnalul de la intrare este transmis direct spre un
sistem de amplificare, fără nici un
fel de procesare. Circuitul B include
o linie de întîrziere si un consumator la intrarea aceste1a. Dacă ies irile
celor două circuite (A şi B) vor t'i conectate la două sisteme de sonorizare (amplificatoare + difuzoare)
separate, se va obţine efectul de
ecou, pe cale acustică. Dacă bucla
de reactie de la iesirea la intrarea lin iei de' î ntî rziere este Î ntreru ptă, se
va obţine ecoul singular. Dacă bucla este. conectată, apare ecoul
multiplu
(multiecoul),
al
cărui
număr de repetări (descrescătoare
În amplitudine) este determinat de
gradul de cuplaj al buclei.
Ecoul se poate obţine şi printr-un
singur sistem de sonorizare, conform configuraţiei din figura 2. Aici,
semnalul de la intrare este mixat cu
cel Întîrziat În sumatorul de la ieşire,
rezultînd o unica ies ire de semnal.
Gradul de cuplaj al buclei de reacţie
dintre ieş irea şi intrarea liniei deter-
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mină numărul repetărilor.
Indiferent de configuraţ ia adoptată, Întîrzierea trebuie să fie de cel
puţin "100 milisecunde şi cel mult
500 milisecunde. Valoarea optimă
este situată În jurul a 150 milise-

cunde.
Ecoul creează senzaţia de spaţia
litate acustică indefinită.
Reverberaţia constă În "prelungirea" unui sunet după încetarea
acestuia. Prelungirea provine de la
o serie de repetări atît de apropiate,
ÎnCÎt efe nu sînt percepute separat.
Fiecare dintre aceste repetări este
caracteristică
printr-un nivel mai
scăzut decît precedenta. Intervalul
de timp În care nivelul acestor repetări scade cu 60 dB se numeşte
timp de reverberaţie.
Reverberaţ ia naturală apare datorită reflexiilor şi re-reflexiilor produse de pereţ ii, podeaua şi plafonul
unei Încăperi. Timpul de reverberaţie constituie principala caracteristică acustica a sălilor proiectate
pentru audierea sau Înregistrarea
programelor sonore. Valoarea acestui timp depinde În primul rînd de
forma si volumul sălii. variind Între
0,25 ... 3,5 secunde.
Obt inerea artificială a reverberaţiei' se face tot prin intermediul
configuraţiei din figura 2, în care linia va introduce o întîrziere (iniţială) de 50 ... 100 milisecunde. Timpul de reverberaţie este determinat
esenţial de cuplajul buclei de reacţie
a liniei de întîrziere. In sistemele
mai evoluate, linia de Întîrziere are
mai multe ieş iri (progresiv descrescătoare)
care
dau
posibilitatea
introducerii Între sunetul initial si
reverberaţia propriu-zisă a' uneia
sau mai multor "reflexii", situate la
20 ... 35 milisecunde una de alta. În
acest fel se realizează o simulare
mult mai corectă a reverberaţiei
naturale.
Reverberaţia
confera naturaleţe,
relief sonor, spaţ ialitate şi amploare, simulînd atmosfera acustică a sălilor de concert.
Deoarece ecoul si reverberat ia se
obţin
prin
intermediul
aceleiaşi
configuraţii (figura 2), menţionăm
că selectarea efectului dorit se face
fixarea Î ntÎ rzieri i, respectiv a
tro.(',,,'nt,c, de tact aplicată liniei, iar
ecourilor
repetate
sau
durata de reverberatie se
din
dozarea semnalului
reintrodus în linia de Întîrziere.
categorie de efecte
cele care se produc
zieri cuprinse Între 0,5 ...
secunde si sînt folosite În
Îmbogăţirea
in'rYl,,,nTolrv
muzicale (clasice sau
electronice) i a vocilor, constituindu-se In mr,r1<,I,tOlt de expresie În
muzica modernă.
Această denumire este
data
efectului sonor, cît şi aparatului care îl produce. Configuraţia tipică de folosire a liniei de
Î ntÎ rziere pentru producerea acestui
efect este indicată în figura 3, foarte
asemănătoare confiauratiei din figura 2. Diferenţa consta În modul
de control al liniei, care se face
printr-un generator de tact de tip
OCT oscilator controlat În ten-o
siune - comandat de un generator
de foarte joasă frecvenţă. Acest
generator
produce
o
tensiune
periodică de formă sinusoidală, cu
frecvenţa cuprinsă între 0,5 ... 1,5 Hz.
Caracteristica de transfer a circuitului din figura 3 este indicată în
figura 4. Este evident că spectrul
semnalului procesat prin intermediul unui asemenea circuit va fi
supus unor puternice deformări
spectrale datorită introduceri i unei
serii de maxime si minime, ale căror
număr şi poziţie' pe axa frecvenţei
depind de valoarea timpului de
Întîrziere si care influentează diferit
percepţia' ajJditivă. Pentru diferite
valori fixe ale întîrzierii se obt in diferite culori spectrale (timbru;'i) ale
sunetului
procesat.
Acesta este
flangerul static. Prin schimbarea
fazei la unul dintre canale (direct
sau Întîrziat) se obţin funcţiile com-

plementare de flanger pozitiv sau
fi an ger negativ
Datorită formei caracteristicii de
transfer din figura 4, asemănătoare
unui
pieptene,
dispozitivul este
numit uneori şi comb iilter (filtru
pieptene),
denumire care sugerează şi mai bine tipul de procesare
operată.
Dacă se real izează o variat ie periodică
a frecvenţei de tact, se
obţine o deplasare continua a maximelor şi minimelor pe axa frecvenţei. f\cesta este flangerul dinamic, care perceptual dă senzaţ ia de
rotire spaţială a sursei sonore - ro-

tor sound -, similar cu efectul sonor pe care ÎI produce un difuzor
care se roteş te în plan orizontal cu
cca o tură/secundă În timp ce redă
un program sonor oarecare.
Pentru obţinerea tipurilor de flanger
prezentate mai sus, este suficientă
o Întîrziere cl!prinsă Între 0,5 ... 10
milisecunde. In cazul flangerului
dinamic, variatia frecventei de tact
trebuie să se t'acă cu o p'eriodicitate
de cca 1 Hz, iar raportul limitelor de
variat ie să fie de 1: 10... 1 :20. Dacă
acest raport este mai mic, sub 1:5,
efectul obtinut este asemănător cu
cel produs de circuitele phaser de
bandă
largă,
realizate cu schimbătoare
de fază. Diferenta între
flanger şi phaser constă În faptul că
primul introduce un număr mult
mai mare de maxime si minime În
spectrul unui semnal cu lăţime de
bandă limitată.

În obţ i nerea efectelor flanger şi
phaser au importanţă deosebită
frecvenţa
şi
forma
semnalului
produs de generatorul de control al
OCT-ului.
Eficienţa flangerului static sau
dinamic se poate pune bine 'în
evidenţă
prin
procesarea
unor
semnale cu spectru larg şi dens.
ChorlJS. Asa cum arata si denumirea, acest efect consta Îrl posibilitatea de a obţine, pornind de la un
singur sunet, două sau mai multe
sunete, dînd senzaţia a două voci
sau instrumente care cîntă la unison.
Pentru
obtinerea
efectului
chorus se foloseşte configuraţia
din
3, comandînd OCT-ul în
asa
Încît să se
întîrzieri
periOdice situate Între
30 milisecunde.
Un efect de cor reai se
care
cai de
cu OCT -uri si
generatoare de foarte joasă frecventă,
Prin Însumarea
senlnalelor
la aceste două cai cu
semnalul
direct,
fiecare
dintre
aceste trei semnale avÎ nd
dini, frecvente. faze si timbruri
se
ine un efect de cor real.
intermediul dispozitise proceseaza semde la instrumente cu
se poate imita sunetul
specific unui grup de coarde, efect
denumit
Double
este un efect care
intermediul confise obtine tot
guraţiei din figura 3, În care linia întîrzie semnalul În limitele 20 ... 60 milisecunde, cu o periOdiCitate de o
secundă. Asa cum arată si denumirea, se creează efectul de dublare
vocală care conferă În plus şi senzaţia de voce amplă, bogată, Întărind aparent intensitatea.
Vibraio este un efect care produce o variaţ ie lentă şi periodică a
înălţimii
sunetelor procesate, Însot ită de o modificare sincronă a
timbrului. Efectul de vibrato se
obţine prin folosirea liniei de întîrziere ca modulator de frecvenţă. linia de Întîrziere realizeaza o modulatie de fază, dar aceasta poate fi interpretată
ca modulat ie de frecventă, atunci cînd controlul frecventei de tact a liniei se face cu un
semnal
sinusoidal.
Deci
pentru
obtinerea efectului vibrato se illOduiează OCT -ul cu semnal sinusoidai cu frecvenţa de 4-8 Hz şi cu o
profunzime care să asigure deviaţii
de frecventa ale semnalului modulat de ± 1 semiton.
Eficienţa
maximă. a vibrato-uiui

se poate verifica auditiv prin aplicarea la intrarea liniei a unui semnal
de la un generator sinusoidal, cu
frecventa de 1 ... 3 kHz.
Efectul vibrato confera sunetelor
vitalitate si dinamism.
Aria de aplicabilitate a liniilor de
Întîrziere este mult mai largă; vom
face În continuare o simplă enumerare:
- efecte complexe Doppler/Leslie. Menţionam că efectele Doppler
vizează
transformări
ale Înăltimii
sunetelor, iar efectele Leslie se referă la modificări de timbru sau "culoare" a sunetelor;
- compensarea diferenţelor de
. propagare a sunetului, care apar Între microfonul unui s01ist si cel al
orchestrei. De obicei se introduce o
întîrziere de cîteva milisecunde Între primul microfon şi cel de-al dOIlea;
- Îmbunătăţirea inteligibilităţii În
sistemele electroacustice de sonorizare a sălilor mari, prin aplicarea
unor timpi de întîrziere proporţ ionali cu diferenta dintre elementele
sistemului de d'istribuţie a sunetului
si sursa sonoră;
. .- crearea efectelor pseUdo-stereo şi pseudo-cvadrostereo, procedee prin care se lărgeşte imaginea
sonoră a unei surse monofonice,
respectiv stereofonice, oferind senzaţia impresionantă de spaţialitate
acustică si deschidere;
- realizarea diferitelor sisteme
amt:Wofonice;
- crearea multor alte efecte, cunoscute În literatura de specialitate
sub una dintre denumirile de mai
jos: resonant flanging, computer
yoice,
tunnel
sound, cardboard
tube echo, pitch detune/shifting,
fluUer echo etc.
În Încheiere se poate spune ca un
sistem de Întîrziere În domeniul
0,25 ... 500
milisecunde,
controlat
corespunzator, inclus În configuraţii specifice, poate oferi o gama
extrem de larga de efecte, de la cele
care simuleaza fenomene acustice
naturale pî nă la efecte inedite şi bizare, greu de descris, dar impresionante pentru
percepţ ia
aud itivă
umană.

ale liniilor de

impulsuri lor de tact este:

T

n
= --

În care T este
de întîrziere În
milisecunde, n
capacitatea liniei, iar
este frecventa de
În
kHz.
o anumita' valoare a
tîrzierii, impusa de efectul sonor
dorit, va rezulta din relaţia de mai
sus o anumita frecventa de tact.
Precizam ca aceasta fr'ecvenţa de
tact este În acelaş i timp şi frecvenţa
de esantionare. Conform teoremei
eşantionării (Shannon), un semnal
poate fj considerat complet definit
prin eşantioanele sale, daca frecvenţa
de eşantionare este (cel
puţin) dublă faţa de frecvenţa semnalului considerat. Luînd În considerare cele de mai sus, calculul
poate urma dupa modelul de mai
jos.
Se stabileste mai întîi latimea de
banda, care' practic corespunde cu
frecvenţa
limita
superioara
ce
poate fi procesata.. Admitem o
laţime
de banda cuprinsa Între
6,3 ... 7,5 kHz. (La prima vedere s-ar
parea ca acest domeniu este prea
Îngust. Am intim Însa ca exista realizări industriale, pentru uz profesional, care au limita de frecvenţa la
7,5 kHz. Aceasta "derogare" de fa
principiile Hi-Fi este posibila deoarece, În marea majoritate a cazurilor, semnalul procesat prin linii de
Întîrziere este parţial "mascat" de
semnalul direct.)
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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1. Generalităti

În cazul unui motor În patru timpi
cu 4 cilindri, frecvenţa impulsuri lor
pe ruptor la turaţ ia N roVmin este
f N = N/30.
Pentru a afişa primele doua cifre
ale turaţiei, adica N/100, este necesar un timp de numărare
tN

N
= -100

. -f1

N

In fine, varianta de turometru cu
16 LED-uri are 4 circuite integrate şi
consumă cca 35 mA!
2. Turometru electronic cu afişaj
digital (varianta 1)
In
figura
1 este prezentată
schema electrică a turometrului cu
afişare pe 2 digiţi.
Impulsurile preluate de la ruptor
sînt filtrate şi apoi formate cu ajuto-

= O,3 .s
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rul porţii trigger-Schmitt G4. Aceste
impulsuri sînt numărate timp de 300
ms de numărătoarele CI2 şi C13.
Baza de timp a turometrului este
oscilatorul construit cu poarta G1.
Performanţele acestui osci/ator condiţioneazş. performanţele
întregului
montaj. In acest scop, componentele R1, P1 şi C1 vor fi alese cu grijă,
În toleranţe mici şi cu o bună stabiliate cu temperatura. Condensatorul
C1 poate fi unul cu tantal, datorită
gabaritului redus faţă de un condensator nepolarizat de aceeaşi valoare.
Impulsurile scurte de la ieşirea
porţii G 1 comandă scrierea În latch-urile conţinute de circuitele CI4
şi, respectiv, C15.
După scriere, prin monostabilul
realizat cu G3 se recomandă resetarea numărătoarelor, care sînt astfel pregătite pentru un nou ciclu de
numărare.

Pe durata resetării şi a numărării
se afişează deci informaţia din ciclul anterior.
Sursa stabilizată este banală, dar
se recomandă sortarea diodei 05
astfel Încît la o variaţie a tensiunii de
alimentare între 10 -:- 14 V tensiunea
la ieşirea stabilizatorului să varieze

D" -~N4-t48

t-_Cl-_-tIII...... D2 - -tNLti~

cu cel mult 0,2 V, În caz co
afectînd stabilitatea frecvenţei
zei de timp.
Desenul cablajului imprimat
dispunerea componentelor
acest turometru sînt cele din
2. Se va tăia o placă de alu
gros de 1,5 -:- 2 mm, la dimensiuni
plăcii
de cablaj imprimat (peste
care se va monta, prin intermediul
unor distanţiere), cu rol de radi
pentru T1.
Reglajul turometrului necesită un
generator reglabil de audiofrecvenţă capabil să asigure o formă de
undă

sinusoidală,

dreptunghiulară

sau triunghiul ară cu amplitudinea
de 12 V, pe o impedanţă de ieşire
mai mică sau egală cu 600 n - de
exemplu, un versaîester. Se ajustează semireglabilul P1 astfel Încît
pentru o frecvenţă de 200 Hz turometrul să indice stabil 60, adică
6 000 rot!min. Se retuşează reglajul
pentru 20 Hz, unde indicaţia turometrului va fi 06, adică 600 rot!min,
apoi se blochează semireglabilul cu
vopsea.
Recomand alimentarea turometrului prin intermediul cheii de contact.
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justificare teoretică detaliată a
acestui mod de afişare se găseşte În
lucrarea (1).
Modul digital de afişare a turaţiei,
deşi precis şi foarte util În situaţii
statice, ca de exemplu reglajul de
ralanti, atrage obiecţiile uţilizatori
lor la capitolul ergonomie. In regim
dinamic, citirea a două cifre nu este
imediat sugestivă; pentru a sesiza
sensul variaţiei turaţiei, utilizatorul
are nevoie de un timp de "prelucrare" a informat iei digitale.
Din aceste considerente, am conceput şi o variantă de turometru cu
afişare pe LED-uri dispuse circular.
Numărul de 16 LED-uri constituie
un compromis Între precizia citirii şi
preţul de cost. Cu trepte de turaţie
de 400 roVmin se poate acoperi astfel domeniul O -:- 6 000 roVmin.
Timpul de numărare la acest tip
de turometru cu n LED-uri, pentru a
sesiza turaţ ia N max' va fi deci
tN

30
--=n'-f max
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Concret, obţ inem t N = 80 ms,
turometrul cu LED-uri va
de aproape 4 ori
cel cu cifre.
variante am folosit

vor

cu
- de la. 9 la. 5,
scade
şi creşte fiabilitatea. Pasionaţii vor
remarca, desigur, posibilitatea înlocuirii
celor
două
numărătoare
MMC0192 cu o singură capsulă
MMC4518, circuit mai greu procurapil pentru amatori (n.a.).
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Tur.ometru electronic cu Indlpe LED-uri (varianta 2)
electrică a turometrului
ri este prezentată În figura
cipial, ea nu diferă de cea a
anterioare; numărarea imiln
>nl'it<::ltî'
r .. de la ruptor se face cu
':l'IlJmălrătc>rul CI2 pe durata a 80 ms.
ce circuitul CI3asigură merea informaţiei.
Ca .decodificator am utilizat un
multiplexor analogic de tip MMC4067,
qapabil să aprindă unul din cele 16
~EO-uri, cu un consum propriu neglijabiL Curentul maxim comandat
de circuit, de 10 mA, asigu'răo luminozitate bună În cazul unor LED-uri
cu randament luminos normal.
Observaţiile referitoare la sortarea componentelor pasive ale bazei
de timp şi a diodei stabilizatoare
sînt valabile şi la acest tip de turometru.
În plus, se cere o atenţie deosebităÎn alegerea rezistenţei R7; se va
prefera iniţial montarea unei valori
mai mari, micşorind-o cînd există
certitudinea că tensiunea sursei
stabilizate este sub 8,7 V şi la 14 V
alimentare! Orice greşeală poate
distruge circuitul MMC4067.
Figura 4 prezintă cablajul şi dispunerea compQnentelor turometrului pe două plăci de circuit simplu placat care se vor ·prinde între
ele cu şuruburi şi cu distanţiere. In
dreptul LED-urilor se inscripţio
nează pe panoul turometrului O, 4,
8, ... , 52, 56, 60x 100 rotlmin.
Reglajul turometrului se face cu
un generator de audiofrecvenţă ca
În cazul precedent: se ajustează semireglabilul P1 de 100 kD astfel încît la frecvenţa de 200 Hz ultimul
LED, 021, să lumineze fără să "clipească" şi O20 sau 06. Se retuşează reglajul, aplicînd 40 Hz pen-
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06""/D24

. C1-33~5V TI\ -l?>D1~l"'I:Id.

+12V

::>--..,........,..-<

~6xLED

..JI-.....-_-"'I~

R~-2.001<

P4 -100K

v+

<a.ţ.",G4-C14"'"

-MMC409a
Dţ. ...( "Olt ca Lrx 1N4148

~o

5

u-----------~6 a~~----~~

tru care se aprinde ferm LEO-uf 09,
indicînd 1 200 rotlmin; se blo-.
chează apoisemireglabilul cu vopsea.
ConectareaturometreJor prezentate nu necesită cablu ecranat şi nu
reclamă
antiparazitarea instalaţi ei

pentru colaborare!

electrice a automobilului.
Conectarea greşită a turometrelor atrage defectarea acestora.
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6. Fie
A(1), A(2), ... , A(N)
o variabilă numerică indexată. Să se schimbe valorile componentelor sale între ele aşa Încît să
existe relaţiile
A(1) S A(2) S ... S A(N)
sau
A(1) ~ A(2) ~ ... ~ A(N)
ceea ce înseamnă a le ordona crescător, respectiv, descrescător.
flăspuns

I nainte de a prezenta rezolvarea, remarcăm că
ordonarea (fie crescătoare, fie descrescătoare)
oferă multe avantaje În rezolvarea problemelor.
Să ne imaginăm ce ar Însemna a căuta În cartea de telefon un nume în caz că nu ar exista o ordonare alfabetică a acestora.
Mai precizăm că efectul ordonării crescătoare/
descrescătoare în cazul nostru este acela că
eventualele valori egale devin vecine, ceea ce facilitează soluţ ionarea unor probleme (cum va rezulta şi din unele dintre exemplele ce le vom da În
continuare) .
Fie K o variabilă binară (care poate lua două
valori) definită astfel:
r

K

t

1 dacă
-1 dacă

dorim ordonarea crescătoare
dorim
ordonarea
descres-

cătoare

Rolul lui K este acela de a scrie un singur program, prin care se realizează ordonarea crescătoare dacă lui K i se atribuie valoarea 1, resdescrescătoare, dacă i se atribuie valoarea
Relaţia

A(I)

>A

(1

1)

(1 )

este nedorită În cazul ordonării crescătoare si de
aceea se schimbă valorile lui
1) 'Între
cele N-1
ele. Se procedează astfel
vecine care se obţin
evoluţia
,2,
N·-1. Eventualele
vor fi
numarate de o variabilă, să-i zicem S. Cînd se va
face o
si S va rămîne cu valoarea
fiecărei
zero,
ce i se' atribuie la
parcurgeri, Înseamnă că am
ordonarea,
adică

A(1) S A(2) S ... S A(N)
În mod analog, relaţia
A(I)

< A(I + 1)

nedorită dacă este
crescătoare.
Observăm că dacă vom

este

K . A(I)

(2)

vorba de ordonare des-

>K

considera relaţ ia
. A(I

1)

vom avea cazul (1) pentru K = 1, respectiv, cazul
(2) pentru K
-1.
Algoritmul propus îl vom reprezenta, mai Întîi În
limbaj pseudocod şi apoi În BASIC.
Aşadar, În pseudocod solut ia ce v-o propunem
este următoarea:
read K, N, A
let S: = 1990
while S # O do
let 1: = 1
while I < N do
let S:=O
if K'A(I) > K'A(I+l)

then
let X:=A(I)
let A(I):=A(I+1)
let A(I+1 ):=X
let S:=S+1
end
let 1:=1+1
end
end
print N,A
stop
A fost necesar a se atribui, imediat după read,
lui S o valoare nenulă (am ales 1990) spre a se
asigura intrarea În structura while S#O. Cum se
intră În corpul structuriiwhile I < N i se atribuie
lui S valoarea zero. Dacă nu se va face nici o
schimbare, S va rămîne zero şi se va ieş i din
structura while S#O, ordonarea fiind comisă.
Şi acum să reprezentăm algoritmul şi În limbaj
BASIC.
Deci:
100 INPUT K,N : DIM A(N)
110 LET 1=1
120 REM
Urmează citirea valorilor lui A
130 IF 1> N THEN GO TO 160
INPUT A(I) : LET 1=1+1
140
GO TO 1~iO
150
160 REM S-au citit valorile lui A
170 LET S
î990
180 REM Urmează simularea lui while S~
190 IF S=O THEN GO TO 330
LET 1=1
200
210· REM Urmează simularea lui while I < N
220
IF I=N THEN GO TO 320
230
LET S=O
240
IF
250
LET
260
LET
270
LET
280
LET
290
REM
lui IF K*A(I) > K*A(I+1)
300
LET
310
GO TO 220
REM
lui \Nhile 1< N
320
325
GO TO
330 REM Terminarea lui
S#O, ceea ce Înseamnă că s-a terminat.
340 REM ordonarea, urmÎ rid tipărirea lui A
360 LET 1=1
370 IF I > N THEN GO TO 400
PRINT
380
390
.
370
400 REM ncheierea tipăririi
410 ENO
7. Dîndu-se o variabilă indexată
A(1), A(2), ... , A(N)
să se determine mulţ imea
(B(1), 8(2), ... , B{M)l
constituită din totalitatea valorilor distincte ale lui A.
Răspuns

read N,A
let M:=1
let B(1 ):=A(1 )
let 1:=2
while I>N
let J:=1
let K:=O
while J>M do
if A(I)=B(J)
then let K:=1
let J:=M
end
end

Se verifică dacă A(I) se
regăseş te printre
B(1), B(2), ... , B(M)
deja determinaţi, K devenind 1 CÎnd s-a regăsit

(altfel

rămîne

O)

it K=O
then let M:=M+1
let B(M):=A(I)
end
let 1:=1+1
end
print M,B
stop
Programul BASIC corespunzător soluţ iei date
În li mbaj pseudocod este cel de mai jos:
1000 INPUT N : DIM A(N) : DIM B(N)
1010 LET 1=1
1020 IF I>N THEN GO TO 1050
1030 INPUT A(I) : LET 1=1+1
1040 GO TO 1020
1050 REM Terminarea citirii valorilor componentelor lui A
1060 LET M=1: LET B(1)=A(1): LET 1=2
1070 REM Urmează simularea lui while ISN
1090 IF I>N THEN GO TO 1210
1100 LET J=1 : LET K=O
1110 REM Urmează simularea lui while JSM
1120 IF J>M THEN GO TO 1160
1130 IF A(I)=B(J) THEN LET K=1 : LET J=M
1140 LET J=J+1
1150 GO TO 1120
1160 REM les irea din while JSM
1170 IF K=O THEN LET M=M+1 : LE:i B(M)=A(I)
1180 LET 1=1+1
1190 GO TO 1090
1200 REM Iesirea din while ISN
1210 LET J=1
1220 IF J>M THEN GO TO 1250
1230 PRINT B(J); .. ";
1240 LET 1=1+1 : GO TO 1220
1250 REM Terminarea tipăririi componentelor
lui A
1260 ENO
Să mai dăm o rezolvare a acestei probleme
pornind de la ideea că
este mai întîi ordonata,
după care se construieşte mult imea B. Pentru
aceasta vom plasa la 355 al
stituie soluţ ia problemei ",n1r",n,...,,~c
i nstrucţ iunea
355 GOSUB 500
care are ca efect transferul controlului executării
programului la instrucţiunea de număr 500, unde
noua soluţ ie (î n sensul că seconstruB din A care are componentele ordonate).
această situaţ ie este obligatoriu ca instrucţ iunea ENO să aibă ca număr nu pe 410, ci un numar
care să fie mai mare ca 590 (numărul lui RETURN
din secvenţa de mai jos), deoarece În orice program BASIC instrucţiunea ENO trebuie să aibă
cel mai mare număr dintre toate instrucţiunile
unui program.
Revenirea controlului executării programului
are loc la întîlnirea instructiunii RETURN, continuîndu-se cu instrucţiunea aflată imediat după
GOSUB 500. Aşadar, construcţia lui B:
500 LET M=1 : LET B(1 )=A(1)
510 LET 1=2
520 REM Urmează simularea lui while ISN
530 IF I>N THEN GO TO 590
540 IF A(I-1) # A(I) THEN LET M = M+1
LET B(M)=A(Il
550 LET 1=1+1
570 GO TO 530
580 REM les irea din while ISN
590.RETURN
.
(CONTiNUARE ÎN NR. VIITOR)
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tativ U/1 mA, În cazul de fată cca
12 -;- 14 kH. Cel mai "sănătos" este
sa materializaţi pe R1 şi R2 prin cîte
o combinaţie serie alcătuită dintr-o
rezistentă fixă de 12 -;- 15 kO si un
trimer de 50 -;- 250 kn.
.
Cu puţ ină atenţ ie remarcăm deja.
chiar din această fază de testare, un
posibil inconvenient În raport cu
scopul urmărit, anume faptul ca durata de "conducţie" ti nu poate fi
facută mai mică decH durata de
.,blocare" t2, lucru vizibil cu ochiul
liber prin compararea expresiilor
(2) şi (3). Să nu uităm că, În final, noi
intenţionăm
să
comandăm
aprinderea unor becuri de semnalizare
intermitentă,
cu o frecvenţă (perioadă) dată. Or, ţinînd cont de
inerţ ia termică a filamentelor, este
posibil să fie necesară o reducere a
lui ti În raport cu t2 sub această limită, respectiv o scădere a factorului de umplere (ti/T) sub 0,5, pentru
a marca mai vizibil intermitenta iluminării, Îndeosebi atunci cînd perioada T este mică (sub 1 s). Ştiţi şi
dv. foarte bine, din trafic, cît este de
supărătoare
o semnalizare ambiguă,
atunci CÎnd becurile pîlpîie
aproape imperceptibil, putînd fi
uneori interpretate ca o lumină
continuă. Un alt motiv de Îngrijorare legat de acest aspect ÎI constituie disipaţia termică a elementului
ce va comanda propriu-zis becurile, disipaţie dependentă şi ea pronunţat de acelaş i factor de umplere.
Din fericire, acest inconvenient
poate fi uşor Înlătur~t sau ocolit. De
pildă, o soluţie ar fi aceea de a separa căile de Încărcare, respectiv
descărcare a condensatorului Ci
prin introducerea diodelor 01 şi 02
(2xiN4i48 ~tc.), aşa cum se arată
În figura 5. Intr-adevăr, Ci se va Încarca aici prin Ri şi 01 (02 blocată)
şi se va descărca prin R2, 02 (01
blocată), de unde rezultă, neglijînd
rezistenţele diodelor În direct,

t,
t2
T

R,· C, . In2
• C, . In2
(R, + R2 ) • C, . In2

= R2

=

(5)
(6)
(7)

Pentru o perioadă de oscilaţie
data, adică pentru Ci şi R1
R2
constante,
putem
modifica
de
această data În limite foarte largi
factorul de umplere prin simpla alegere a raportului R1/R2.
Vă invităm să
această variantă,

experimentaţi

şi

folosind aceeas i
metodă cu combinaţii serie ajustabile.
Sa observam, de asemenea, că
ne-am mai apropiat cu un pas de
scopul propus, ieş irea integratului
fiind pusa aici să comande un bec B
(tip auto), prin intermediul tranzistorului T.
O a doua solutie de ocolire a inconvenientului a'mintit ne-o sugereaza indirect chiar schema din figura 5. Într-adevăr, totul pare În regula
şi
montajul
funcţionează
corect (daca am ajustat corespunzator valorile R1, R2 şi R3), dar
Î nainte de a striga Evrika! şi de a
trece la proiectarea cablajului, mai
avem de făcut cîţiva paşi importanti. Să nu uităm ca, În final, noi
vom avea de comandat nu unu!, CI
două sau chiar patru becuri simultan, iar daca toate vor fi de 15 W, curentul maxim de colector al tranzistorului T va ajunge la cca 5 A sali
chiar mai mult.
TinÎnd cont de factorul beta modest al tranzistoarelor de putere, Î ndeosebi la curenti mari, deducem
ca baza lui T nu va putea ficomandată direct de ieş irea integratului
(care admite teoretic maximum 200
mA, dar nu se recomandă, totus i,
apropierea imprudentă de această
limită). Va fi necesar, prin urmare,
un al doilea tranzistor intermediar,
cu rol de amplificare în curent. Iar
dacă tot folosim două tranzistoare,
ne vine foarte usor să inversăm logica de comandă, adică să facem ca
becurile sa fie aprinse atunci cînd la
leş irea
integratului avem nivelul
JOs. respectiv stinse pentru nivelul
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sus. Putem decI renunta la artificiul
de separare cu diode: revenind la
varianta iniţiala de astabil, care va
permite acum reducerea după dorinţă a factorului de umplere pentru
"impulsul" luminos, cu efectele pozitive amintite privind individualizarea sa şi scăderea disipaţ iei termice
pe tranzistorul final.
O mostră de schemă concepută
conform celor arătate (ş i pe care o
puteţ i experimenta, de asemenea,
cu rezultate frumoase) este cea din
figura 6. N-ar mai rămîne decît ajustarea rezistenţelor de temporizare
R1 şi R2 după metoda cunoscută,
ca si tatonarea valorilor lui R3 si R4
În functie de factorii beta ai tra'nzistoarelof- T1 si T2.
Se cuvine deja să facem o paranteză pentru a prezenta mai concret
scopul final urmarit. Şi anume, fie
instalaţia de iluminare din figura 7
cea pe care urmează să o comande
releul nostru. Am notat sugestiv cu
O si S becurile aferente lateralelor
dre'apta, respectiv stînga, iar cu indicii f şi s am precizat amplasarea
lor În faţă, respectiv În spate. Evident, comutatorul K1 este cel care
va asigura selectarea semnalizării
laterale stînga-dreapta (S, O), avînd
şi o poziţie mediană M de repaus.
cu K2 obligatoriu În repaus (R). I ndiferent de starea lui K1, trecerea
lui K2 În poziţia A (avarie) va permite acţionarea intermitentă, simultană, a tuturor becurilor.
De aiCI Î nainte, experimentul
nos'tru va trebui să continue cu sarcina adevărată, În cazul cel mai "nefavorabil" (toate patru becurile co~.
mandate simultan), pentru că nu'::;
mai astfel vom putea efectua corect
reglajele şi aprecia disipaţ ia termică maximă, În tuncţ ie de care
vom dimensiona radiatoarele tranzistoarelor. Comutatoarele K1 şi K2
nu sînt strict necesare Încă; este suficient să procurăm şi sa conectăm
În paralel ,cele patru becuri de 12
V/15 W. In lipsa lor sau ca
opţiune
alternativă,
aproximativ
echivalentă putem apela la una
din combinaţiile sugerate În figurile
8 si 9. Nu intrăm aici În detalii, dar
amin"tim totuş i că puterea totală nu
este În astfel de situatii un criteriu
sigur (unic) de ech'ivalare, data
fiind variaţ ia pronunţată şi diferită
de la un tip de bec la altul a rezistentei filamentului prin Încălzire.
Alimentarea montajului se va face
de la un acumulator auto de 12 V, suficient de bine Încărcat (12-14 V).
Pentru a elimina eventualele surprize neplăcute, este bine să se verifice În prealabil grupul de becuri
ales, conectîndu-I direct la bornele
bateriei. Se mai Întîmplă ca becurile
să fie uneori defecte, chiar dacă filamentul pare a se afla În stare
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In fine, mai observam ca În figurile 7-9 becurile au fost conectate
cu un pol la masa montajului. adica
la borna minus a sursei de alimentare U (aşa cum este cazul la majoritatea autoturismelor). Prin urmare, va trebui din nou să inversăm
ceva În schema noastra din figura 6.
Dintre multiplele variante posibile,
pe care vă invităm să le descoperiţi
singuri: am optat pentru montajul
final din figura 10, înlocuind cele
două
tranzistoare discrete· printr-un Darlington pnp de putere
adecvată (curent de colector de cel

puţin

7-10 I~). Personal am experimentat cu bune rezultate montajul
folosind pentru TO un 2N6052 (Motorola), care nu a ridicat probleme
deosebite de disipaţie. Oricum,
Oarlington-ul se montează obligatoriu pe radiator, iar ace,ta poate
constitui chiar unul din "pereţii" lateraH ai cutiei ce va adăposti montajul, bineî nţeles cu condiţia izolării
electrice
corespunzătoare
Între
capsulă şi radiator.
Valoarea lui R3 se alege În funcţie
de factorul de amplificare În. curent
al lui TD (orientativ între 390 n şi 1,5

kO, dar În nici un caz mai mică de
150 -;- 180 n, pentru a nu solicita
prea mult ieş irea integratului; la nevoie se va sorta un Oarlington cu
cîştigul mai mare).
O sugestie de amplasare a pieselor pe plăcuţa de montaj (fără TO)
este ară tată În figura 11, unde traseul cablajului este Vălut prin
,;transparenţă", adică -dinspre faţa
plantată. S-au prevăzut: R1, R2 rezistoare cu peliculă metalică, de
0,5 W; R3 - tot RPM, de 1 W; Cicondensator cu tantal gen "picatură"; C2 plachetă (ceramic) sau
multistrat.

play, aceaSta Tiind smgura posibilitate pentru că nu există decît
această durată pentru videocasetele tip VHS-C. Pentru Video 8,
oferta este mult mai largă, fiind propuse patru modele (P5-15, P5-30,
P5-60 şi P5-90) , avînd o durată de
respectiv 15; 30; 60 şi 90 de minute
pe mod SP şi 30; 6,9; 120 şi 180 de
mÎnute .pe mod..J.. p ··/.n pl.lJs"J~glitgt~g
imaginilor înregistrate este apropiată faţă de cea a imaginilor înregistrate pe mod SP, doar raportul
semnal/zgomot resimte foarte puţin
reducerea vitezei. Nu acelaşi lucru
se poate spune şi de formatul VHS-C
(folosit pe mod LP), cu excepţia
modelelor performante, care beneficiază de un tambur de analiză
echipat cu un set dublu de capete
video specializate (8 În total). Diferenţa cea mai mare se creează În
partea de audio, foarte influenţată
de tehnica utilizată În fiecare caz În
parte, evident tributară vitezei de
defilare a benzii pentru VHS-C şi total indiferentă faţă de aceasta la sistemul Video 8. Aceeaşi remarcă se
aplică şi
fluctuaţ ii lor,
imperceptibile la Video 8 dar destul de importante la VHS-C. Astfel, aşa cum putem observa Ş Î În figura 55 pentru
VHS-C, răspunsul În frecvenţă este
pînă la 9000 ..;.. 10000 Hz pe mod
SP, dar nu depăşeşte 5 kHz pe mod
~, În timp ce pentru un camescop
Video 8 (care înregistrează semnalul audio În modulaţie de frecvenţă), se ating fără mari dificultăţi
25 kHz (pe intrare de linie). indiferent că imprimarea se face pe mod
SP sau LP. De aceeasi manieră fluctuaţiile sînt de numai· 0,005% pentru
Video 8 în loc de 0,3% şi, respectiv,
0,6% (în medie) pentru mod SP, respectiv
la tipul VHS-C.
Să
amintim că datorită relativei rare
a videocasetotoanelor
prevăzute cu două vicompatibilitatea de lectură
a
(VHS-C) înregistrate la jumătate de viteză este
departe de a fi asigurată
toate videocasetofoanele,

INTRODUCERE
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CAMERE VIDEO
În privinţa camescoapelor este
greu de făcut o comparat ie între
modelele existente actualmente pe
piaţă cum sînt Video 8, VHS sau Super VHS, datorită faptului că sînt
numeroş i parametrii care nu sînt
constanţi chiar În cadrul aceluiaşi
sistem, referindu-ne numai la performanţele foarte diferite în special
În ceea ce priveşte randamentul diverselor feluri de captatoare folosite chiar de către acelaş i constructor.
ZiCÎnd acestea, ne referim În principal la captatoarele de medie şi
Înaltă rezoluţie disponibile la toate
cele trei sisteme şi care nu au
aceeaşi definiţie a imaginilor. Trebuie ţinut cont şi de reţeaua de filtre
colorate a cărei concepţie variază
În funcţie de constructor, după cum
a ales modul de sinteză aditivă sau
substractivă.

La fel de importantă este modalitatea În care captatoarele şi circuitele electronice de procesare a
semnalelor video se· comportă la
variaţiile extreme ale luminozităţii
ce pot da naştere la fenomene parazite foarte neplăcute, cum ar fi saturarea sau efectul "Smear". Aceasta
se traduce printr-o bandă luminoasă verticală care ia naştere datorită surselor luminoase puternice
şi punctelor aflate pe fond Întunecat.
Există
ierarhie În cadrul
celor trei
ceea ce priveşJe
calitatea imaginilor Înregistrate. In

mod obiectiv sistemul Video 8 deVHS-ul standard, atît din
punct de vedere al definijiei imaginilor, cît şi al raportului semnal/
zgomot,
performanţele
benzilor
magnetice "Metal" folosite de către
Video 8 aVÎnd o contribuţie substanţială. Şi În ceea ce priveşte concepţia
sistemului, Video 8 este mai avansat
faţă de VHS prin integrarea frecvenţelor "pilot" În pistele video, asigurînd un "tracking" riguros şi automat
datorită căruia stabilitatea imaginilor citite este perfectă. De asemenea, sunetul aferent este imprimat
folosind modulaţia de frecvenţă sau
modulaţia impulsurilor În cod (PCM
= pulse code modulation) şi este
chiar stereofonic pentru camescoapele din vîrful gamelor, aceasta
chiar la înregistrări long play (LP),
deci cu viteza redusă la jumătate.
Toate camescoapele Video 8 sî nt
eChipate cu un cap de înregistrare
"volant" care dă posibilitatea racordării de planuri şi inserţieide secvenţe fără ruperea imaginii. Conceput pentru a putea fi Îmbunătăţit şi
ridicat la un nivel de calitate cel
puţin egal cu noul S-VHS, viitorul
Video 8-High Band (care va apărea
În curînd pe piaţă pentru publicul
larg) vrea să-I concureze pe acesta.
Sistemul S-VHS existent totuş i pe
piaţă este Încă .cei mai performant
din punct de vedere al definiţiei şi al
calităţii imaginilor Înregistrate, dar
trebuie specificat faptul că şi preţul
de cost este superior celorlalte
două sisteme.
În privinţa alegerii unui camesdacă ne interesează În mod
definiţia imaginii, este evivansează

dent de preferat un model echipat
cu un captator de Înaltă rezoluţ ie,
caracterizat printr-o mai bună redare a detaliilor imaginilor înregistrate. Să precizăm că un captator
de acest tip (folosit În aparatele din
vîrful gamei) este caracterizat de o
rezoluţie orizontală cuprinsă Între
350 ..;.. 400 puncte/linie, faţă de
300 ..;.. 325 puncte/linie la camescoapele cu performanţe medii (rezoluţ ie
totuş i
satisfăcătoare
În
practică). Redarea fidelă a culorilor
este un criteriu la fel de important,
nefiind totuşi neapărat conjugat cu
rezoluţia
captatorului folosit. De
fapt este preferabilă alegerea unui
camescop cu o definiţie medie, dar
mai echilibrat În privinţa fidelităţii
culorilor, imaginile corespunzătoa
re acestor specificaţii fiind (în mod
subiectiv vorbind) net mai agreabile privirii decît cele cu o mai bună
rezoluţie,
dar dezechilibrate cromatic.

Din punctul de vedere al autonomiei de funcţionare, posibilitatea
utilizării unui camescoppe mod LP
(deci cu o viteză de defilare a benzii
redusă la jumătate) are drept consecinţă dublarea timpului de Înregistrare prevăzut pentru o yideocasetă de
anumit tip dat. In cazul
VHS-C (casete cu dimensiune mai redusă) o casetă EC30 permite 30 de minute de
trare
mod standard play
60 de minute pe

În cadrul receptorului TV datorită
variaţiilor foarte importante ale amplitudinii semnalului cules de an-

(URMARE DIN !\IR. TRECUT)
Reglajul automat al amplificării
(RAA)
Controlul automat al cîştigului
are un rol foarte important de jucat
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Principiul de funcţionare se bape principiul reacţiei (o ope~e
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rii fiind, de cele mai multe ori, oblicamescopul şi ca
cititor.
gaţi să folosească

CAPTATORUL
De mai mu~i ani, tuburi de genul
Vid icon, Saticon sau Newvicon, fo'Iosite În camerele de luat vederi la
Început, au cedat locul unor captatoare de imagine constituite dintr-o
multitudine de celule fotosensibile
(folosind tehnica semiconductoarelor), aşezate orizontal şi vertical
pe o suprafaţă dreptunghiulară,
constituind aşa-zisa ţintă de· analiză. Astfel de ţinte sînt constituite
din mai multe sute de mii de fotocelule, reacţionInd la variaţiile de luminozitate ale zonelor constitutive
ale imaginilor formate pe suprafaţa
lor.
Cu titlu informativ sa precizăm
aceste 't inte semiconductoare au
medie 300 000 de celule elementare
(pentru modele cu definiţie medie
deci 300+325 puncte/linie) şi circa
420000 de celule pentn.l modelele
cu definiţie mare. AvÎ nd dimensiuni
microscopice (8+13 microni), aceste
celule sînt asamblate sub formă de
mozaic, elementele constitutive acumulînd sarcini electrice proporţio
nale cu iluminarea primită de fiecare dintre ele. Aceste celule elementare se numesc pixeli. Mozaicul
de pixeli astfel format, împreună cu
reţeaua de filtre colorate, permite
traducerea imaginii În semnal electric.
Două tehnologii sînt folosite pentru realizarea ţintelor semiconduc..
toare la camescoape, de tip eco
sa.u de tip MOS,
In cazul captatoarelor de tip CCD
(Charge Coupled Device) sarcinile
electrice de la bornele celulelor fotosensibile SÎnt mai intii transferate
(de unde şi numele de dispozitive
cu transfer de sarcină) În nişte registre verticale, apoi Într-un registru orizontal, 1n funcţie de balelajul
televizorului.
Pentru captatoarele MOS (metaloxid~semiconductor)

electrice
rea
de către fotocelulele t intel.

se constată o
sau mai puţin
scădere a raportului
a imaginii înregistrate.
ce este considerat a fi
un inconvenient (întunecarea prola o viteză de obturare prea
de luminozitate) poate
cazuri să fie avantajos,
în cazul unei zile foarte Însorite, cînd obiectivul ar trebui dotat cu un filtru pentru a nu fi saturat
De asemenea, trebu ie
de natura anumitor surse
illlrrlln~r&:> artificiale care pot prode stroboscop la vide obturare mai mari decît
dintr-o secundă, imaginAa Î nregistrată dînd un efect de pîl pîi re.

procesu~'

diferit, aVÎnd În vedere faptul
tocelulele constitutive sînt as()ci;e.te
(Ia nivelul fiecărui pixel)
mutator electronic format
poarta (gata) unui tranzistor
care, la comanda unui semnal pro~

primit prin borna de
amplificat de etajele
tectorul video care
tensiune continuă ce este
proporţională cu nivelul
lui. Această t.ensiune ", .... ,rlti,,, ,il
riabilă este la originea unor
alte tensiuni (tot continue
bile) care, aplicate ca
polarizare diverselor "'".,'I"\lit ..... '~t"'''',.,'''
UIF, FIF, frecvenţă
(sunet şi imagine), fac
rea acestora să scadă
semnalului de intrare creşte şi
vers.
În cea mai mare
reglajul automat

/

f[Hz 1

ce, etaje inversoare ale
variaţie al semnalului,
tensiune.
cînd sunetul este
schema de
mare, aceeaşi cu dică damodulatorul de sunet
va fi un discriminator MF şi la
de
un
':''''+;'''1'''&:>''''7<> şi

sunet.
de a fi
auxiliare
M",t·Ol"j'"",·,
video,
t'i&:>'tt:!('tnr
la un
cînd
şi etajul
diractă,

l'

I

se
evacuaacumulate

ANT
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sau lampa
ca amplificator
inversor (în tunccaz este uneori necesară
"'I"~,im,h",r&:>", tensiunii de RAA prodetector). Astfel, pentru
cîştigului
unei pentode
variabilă, tensiunea de
să fie negativă fată de
devină mai negat~vă
amplitudinea semnalului de la
antenă cres te.
tranzistoare acest lucru
de tipul lui npn sau
",lirn&:>'''lt",l''&:> (cu plusul sau
Dacă sursa semRAA este unică,
cazuri va fi
acest sem-

intre amatori) in piaja de
negative.
Astfel, domeniul de măsură va
999 mV ... -999 mV, ,urmînd ca
riul (-) să se aprindă În afara

Tla.AIU UABOIU
Montajul propus spre realizare a
fost gîndit iniţial pentru folosirea ca
intrare-adaptare la un convertor
tensiune-frecventă asemănător celui prezentat În colecţia "Tehnium"
a anului 1988 sau a celor prezentate
În "Manual de utilizare - Circuite
inţegrate -:- volumul 3".
In schemele amintite se poate observa că intrarea nu prezintă facili·
tatea de polaritate indiferentă, respectiv tensiunea de intrare se
măsoară numai În valoare pozitivă
faţă de masa de la intrarea convertorului tensiune-frecvenţă.
Adaptorul propus face posibilă
măsurarea
tensiunilor, indiferent
de pOlaritatea acestora faţă de
masa convertorului tensiune-frecvenţă
(C.T.F.); afişînd totodată
semnul (-) pentru valori negative.
Prezenţa unor buffere la intrarea
şi ieşirea adaptorului permite plasarea Între un eventual divizor rezistiv de la intrare şi C.T.F. propriuzis. precum, şi adaptarea comodă a
impedanţelor.

La intrare CI1 ilustrează la modul
direct (ca de altfel şi C15) folosirea
amplificatorului operaţional drept
repetor de tensiune cu toate avantajele dorite În acest caz: Au = 1,
Z,N ridicată. Zour scăzută. In acest
mod se facilitează construirea unui
divizor rezistiv. Ia intrare, cu impedanţa suficient de ridicată, dar şi o
bună
adaptare cu etajele următoare.

Indicatorul de pOlaritate construit cu CI2 reprezintă o schemă
clasică de folosire a amplificatoarelor operaţionale. Se remarcă prezenţa lui P1, necesar pentru compensarea tensiunii de oftset ce asigură o indicaţie corectă el pOlarită
tii. respectiv aprinderea lui LED1 semnul (-) - la apariţia unei ten-

LeD~
siuni negative faţă de masa adaptorului şi C.T.F.
De fapt, acesta este singurul
punct de reglaj al intregului montaj.
Se recomandă utilizarea unui semireglabil miniatură.
Următorul bloc alcătuit din CI3 şi
CI4 constituie partea efectivă de
adaptare. Principial. circuitul reprezintă un repetor de tensiune
(CI3) a cărui intrare e.ste pozitivă indiferent de tensiunea de intrare.· Cu
tensiune pozitivă la intrare, amplificatorul inversor (CI4) este deconectat prin 01. Cu tensiune n~a~
tivă, acesta aplică tensiune pozitIvă
repetorului CI3 prin 01. Tensiunea
de leş ire este astfel reprezentată de
valoarea absolută a tensiunii de intrare.
Etajul de ieşire este reprezentat
deCl5.
Alimentarea cu energie se va face
diferenţia! cu ±15 V, tensiuni uzuale În C.T.F., aşa cum se poate observa În schemele evocate.

ION DAN,
Transmiterea semnalelor de la
antene de televiziune printr·un
singur cablu coaxial la receptc/r necesită, in general. filtre de separţlre,
"'Iltre care nu întotdeauna sînt uşor
realizabile de către constructorii
amatori.
O soluţie În acest scop cu rezultate foarte bune este utilizarea
montajului alăturat, care reprezintă. de fapt, un dublu amplificator:
Fiecare din aceste amplificatoare
are un cîştig de 5-6 dB, ceea ce reprezintă avantajul compensării sau
al diminuării pierderilor pe cablu.
Astfel, amplificatorul construit cu
tranzistorul T1 amplifică semnale
pînă la 100 MHz, deci semnalele din
banda 1 de televiziune, iar amplificatorul cu tranzistorul T2 semnalele cu frecvenţa de peste 100 MHz,
respectiv din banda 3 de televiziune.
Fiecare amplificator este cuplat
la cîte o antenă (pe canalul dorit a fi
recepţ ionat) prin intermediul unei
bucăţi de cablu de 7.5 0.. Deci frecare antenă va avea buclă de adapdouă
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dreptunghiular;
C11, CI2, CI5 = ,uA741 , {3A741
(capsulă MP-48);
CI3, CI4
= 15586, LM358
(capsulă MP-48).

mm. Bobina L1 are 7 spire, iar L2 are
4 splre, pasul ambelor bobine fiind
0,5 mm.
Cele trei ş.ocuri sint construite
din CuEm cu diametrulde 0,2 mm şi
au În jur de 15-20 de splre boblnate pe suporturi de ferită. Conden

satoarele din filtre au aceeaş i valoare, şi anume C1 := C2 = C3 = C4
22 pF. Diodele 01 şi 02 sînt de tipul BA244.
După construcţie monta'jul nu
necesită reglaje; se introduce 1nsă
ÎntrMo cutie protectoare şi se montează pe pilonul de susţinere a antenelor.
Alimentarea se face dintr~un radresor cu tensiune bine fiitrată. dar
nu implică o stabilizare.

a,:,t;o••nl

::are la iOipedanţa de 75 0..
La primul amplificator În ieşire
apare un filtru Collins format din
C 1L1C2, ti P trece':jos, cu frecvenţa
de tăiere de aproximativ 100 MHz.
Celălalt amplificator are la ieş ire un
filtru trece-sus tip T, format din .elementele C3L2C4.
După cum se observă din schema
electrică, alimentarea amplificatoarelor se face cu 14 V prin Dr3, cablul
coaxial şi una din diodele 01 sau
02, funcţie de polaritatea faţă de
masă a tensiunii. Cuplajul la televizor se face prin intermediul unui
condensator de 120. pF al cărui rol
este blocarea trecerii spre televizor
a tensiunii de alimentare de 14 V.
Cele două tranzistoare si nt de tipul BF200 (6F199) sau echivalente.
recomandabil a fi selecţ ionate ca să
aibă zgomot propriu mic;. de remarcat că ambele otranzistoare si nt de
tip npn.
, Elementele de circuit sl nt construite astfel: bobinele L1 şi L2 sint
construite din sîrmă de CuAg (se
poate şi CuEm) cu diametrul de 0,5
mm; bobinele avînd diametrul de 10

jului 3' cifre al voltmetrului la citirea
tensiunilor negative.
Prezenţa unui nl.Jmăr redus de
componenteş; avantajele oferite
fac din adaptorul descris un montaj
uşor de construit şi util În aplicatii
de voltmetrie electronică.
LISTA DE COMPONENTE:
R1, R5 = 10 kO (2%);
R2
= 6800.;
R3
100 ko.;
R4
= 560 O;
RS, R7 = 20 ko. (1%);
P1
10 ko., semireglabil

Pentru executarea montajului se
vor folosi piese verificate În prealabil funcţional (circuite integrate,
LED, diodă) şi valoric (rezistenţe).
Pentru CI3 şi CI4 se recomandă folosirea unui AO dublu de tip 1558B,
LM358. Rezistentele vor fi cu cel
mult 2% toleranţă.
Circuitul imprimat se va' executa
pe sticlotextolit simplu placat, gros
de 1,6 mm.
LED1 se va plasa pe panoul aparatului alături de afişaj - la stinga
-, constituind semnul (-).
Odată executat montajul, se va
Intercala 1ntre divizorul rezistiv de
intrare şi C.T.F.
Menţionez că pe rtngă avantajul
oferit de acest adaptor in utilizarea
C.T.F" se poate Îmbunătăţi c"u un
ordin de mărime rezoluţia unui voltmetru electronic digital, construit
cu circuitul C520D (relativ răspindlt

u

=

multitură;

01
LED1

= 1N4148;
= LED roşu (verde)

tU, (I4>Y)
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SOCIETATE

spre vînzare societăţilor comerciale. Întreprinderilor de
.cooperatiste, precum şi particulari- .
lor:
- Aparate de multiplicat
- Aparate de măsură din import
- Motoare electrice
- Aparataj electric şi de automatizare
- Tehnică de calcul
-' Piese de schimb pentru aparate electrice
- Ciocane de lipit termostatate
- Piese de schimb pentru aparate eler-tronice
electronice
' ••n"'LQlla~'V se pot consulta la sediul SIMEX din
Miciurin 7 A.
n curînd
va deschide
propriu.

dorind să se ..........""' ......,""'
mult de
acordindu-Ie un
prin asigurarea
nării rapide, c efic:ieAte
cheltuieli reduse,c a creat o
reţea de distribuitori ai produselor sale, În
zone
geografice, prin următoa
rele firme:
- Firma
giu de Pădure,
nr.
telefon: ,..., '...".m ", •.
telex:
cod
jud.
pentru
Harghita,

."''"'.y.\I'"\I"'...... ' " .... ,.'''

NOU!
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Pentru constructorii amatori se onorează
comenzi mici de componente cu plata
În numerar. Listele orientative se pot
consulta la sediul,redacţiei TEHNIUM.

şi

- Firma

941/41726

IMPORT..EXPORT

BULEVARDUL 1. V. MICIURIN NR. 7 A
Telefon 66 74 35; 66 49 60

Bucureşti, Str.
Iancu
Nicolae nr. 348, sector 2
telefon: 79 55 75; 33 44 45
telex: 10457

ELECTRONIC,
Str. Rovine, bL
judeţul Dolj, t'ol,~t",n'

COMERCIALĂ

lor.

LIVRAREA IMEDIATA
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Măsurarea

timpului de deschidere

B

C. STANCULESCU
Obturatorul aparatului fotografic permite luminii să impresioneze pelicula într-o perioadă de timp corespunzător expunerii dorite.
Timpul de expunere este determinat În funcţie de lumină, de diafragmă,
de sensibilitatea filmului. de natura efectelor dorite etc.
Reglajul timpului cît obturatorul este deschis, uneori impropriu denumit
"viteza Qbturatorului", se face fie manual, fie automat (in cazul folosirii flashului). In acest ultim caz, celula fotosensibilă oferă informaţii asupra intensităţii luminoase unui circuit electronic care comandă timpul de des<?hidere a obturatorului.
Măsurarea duratei reale a deschiderii permite verificarea stării tehnice a
unui obturator şi cunoaşterea diferenţei existente 'În raport cu timpul teoretic pentru o eventuală depanare. Vom vedea că cea, mai bună soluţie pentru
eliminarea erorilor determinate de timpul de expunere este modificarea
diafragmei sau a vitezei.
Măsurarea

R

.~l' \J~--L

II

cu osclloscop remanent

Principiul acestei măsurători constă În cuantificarea variaţiei de intensitate a curentului printr-un element cu proprietăţi fotorezistenterşi un timp
de răspuns foarte rapid.
Schema din figura 1 este simplă. Cînd obturatorul este Închis, LDR are o
valoare maximă fiindcă lumina becului nu acţionează direct. Dacă obturatorul este declanşat, diafragma rămînTnd deschisă, fotorezistenţa este puternic luminată. Rezistenţa descreşte şi curentul În circuit (rezistenţa R,
bateria B şi fotorezistenţa) creşte, Căderea de potenţial la bornele lui R este
mai importantă şi semnalul, a cărui durată este in relalie cu timpul de expu~
nere a fotorezistenţei LDR, apare pe ecranul osciloscopuluL Acest semnal
este foarte scurt şi osciloscopul trebuie să prezinte o remanenţă, chiar
uşoară. pentru ca lungimea sa să fie măsurabilă, Pentru a obţine un semnal
lizibil Ş Î utilizabil, viteza de baleiaj este reglată astfel ca durata totală să fie
cu 50-100% superioară duratei de obturare reală.
Baza de timp trebuie să fie în pazit ia "declanşat", sincronizarea "Internă", frontul "pozitiv" şi pragul la "zero", astfel ca semnalul analizat să se
înscrie pe ecran de la Începerea baleiajuluL
Rezrstenţa R nu este critică. Valoarea se poate situa între 50-500 n. Ea
depinde de sensibilitatea osciloscopului. B este o sursă de tensiune conti~
nuă Între 2-10 V.
Lama de sticli:t L IJrovoacă o dlTuzie a luminii astfel ca nici o Imagine să
nu poată fi formată, Această lamă nu e necesară dacă becul este alb. Becul
este plasat chiar În faţa obiectivului aparatului fotografic. Puterea este
aleasă astfel ca fotorezistenţa să fie saturată de lumină cînd obturatorul
este deschis. Un bec de 40-60 W este suficient. EI trebuie stins Între
măsurători pentru a nu Încălzi excesiv obiectivul.
Fotorezistenţa LDR (de orice tip) se plasează În planul filmului În centrul ferestrei de expunere. Suprafaţa sensibilă a celulei este redusă de o
fantă de un milimetru lărgime realizată cu ajutorul unei panglici adezive ne"
gre. Această fantă este plasată pe axul de translaţ ie principal al obturatorului.
Încercările prezentate s-au realizat cu un bec obişnuit de 40 W (A), de
sticlă aibă, o baterie plată de 4.5 V (B), o rezistenţă de 300 n (R), un osciloscop de 100 mV/cm şi cu o linlarltate perfectă În abscisă,
LDR este o fotorezistenţă cu siliciu. fotodiodă cu siliciu sau fototranzistor.
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Semnalul ideal trebuie să aibă aspectul din figura 2 .. In practică fotorezistenţa are o anumită inerţie şi semnalul se aseamănă cu cel din figura 3.
Durata semnalului este superioară timpului (t) de expunere. dar este uşor
de reperat momentul închiderii obturatorului fiindcă În acel moment semnalul prezintă o bruscă varJaţie a pantei. Figura 4 prezintă curba obţinută
cu un aparat fotografic echipat cu un obturator cu perdea considerat la o
expunere de 1/1 000. Timpul de expunere este de 2 milisecunde (1/500 s).
Obturatorul rotativ al unui alt aparat reglat pentru o deschidere de 1/500 a
permis înregistrarea din figura 5,
Timpul real este de 3 milisecunde - 1/330 s. AI treilea obturator cu per·
dea reglat pentru 1/125 a permis înregistrarea curbei din figura 6.
Timpul real de expunere de 8 milisecunde corespunde la 1/125 s.
Figura 7 arată un timp de deschidere de 60 milisecunde (1/17)', măsurat
cu obturator rotativ reglat la 1/15. Ondulaţiile vizibile pe platoul desenat de
curbă corespund modulării intel1sităţîi luminoase În ritmul curentului alternativ care alimentează becul, a cărui inerţie termică este slabă pentru a
urmări variaţilte alimentării.

Cu un osciloscop clasic putem spera la o precizie de 10% pentru timpii
de expunere inferior! lui 1/30 s. Erorile pot fi mai mari la timpii situaţi între
1/30 si1/10 s.
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Măsurători cu inregistrare pe film

,
Această metodă permite utilizarea aparatului fotografic Încercat pentru
fotografierea oscilogramelor, EI trebuie să aibă priză de sincronizare pentru flash, punere la punct pentru distanţă scurtă (15 cm) şi obturator focal
(plasat chiar În faţa filmului, obturator cu perdea, de exemplu),
Principiul este elementar. Este vorba de fotografierea spotului În miş
care; în timpul deschiderii obturatorului, spotul se deplasează pe o dis·
tanţă pe care este suficient s-o măsurăm pentru a cunoaşte timpul de deschidere, viteza de translare a spotului fiind, evident, cunoscută.
Dacă, de axemplu, după developarea filmulu~i vom constata că spotul a
lăsat o urmă de 4 diviziuni În lungime, ştiind că viteza sa este de o diviziune
pe milisecunr:1ă, vom deduce că deschiderea a durat 4 milisecunde 1/250 s (figura 8).
Tubul catodic nu trebuie să fie persistent, astfel este imposibil de situat
limita urmei datorate deplasării spotului Tn timpul deschiderii şi urma datorată remanenţei.
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ILUMINATUL
ÎN TEHNICA FILMĂRII
Ing. MIHAIL

(URMARE DIN NR. TRECUT)

O altă restricţie este legată de
deplasarea subiectului În axul
camerei la aparatele fară diafragmă
automată.

Dacă
distanţă

subiectul se află iniţial la o
de 7 m . şi Înaintează la
numai 3,5 m de cameră,. iar diafragma iniţială era 8, este, oricît de
ciudat ar' părea, necesar să mărim
diafragma la 6,5, pentru a compensa
scăderea iluminatului general dat
de imaginea cerului.
Un alt factor important este şi
anotimpul În care se filmează. Vara,
peisajele marine sau de suprafeţe
plane cu detalii reduse fac ca În
primul .plan subiectul să pară
obscur. In acest caz, se vor u'tiliza
diferite filtre colorate şi nu se vor
Încerca artificii dificile de iluminare.
Toamna, lumina este, în general,
mai difuză şi se pot realiza aproape
orice efecte de filmare, practic fără
restricţii deosebite. Pentru a evita
unele erori se recomandă în schimb
utlizarea de filtre verzi sau portocalii şi a parasolarului (funcţie de tipul
peliculei).
Iarna, mai ales pe zăpadă, apar
probleme de calculare a diafragmelor.
Se recomaAdă filtre verde-galben şi
compensarea iluminatului prin alegerea momentului zilei În care se
face filmarea. Se exclude unghiul
de filmare care introduce reflexii
puternice ale soarelui pe zăpadă
direct În axul camerei.
Este evident că prin combinarea
luminii naturale cu surse artificiale
se pot compensa majoritatea problemelor, dar tehnica este scumpă
şi nu la îndemî.na oricui.
O etapă deosebită este aceea a
filmărilor de interior cu iluminare
naturală printr-o fereastră. Aproape
Întotdeauna este necesară o reflexie suplimentară, ca În figura 3,
pentru atenuarea umbrelor.
Dacă subiectul se filmează pe
fondul ferestrei se vor plasa două
suprafeţe puternic reflectante de o
parte şi de alta a camerei (sau două
surse artificiale) pentru egalizarea
luminii pe subiect şi pe fond.
2. lIuminatul Interior
lIuminatul interior este cel mai
apt pentru orice efecte artistice dar
are dificultatea de a necesita investiţii destul de mari.
Date concrete privind nivelul de
iluminare sînt foarte greu de
indicat, ele variind funcţie de aparatură, . peliculă şi profunzimea cîmpulUi. Ne vom mu~umi să indicăm
aici numai strict condiţiile tehnice
ale iluminatului.
În figura 4 sînt prezentate tipurile
de bază ale reflectoarelor, iar în figura 5 ale lentilelor uzuale. În practică se combină reflectorul cu' un
o, sistem de lentile. Pentru reflectorul
parabolic se utilizează şi un sistem
de reglaj al poziţiei sursei (figura 6),
care permite variereş spotului de
lumină
rezultant.
In
prioncipal,
selectarea surselor de lumină se
face pentru iluminarea concentrată
a subiectul.ui sau pentru cea generală a cadrului.
În cazurile În care fundalul este
foarte deschis la culoare se poate
renunţa la un iluminat special al
acestuia.
Dacă Însă avem personaje la o
masă În mijlocul unei camere mari,
atunci se impune şi un iluminat
difuz al întreQului plan al camereI.
TEHNIUM 12/1990
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Şi În
lumină

cazul surselor artificiale de
se pot utiliza panouri reflectante, iar uneori.ş i panouri obturante (figura 7). In plus, se montează la surse şi diferite ecrane difuzante din sticlă mată, colorâtă,
pînză etc., după necesităţi şi experienţă.

La iluminatul de fond va trebui să
se acorde o importanţă mare eliminării reflexiilor nedorite ce se datorează obiectelor din cadru (oglinzi,
geamuri, ecran TV etc.) mai ales
cînd se schimbă poziţia camerei de
luat vederi.
În figura 7 sînt grupate. diferite
scheme de aşezare a luminii 'faţă de
subiect, fără a considera iluminatul
de fond necesar de la caz la caz.
a) Lampa nitraphot de 250-300 W
se află la cca 1,5 m faţă de subiect,
lumina fiind compensată de un
reflector R. Se obţine un contrast
plăcut. fără durităţi.

b) Utilizarea Iămpilor simetrice la
o distanţă mai mare. Se alege acest
sistem cînd se impune o rotaţie a
camerei simultan cu lămpile. Se
poate regla astfel clar sistemul de
umbre şi contraste.
c) O versiune cu două lămpi, situate
de aceeaş i parte a axului camerei,
artistică
a
permite
modelarea
umbrelor şi, de obicei, reduce necesitatea iluminării generale (lămpile
se află la 1 Ş i, respectiv, 2 m pentru
250 W).
d) Sistemul cu ecran opac O
compensează strălucirea forţată a
feţelor şi aduce un aport mai mare
RI fundalului.
e) Sistemul cu o lampă În spate
duce la efectele de aureolă căutate
În filmarea mireselor, dar trebuie
dozat cu atenţie şi după unele
experienţe prealabile.
Filmarea siluetelor aduce uneori
efecte interesante. Se poate realiza
simplu În două moduri:
- Se fixează pe cadrul unei porţi
o ţesături\ aibă, Întinsă perfect.
Subiectul se plasează de aceeaş i
parte cu camera, din' partea opusă
fiind asigurat un iluminat puternic
şi uniform. Prin joc de diafragmă se
obţ ine efectul dorit.
- Se utilizează un perete alb sau
pastel ca fundal, puternic iluminat
şi se filmează subiectul pe acest
fond.
Siluetele parţ.iale (evidenţiate cu
detalii limitate) se obţ in din jocul
între iluminatul zonat al subiectului
şi lumina de fond.
Combinînd' şi experimentînd, cineamatorul Îşi va alege soluţiile cele mai
convenabile scopului propus.

Fig. 4. Reflectoare: a) parabolic;
b) sferic; c) eliptic.
Fig. 5. Lentile: a) planconvexă; b)
planconvexă cu focar scurt şi
grosime redusă.
Fig. 6. Poz~ia sursei În reflectorul
parabolic
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Montajul
foloseşte
un circuit
M8A125-Tesia, care este un amplificator diferenţiat şi realizează un
vottmetru cu impedanţa de intrare

7 - -........

M!l/V.
sînt: 5 V; 2,5 V;

cator cu senSibilitatea de 50 flA.
Valorile tensiunilor pe fiecare terminal sînt: 1 şi 7
4,8 V, determinat
de rezistoarele R5 şi R6; 8
6,8 V;
2 2,8 V (din P6); 3 = 0,6 V.
Alimentarea se face cu 9 V, apoi
stabilizată la valoarea de 6,8 V cu o
diodă Zener.

Se fOloseşte un instrument indi-
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Montajul este construit cu circuite
CMOS de tipul 4093 (patru circuite
N/\NO cu două intrări) şi 4017
(numărător decadic cu 10 ieşiri decodificate).

r------

în redresor se folosesc 4 diode tip
1PM05, tensiu1N4001 sau o
nea redresată
stabilizată.
Celelalte diode
de tipul
1N4148.

Transformatorul este
celor folosite la soneri i.

de

tipul
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Construit cu un circuit {3A741 (8
terminale) şi un tranzistor de tipul
80137, montajuf poate actiona În
domeniul' de temperatură' cuprins
Între -50°C si +150°C.
Elementul' sesizor al temperaturii
este un termistor care la temperatura de +25°C are rezistenţa de
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ap/oximativ 2 kH.
In zona de la O la 100°C, precizia
de acţ ionare este de 0,5° C.
Alimentarea se face cu tensiune
stabilizat'ă.
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ÎNTREPRINDEREA DE APARATAJ ELECTRIC PENTRU
FOCŞANI, Bd. Bucureşti "r. 16 A, tel. 15300, tlx. 53259
. CONT VIRAMENT 30.17.70.201 B.N. FOCŞANI

INSTALAŢII

Întreprinderea de Aparata) Electric pentru In8lala,1 Foc,anl eate o iRlreprlnaere a Industriei electrotehnice româneşti,
in' producerea de aparata, electric de joasă tensiune pentru instalaţII.
Intreprinderea noastră produce o gamă diversă de aparate electrice de instalaţii in mai multe variante, realizate la
nivelul celor similare producţiei mondiale. De asemenea, I.A.E.I.-Focşani oferă echipamente pentru atelierele de
galvaniza re, echipamente ce pot fi utilizate in orice alte aplicatii cu respectarea restricţiilor menţionate mai jos.

şpecializată

ROBINET DE TRECERE CU ·BILĂ: este destinat pentru vehicularea soluţiilor acide, alcaline, produse petroliere şi lichide alimentare. Se pot executa (Ia cererea beneficiarului) În trei variante:
PEtD (polietilenă Înaltă densitate)
PP (polipropilenă)
PVC oliclorură de vinil
POMPA DE TRANSVAZARE PT-35-800: este destinată .în special transvazării soluţ ii/or acide ori alcaline sau alimentare, cu
temperatura maximă de 60°C şi vÎscozitatea de maximum 200
CP, din damigene, butoaie, din cu ve sau a~i recipienţi. Este interzisă transvazarea lichidelor inflamabile sau În medii explozive.
Tensiunea de alimentare este de 220 V.

ROBINET DE TRECERE: CU BILA CU TREI CĂI: este destinat
pentru vehicularea soluţiilor acide, alcaline, produse petroliere şi
alimentare. Se pot executa (Ia cererea beneficiarului) În trei variante:
PEtD (polietilenă Înaltă densitate)
PP (polipropilenă)jPVC (policlorură de vinil
POMPĂ

RECIRCULARE PR-700: este destinată În special
de galvanizare pentru recircularea electrolitului din băi,
in scopul omogenizării şi deci prelungirii duratei de utilizare a soluţiei. Pompa poate fi Întrebuinţată şi la recircularea altor lichide,
neinflamabile, explozibile, cu o temperatură maximă de 60°C.
secţiilor

ROBINET CU fNCHIDERE OBLICA CU ACŢIONARE MANUALĂ: este destinat pentru vehicularea soluţiilor acide, alcaline, produse petroliere şi alimentare. Se pot executa (Ia cererea
beneficiarului) În trei variante:
PEID (polietilenă Înaltă densitate)
PP (polipropitenăr.pVC (policlorură de vinil)

POMPĂ

FILTRU PF-05: este destinată in special secţiilor de galvanizare pentru filtrarea continuă a soluţiilor În scopul rect~cerii
pierderilor de cupru, nichel şi prelungirea duratei de funcţionare
a băi lor În procesul de metalizare chimică. Pompa poate fi Î ntrebuinţată şi la filtrarea altor lichide, dar neinflamabile sau explozibile avînd temp~ratura maximă de 60°C.
ROBINET CU INCHIDERE OBLICĂ CU ACŢIONARE PNEUMATI CA: este destinat pentru vehicularea soluţiilor acide, alcaline.
produse petroliere şi alimentare. Se pot executa (Ia cererea beneficiarului) in trei variante:
.
PEID (polietilenă Înaltă denSitate)
PP (polipropilenă);PVC (policlorură de Vinil),

POMPĂ

DE DOZARE PD 50o-AP 001: este destinată în special
pentru reglarea pH-ului apelor reziduale cu caracter acid sau alca1in sau pentru reglarea nivelului ori a presiunii, pînă la presiunea de refulare, dintr-un recipient. Se interzice utilizarea În
mediu exploziv.

TÂMBUR' DE GALVANIZARE: se utilizează În secţiile de galvaniza'e În scopul acoperirii electrochimice a reperelor mici de metal
vrac. Acest procedeu asigură o productivitate ridicată a procedeului de acoperire, fiind asigurată o acoperire uniformă a pieselor.
Tamburii s1nt executaţi din PEID (polietilenă Înaltă densitate) sau
din PP (polipropitenă).

PRODUSELE
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1/1989 şi 5·-6/1990.
IOAN - Galaţi

ANDREI

s-a trimis prin poştă nr. 4/1990
lipsea din colecţie.
lUPŞA SILVIU·- Jud. Alba'
Vom Încerca să vă trimitem cele
solicitate.
VElA IUE - Slc:hen~a 184, Jud.
care

vă

Caraş-Severin
Doreşte să achiziţioneze colecţia
'JTehnium" pe anii 1982 şi 1983.

I.M.
căuta

mite o copie.
TQlOŞ BUUAN In paralel cu i".n,nrf,,, ... ,,·..,t,,,·,,,.,,,I,,,
mer de la blocul de
cîte un condensator de

45500, este considerat ca un
Se,le(~talrea
",i,~ .. r.f",n
"",,,,,n ... ,,,+l,,,':;

semnalelor la intrare se face
radio şi magnetofon.
350 mV; doză crissinusoidal continuu. Impe-
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