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(URMARE DiN NR.
Cu numărătorul. reversibi! C!9
generează
Q1, Q2 care
zează b&nda
lucru TV

se

zero cu
programele
utiliza iecare
În HIGH
pentru a bloca
al receptorului
su rsa
care
ne!3talbilizat şi
sursă lu-

prezentată

a

menţine

ŞI

siunii
pornit.
Modulul DTS/02 conţine şi
de comandă necesară
şi
dirijării impulsuri lor , de numarare.
Astfel, În modul TUNING este inhibat oscilatorul realizat
G6, prin

8/1991

tatura şi LED-urile se poate amplasa
pe panou! frontal al receptorului TV,
În locul programatorului culisant.
Cablul panglică şi conectorul vechiului programator se vor folosi la
conectarea DTS la selector.
Interconectările' de ansamblu sînt
prezentate În figura 5. Cablajele imprimate ale modulelor
DTS/01
DTS/02 şi echiparea acestor
apar În figura ,6. Cablajele sînt realizate În tehnologia monoplacat, ştra
purile fiind reprezentate prin segmente de dreaptă pe desenele de
echipare, dar se pot adapta uşor la
tehnologia dublu placat.
Pentru punerea În funcţiune se
alimentează mai Întîi doar modulul"
DTS/02, fără a face conexiunile cu
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aVÎnd

tensiunii si În
reglajuf SR1
de tensiune
100 mV.
Hali prin miporţ i a fost pre(1) .
este recomandat conîncepători.

sionat
deveni
diu.
Reglajul cheie
face cu ansamblul
conectat si
modul de
formează cuvîntul L'--L'--LL,L...
gistrala de
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DIN NR. TRECUT)

A
R1

U~

Dx

V1
A

Există.

În practica electronişmai versat isi un alt mod de a
lucrurile. 'anume prin raportaa polarităţilor. poetc. faţă de o masă (exissau nu. dar oricum "vade ei prin obişnuinţă. din conc>,f"loyont", ce nu le vom analiza aici)
Pentru a adapta' testerul nostru la
viziune. va trebui să conside la Început ca una din bornele sale - de exemplu C - joacă
rolul de masă. Nesimetria astfel introdusă
permite să ne inferesăm
doar de "polaritatea" celeilalte
borne. A (firul "cald"). bineînţeles
tot în raport cu masa, căci dioda de
verificat Dx va 'avea obligatoriu unul ,..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - : - - - - - -_ _
din terminale conectat la masa. So- ,
luţia este sugerată simplificat În figura 8 şi ea derivă din montajul precedent prin suprimarea LED-uri lor
B
V1 şi- R2. fără alte comentarii.
Dacă tot este vorba să marcam
polaritatea unei singure borne (in
raport cu cealaltă, comună sau de '------------------~-----
masă). de ce nu am face Însă acest
lucru prin / "desenarea" efectiva a
simbolurilor !.+" sau ,,-", de pildă
folosind cinci LED--uri dispuse ca În
figura 9 şi făcînd astfe~ interconecLED6-V
tarea lor Încît să lumineze toate
(,,+") atunc;, cînd borna A este racordată la anodul unei diode bune. respectiv să se aprindă numai cele trei
LED-uri În linie orizontală (,,-,-")
atunci cînd A este la catodul unei
diode bune? Pentru diodă Dx ÎntreLED 1 2
4
3
ruptă putem uşor aranja schema
2)(
astfel ca nici unul din LED-uri să nu
( 5 LE O- uri ros
1N4001
fie aprins. dar pentru Dx În scurtcircuit va trebui să inventăm un artificiu de diferenţiere netă a simbolului
U~
luminos rezultat.
9y'SOHz
a variantă posibilă de acest gen
va este sugerată În figura 10, iar altele le puteţi imagina singuri, ca
exerciţiu instructiv.

°x

C

CI

A
Sondă

C' Conexiune cu crocodil

pentru

ropun acest montaj constructorilor Începători care doresc să realizeze unul din testerele pentru
diode şi joncţiuni, descrise În articolul alăturat, "Unitest", În varianta
"portabil". Am abordat subiectul separat pentru a nu complica acolo
prezentarea, dar şi: din motivul că
acestui miniconvertor C.c.-c.a. i se
pot găsi. numeroase alte Întrebuinţări. De pildă, prin redresarea tensiunii alternative obţinute, urmată de
filtrare şi eventual stabilizare·, ca şi
prin alegerea convenabilă a raportu'lui de transformare, se pot obţine
diferite surse 1 de tensiune continuă
mai ridicată, plecînd de la o simplă
baterie de 4,5 V (3R12), cu aplicabilitate Îndeosebi la alimentarea aparatelor de măsură portabile (ohmmetre, termometre electronice etc.).
Schema aleasă nu este nici' mo"
dernă, nici optimă din punct de vedere al. randamentului, g~baritului
de montaj etc., În schimb prezintă
avantajul. accesibiiităţii largi a componentelor implicate. Este vorba
despre clasicul multivibrator (circuit
basculant astabil) cu tranzistoare,
dimensionat aici prin alegerea
orientativă a valorilor C2 = C3, R2 =
R3, şi R1 = R4 indicate - astfel încît' frecvenţa fundamentală generată

4

**J

fie de ordinul sutelor de hertzi.
Un tranzistor suplimentar. T3, asigură amplificarea în curent a impulsurilor, pentru a ataca apoi, în putere sporită, primarul unui transformator ridicător de tensiune, Tr.
Datele constructive ale transformatorului se aleg În funcţie de sco-

P'I
.!!. Bat.
..!!.. 4,5 V

pul concret urmărit. Pentru aplicaţia
propusă aici am preferat tatonarea
experimentală a unor transformatoare pe care le puteţi găsi cu uşu
rinţă gata r~alizate" ca "piese" de
schimb sau prin recuperare de la
unele radioreceptoare tranzistorizate
avînd etajul final în contratimp (de

II
(1

1000,uF t--. . .-.....
16V

U
N

OZz
2xPL
12Z+20Z

ZxBC107

A

Ox

a

să

m

1N
4001

5

.............--------------ca

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

la

!Il

, ii)

Oi

racordar~

masă

c

pildă

transformatorul de ieş ire de I~
"Milcov" sau "Albatros"). De la
acesta se va utiliza secundarul (înfă
şurarea de difuzor, cu spire mai puţine şi conductor.de diametru mai
mare) pe post de primar, notat I În
figură, iar înfăşurarea primară în Întregime (ignorînd priza mediană
existentă), notată II, pe post de secundar.
O rezistenţă variabilă În serie cu
circuitul de colector al lui T3, notata
cu R5, poate servi la ajustarea tensiunii alternative de ies ire limitînd
t<?todată, curentul maxim prin tran~
ZlstOr.
Tensiunea obţinută În secundarul
transformatorului nu este nici sinusoidală şi nici simetrică, ba, mai
mult chiar, poate prezenta unele
"vîrfuri" de supratensiune periculoase pen~ru. aplicaţia propusă. Din
acest motIva fost prevăzut la iesire
grupul de limitare bidirecţională' alcătuit din diodele Zener DZ1 si DZ2
În "antiserie", plus rezistenţa' de limitare R6 .
.' Condensatorul de decuplare C1,
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(URMARE'" DIN NR. 6)

P

interesaţi

repun celor
de
acest subiect, desigur - să mai ză
bovim puţin asupra testării funcţio
nale ci lED-uriior emisive În infraroşu ,(I.R.). În primul rînd pentru că au
apărut (În fine!) şi astfel de dispozitive În comerţ, deşi neînsoţite deocamdată de o sumară fişă tehnică,
scrisă sau "verbală" şi nici măcar
marcate cu un cod de fabricaţie ori
o siglă de producător,' 'pentru o
eventuală identificare sau "pomenire" ulterioară. Cu' atît mai mult
avem tot Interesul noi, cumpărătorii,
să verificăm aceste componente
înainte de achiziţionare, mai ales că
raioanele "de specialitate" ale magazinelor care le comercializează nu
sînt întotd,eaLma echipate cu testere
adecvate. In al doilea rînd, pentru că
metoda de verificare descrisă anterior (vezi nr. 6/1991) se poate dovedi incomodă În condiţii de iluminare ambiantă, pronunţată, necesitînd reglaje şi/sau obturări greu de
efectuat în incinta unui magazin
aglomerat.
Vă propun, deci, o altă variantă de
testare a LED-urilor I:R., şi anume
prin alimentarea acestora nu cu .lensiune continuă constantă, ca' mai
Înainte, ci cu tensiune pulsatorie
avînd frecvenţa În .domeniul audio.
Principiul este sintetizat în figura 13,
unde vedem că avem de-a face cu
un tester portabil (alimentat de ,Ia
baterii de 4,5-9 V), compus din trek
blocuri distincte:

.O acă aţi

veţi fi poate tentaţi să-I omice să filtrezi tensiunea continuă?) are totuşi un rol important.
anume de a reduce impedanţa internăa bateriei la frecvenţa de lucru
aleasă, ameliorînd implicit randamentul energetic al conversiei.
Cu piesele indicate În schemă,
pentru R5 =O n şi DZ1 = DZ2 =
PL 18Z-PL20Z (sau combinaţii serie
echivalente, de pildă, cîte două
diode Zener de 9,1-10 V înseriate
pentru fiecare în parte), am obţinut
tensiuni alternative de ieş ire "În gal"
de cca 10-11 V folosind transformatorul de la "Albatros", respectiv
de cca 15 V, pentru transformatorul
lui "Milcov". In sarcină de aproximativ 20 mA, aceste tensiuni scad (daiorită Îr1' bună parte căderii pe R6) la
cca 7-8 V, respectiv 9-11 V. Curentul absorbit din baterie nu depă
şeşte În aceste condiţii cca 200 mA,
consum cam mare, e drept, dar nesemnificativ totuşi, ţinînd cont de intervalul relativ scurt de timp cît durează "măsu ra rea".

pe care

teţi (qe
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emiţătorul, repr1ezentat
printr-un generator de audiofrec~
venţă, G.A.F., cu frecvenţa o(ientativ
între 200 Hz şi 1 000 Hz şi cu .nivelul
tensiunii de ieşire de cel puţin 2-3
V, dar nu mai mare de 5-6 V (vezi,
de exemplu, articolul, "Miniconvertor" din acest număr);
- receptorul, constituit din fotodioda FD plus etajul repetor pe emitor realizat cu T1, cu rolul de adaptor (coborîtor) de impedanţă, şi
- "indicatorul" acustic, nefigurat,
care poate fi practic orice fel de amplificator audio de mică sau medie
putere, eventual alt tip de aparat
(radioreceptor, casetofon etc.) care
are prevăzută o mufă de' intrare' de
tip "microfon".
Pentru ca testarea să nu pună În
pericol LED-ul I.R." de verificat,
Înainte de racordarea acestuia la
bornele A (anod) şi C (catod), ne
vom asigura că generatorul, limitat
prin R1, nu poate furniza un curent
mediu de peste 25-30 mA, 'cu bornele- A-C scurtcircuitate şi: dioda
01 montată (alternanţa "inversă"
, scurtcircuitată).
Receptorul nu implică nici un fel
de reglaje, dacă se foloseşte un
tranzistor T1 cu factorul beta sufi-

f

..!!.. Bat.
.!!.4,Si-9V

A

100Jl

+

~3ofSV~

G.A.F.

\\

FD
ROl21
Isau LED) . T1/
'BC 107
(1

200r1000Hz

.........

O,47 /J F

La
A.A.F.

cient de mare. Înlocui fotodiodei
FD, de orice tip, se poate utiliza
(prin sortare experimentală) un LED
obişnuit roşu, sau mai bine unul În
infraroşu, desigur tot -invers polarizat.
Componenta alternativă a semnalului repetat de T1 În emitorul său
este aplicată prin 01 (0,1-1 jJ.F, nepolarizat) la intrarea amplificatorului
de audiofrecvenţă, de pildă la extremităţile potenţiometrului de volum
al acestu.ia. Amplificată convenabil,
ea va fi redată de difuzorul aparatului ca un "piuit" specifiC, cu frec-'

venţa cunoscută şi net distinctă de
cea a reţelei (pentru eventualitatea
că fotodioda ar "vedea" şi lumina directă sau reflectată a l,lnui bec de
reţea aprins).
Distanţa dintre LED-ul I.R., testat
şi FD nu este critică (se poate
atinge uşor sau chiar depăşi 1 m,

dar ne vom limita la ordinul centimetrilor), în schimb centrarea optica
poate, impune mici manevre de
orientare reciprocă optimă.

..

i

şi

pro'curat un trlac
nu
decis încă la ce să-I folosiţi, va
propun în cele ce urmează un mic
experiment din domeniul automatizărilor în locuinţă. Concret, este
vorba despre un circuit cu functionare temporizată, a cărui sarcina b
poate constitui -instalaţia de iluminare (de la reţea) a unui hol, a unei
camere de trecere, a casei scărilor
etc., dar la fel de bine şi un dispozitiv de avertizare sonoră, alimentat
de asemenea de la reţea. La rîndul
său, comanda de pornire poate fi
dată în diferite moduri, de la banala
apăsare scurtă a, unui buton cu revenire (ca la automatele de scară) şi
pînă la "travers~:trea" unei bariere cu
raze infraroşii. In funcţie de destinaţia concretă, se pot adapta uşor module de comandă sensibile la temperatură, nivel sonor, radiaţii, atingere, apropiere etc.
Triacul utilizat va avea obligatoriu
tensiunea maximă: de lucru de cel
puţin 400 V, putînd fi, de pildă, din
v~aţi

IDENTIFICAREA ŞI TESTAREA
DISPOZITIVELOR OPTOELECTRONICE

seriile TB6NX-TB10NX, cu cifra X
de la coadă 4, 5 sau 6. În numărul
trecut al revistei, la această rubrică,
s-a făcut o prezentare sumară a
acestor dispozitive, împreună cu o
'metodă expeditivă de testare funcţională.

Înainte de începerea experimentului în condiţii reale - cu tensiune şi
consumator de reţea, deci implicînd
anumite riscuri sau chiar pericole se impun două măsuri elementare
de precauţie, şi anume montarea
prealabilă a triacului pe un radiator
termic (în formă de U sau model cu
"aripioare", cu suprafaţa totală de
cel puţin 40-50 cm 2 ) şi, respectiv,
marcarea bornelor de nul şi fază la
priza de reţea de la care urmează a
fi alimentat montajul (folosind în
acest scop "creionul" de tensiune şi
convenţia fază = punct roşu).
Tot ca etapă pregătitoare, vom
improviza apoi un mic redresor
(transformatorul Tr., cu cca 7-8 V
în secundar, puntea PR şi condensatorul C1), care să furnizeze o tensiune continuă, nestabilizată dar
bine filtrată, de cca 9 V. Ca sarcină
experimentală putem folosi un bec L
de reţea (40-100 W), .montat ca
l.ampă de probă sau încorporat
într-o veioză.
Primul pas propriu-zis îl constituie
îmbinarea elementelor menţionate,
conform figurii 1, cu respectarea
strictă a bornelor de fază şi nul. Disf)unerea terminalelor pentru' triacul
TB, reamintită aici, corespunde modelului TB10N6, cu care a fost experimentat montajul.
Urmează testarea funcţională a
triacului, operaţie ce are, totodată,
ca scop determinarea orientativă a
sensibilităţii de 'comandă pe poartă.
,.Se va utiliza' un potenţiometru bobinat de 1 kfl, P1, Înseriat cu o rezistenţă de limitare, R1, stabilind valoarea maximă echivalentă pentru care
triacul se deschide ferm, conducînd
ambele alternanţe prin sarcină (iluminare nQrmală a becului). Rezultatul se diminuează' cu cea 20-30%,
Înlocuind apo~ grupul serie P1 + R1
printr-o rezistenţă fixă, R (orientativ
Între 100 n şi 820 U).

L
220V
407100W

Putem trece acum

la comanda

amorsării prin intermediul unui (ran-

Cu valorile indicate trebuie să rezulte o durată de cca 11 s, pe care o
putem uşor modifica acţionînd asupra lui R2 şi/sau C2.
Prin urmare, la apăsarea scurtă a
butonului B (cu 11 închis), becul L
se va aprinde şi va continua să lumineze un interval de timp T de la eli(CONTINUA.RE ÎN PAG. 16-17)

zistor T1 (fig. 2), pentru creşterea
sensibilităţii în curent, dar şi pentru
inversarea polarităţii semnalului de
comandă. Rezistenţa R* are aici valoarea stabilită anterior pentru R, iar
T1 poate fi orice tranzistor npn cu
siliciu, de medie putere (2N2219,
2N1711, BD135, BD137 etc.). Cu 11
închis, amorsarea fermă a triacului
P(+9V)
trebuie să fie asigurată pentru valori
ale rezistenţei RB de ordinul zecilor
de kiloohmi sau măcar de ordinul
kiloohmilor.
Pasul următor îl constituie introRB
ducerea modulului de acţionare
3-10k
.fi.
temporizată, conform schemei din
figura 3. Am ales varianta clasică de
circuit' basculant monostabil realizat
cu integratul ,BE555, a cărui comu- ,
tare În starea "sus" se obţine prin
apăsarea scurtă a butonului cu re'ilenire, B. Durata de menţinere În
această stare, după eliberarea butonului, este dată aproximativ de relaţia:
.
T = 1,1 . R2 ,C2
unde T se exprimă în secunde, R2
M(OV)
În ohmi şi C2 În farazi.

9

lB.

5.

8ng. G.

Pentru transmiterea
am
poate fi folosit şi
matori, evident

QŢH-Iocatorului

pentru a simplifica simţitor
imprimat (care este realizat
a plăcii-suport) circuitul intemontat fie pe partea cu cablaj
celorlalte piese), fie.i
astfel În~ît să se implanÎn jos.
se alimentează de la o sursă stabili5 V.
Releul are un contact normal deschis. Acesta
se va folosi
manipularea emiţătorului. Vi.teza de
poate fi reglată În limitele a
30-150 de semne/minut.

________ f5

unui
radiobalize de radioamatori se
aceste pauze Între litere
pentru ca semrialele să

~or·r.n"""·1r"i",
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1.

varicap se
pentru ca
nu fie

fixează la
derivaţia

aproximativ
de frecvenţă
se
k!L
12 V,

siune
lui
216
1N914 ÎnrlAnlino<:.to
tor,
432 MHz.
lectată de
aferente.
.
Etajul oscilator.
un cristal de
asigure la
semnal de
overtone 5 (frecvenţa
a cuarţ ului este de r,n,·r.vinfv,+i"
MHz).
Bobina L 1
mm) din
1,2 mm.
Etajul cu
dublor de
nei l..2 semnalul
108 MHz.
6
diametrul tot
amplasare a bobinelor l2'şi l3 pentru cuplajul cu
următor este
prezentat În
Tranzistoru!
dublor si la circuitul
se obţin
216
Bobina
are o
diametrul de
1,2 mm.
Din acest
ţei se face cu o
ciată cu circuitul
verificarea
zut punctul
Circuitul de
zintă o imn,p,rll'li'1t6
(frecvenţa

AfI!

I.ungimm.
rlo.,..,<::1 ,'t':! ''o de

,..da,if..,·.. ,..,\
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PROTECTIE
,
o

protecţie interesantă pentru tra(lzistoarele ce comandă relee sau contactdare constă În montarea unei diode Zener Între colector şi bază (fig. 1).
Condiţia ce trebuie satisfăcută este:

E,

< U: < Un:" -

UBI

unde UCEo este tensiunea maximă' admisă Între colector
diţiile În care curentul de bază este nul.
Funcţionare

şi

emitor În con-

Uc

'

La anularea curentului prin releul Rei (blocarea tranzistorului), tensiunea
În colector tinde să crească foarte mult datorită fenomenului de autoinduc~ie. Limitarea acestei tensiuni se face la valoarea

lL

Rel.

t

Un. =U: + UBI = U n " '

Schema echivalentă la blocarea tranzistorului este prezentată În figura 2.
Avantajul montajului este mărirea curentului prin dioda Zener echivalentă
care este:

In* = ('f3 + 1) 1:
Acest lucru duce la "descărcarea" rapidă a energiei acumulate În bobina
releului sau contactorului, ceea ce implică o scădere apreciabilă a timpului
de desfacere a contactelor aferente.
Foarte importantă această micşorare a timpului de deschidere a contactelor, mai ales În cazul În care se face întreruperea (deconectarea) unei sarcini induetive cu curent iniţial mare prin ea, alimentată dintr-o sursă de cu·

Uei.
Uc

J

,1.'

rent continuu. Se micşorează astfel efectul de arc electric între contacte,
ce.ea ce conduce la prelungirea duratei de funcţionare a' acestora.
In cazul protecţiei "clasice" (figura 3) cu diodă antiparalel, pe bobina releului, timpul de desfacere este comparativ mai mare decît În cazul anterior,
O altă modalitate de protecţie a tranzistoarelor şi scădere a timpului de
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desfacere a contactelor unui releu este prezentată În figura 4.
Prin procedeul prezentat se măreşte tensiunea la care are loc "descărca
rea" energiei înmagazinate În bobină.
Trebuie satisfăcută relaţia:

U

<

U( /. - (E + U,)

II

onstructorilor electronisti ce doresc
mentelor de laborator le recomand acest
De asemenea, materialul prezentat se rlYC,"''''':l76
sură
si radioamatorilor la
de
. echilibrate cu diode. Pornind de
realiza
constructive

ună cu +y"''''''''''",t,..,,,y,,l,, "fr"~.n+""
citire a tensiunilor de pe
Perioada impulsuri lor realizate de
este dată de mărimea Ec, valoarea lui C1 si curentul de Încărcare a acestui condensator după relaţia:'
,

unde

R3
bazei tranzistorului TI

u
0,3 ms

®

...'

> 0,66 . E

t

-O~3 ms

~

t
ieşirea

2

ropun constructorilor amatori
testerul TTL alăturat, pe care l-am
.realizat prin adaptarea diferitelor
scheme din colecţia revistei "Tehnium" (figura 1).
Personal am proiectat şi realizat
schema de cablaj a testerului, am
realizat şi verificat În practică montajul prezentat.
Testerul se realizează
o plă
de circuit
pla115 x 15 mm.
folosi şi circuit imprimat
În acest caz se vor
cu fire exterioare,
2.
montarea pieselor şi testare
într-un tub
la
s-au executat
LED-uri si microcomutatorul
gura 3) ..
La un
pentru test,
cordoanele

MIRCEA CRISTIAN ROT -

Y02-1767/HD

KL

=-:..,.".---~

număr
scăzut,

lui logic "L", la
un semnal logic "O", care se aplică
pe intrările porţii 2, determinÎnd,la
ieşire starea ,,1". La ieşirea porţii 2
este conectată dioda LED-Dl3,
care În acest caz este stinsă.
Ieşirea porţii 2 este legată la cealaltă intrare a porţii 3, pe care se
aplică nivelul ,,1" logic.
Pe intrările porţii 3 avem "O" şi ,,1"
logic, jar la ieşire, unde este conectată dioda DL2, ,,1" logic, lED-ul fiind stins.
3. Dacă la vîrful P1 al testerului se
aplică un semnal cu o valoare aparţinînd domeniului permis În starea
JOS, adică
, dacă Ui
este mai
tranzistorul
T1 se
porţii 4 fiÎn starea
determinînd
la iesire ,,1"
DL1 este
stinsa.
La intrarea
nectată la

'.:H----- -

+ 5v

de piese cu un cost
ajutînd la verificarea rapidă a circuitelor.

iar circuitul intecu rezistoarele
asigură aprinderea
"corespunzător

rloe,,,hirlo

stărilor

de nivelul de tensiune
vîrful P1 al testerului, se
tranzistorul T1 şi se aprind

LED-urile
un semnal cu vadomeniului permis
starea
adică nivel logic ,,1"
(dacă Ui - tensiunea de intrare este
mai mare de 2 V), tranzistorul T1 se
saturează.

2. Nivelul ,,1"
de la int~~le
are ca
apariţia unui nivei logic "O" la ieşirea acesteia.
La ieşirea porţii 4 este conectata
dioda LED-DL 1, care În această si-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

porţii 4

tuatie va ilumina, comanda LED-ului
fădndu-se din iesirea TTL în
iimitînd curentul în ieşire la 16
prin
R3.

vom avea nive-

TERMOREGULATO
Ing. MIHAI CODARNAI

Una din problemele greu de surmontat ale unui
fotoamator ce prelucrează filme şi hîrtie color
este aceea a menţinerii unei temperaturi cît mai
constante
baia de developare.
În

peratura ambiantă (Ta). Această tensiune poate
varia În jurul valorii menţionate anterior după expresia:

UECT1
de-al
o inversare a fazei şi o amplificare de
zece ori. Tensiunea de la ieşirea acestui bloc
construit cu ajutorul amplificatorului operaţional
A2 este indicată prin intermediul unui aparat
magnetoeleţtric de curent continuu (microampermetru, miliampermetru). Valoarea acestei tensiuni
este liniar proporţională cu temperatura la care
se găseşte traductorul.
AI treilea bloc este de comparare şi comandă a
rezistenţei de încălzire (Hînc) a băii de developare. Acesta, prin intermediul unui trigger-Schmitt (A3), compară tensiunea de la intrarea sa cu o valoare prestabilită din potenţiometrul
P şi comandă, cu ajutorul tranzistorului T2, Închiderea sau deschiderea contactului K al re/eului
cată celui
realizează

Din punct de vedere al punctului static de funcal tranzistoruluI, tensiunea UCET1 are o
expresie asemănătoare cu cea precedentă:
ţlcnare

..l

R10
U ECT = Rs . ..l U EBT .

In regim activ normaL caderea ae tensiune pe
jOncţ,ui

10

D~1z;'t-emjtor

este de cca 0,65 V la tem-

ReI. De asemenea, acesta semnalizează perioada
de Încălzire cu ajutorul diodei electroluminescente D2.
Protecţ ia tranzistorului T2 la supratensiunile
datorate întreruperilor curentului prin bobina releului Rei se face cu
Zener D3, care trebuie
să aibă U a <
<
- UliU
Dacă nu

Dioda Zener D5 şi rezistenţa R27 au numai rolul de a limita eventualele "vîrfuri" de tensiune ce
se pot transmite dinspre reţea, prin transformator, la montajul propriu-zis.
Referitor la contactele releului Rei şi întrerupă
torul 1. este necesar ca acestea să poată "rupe"
curenţi de minimum 10 A c.a./250 V c.a.
Sonda traductoare de temperatură se realizează
prin introducerea tranzistorului T1, cu conductoarele de legătură, Într-o teacă metalică cu pereţii cît mai subţiri şi de dimensiuni cît mai reduse,
executată de preferinţă din inox, etanşată apoi cu
rasină

Rezistentil Rinc trebuie să fie un element de însubmersibil, cu Q putere de pînă la 2

călzire
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protejeCl,ză circuiţul .'.a inver~area accidentală a tensiunII de alimentare ..

TESTAREA CIRCUITULUI CU
TESTERUl lOG8C
Un circuit se testează prin introducerea semnalului cu vîrful P2, iar
cu P1 se urmăresc nivelurile de-a
lungul circuitului.
Utilizînd pentru generarea unui
impuls TTL singular microcomutatoruj K şi două porţi ŞI-NU ale circuitului integrat C12, am format un bistabil R-S cu contact mecanic.
Pentru a genera un impuls TTL
singular, acţionăm contactul microcomutatorului K, obţinînd la vîrful
P2
SUS-JOS si JOS-SUS
bine
circuitului inteCI2
de a elimina valamelei lui K.

În numărul 4/1991 al revistei TEHNIUM am prezentat o metodă de a
obţine apa caldă de la aragaz. În
materialul de faţă prezentăm construcţia a două tipuri de rezervoare
pentru stocarea apei calde astfel
preparată.

Nu vom da dimensiuni constructive, acestea fiind impuse, În primul
rînd, de locul unde va fi montat' si
de posibilităţile constructive avute ia

Îndemînă.

Forma
sau
modul de
pentru stocarea apei calde
) rezervoare care se rac:onje~lza
la reţeaua de
de rezervor,
să reziste
de apă;
2) rezervoare care
drică

zervor fără schimbător de căldură.
Un astfel de rezervor se compune
din următoarele părţi:
1) izolaţ ie d in vată minerală şi ipsos (într-un strat de cea 15 mm) sau
din alt material termoizolant;
2) capacul, care nu trebuie să
etanseze rezervorul;
3) , corpul rezervorului;
4) ţeavă de colectare a apei calde
din rezervor;
5) dispozitiv cu plutitor
,m,nlorO<:l

şi

menţinerea constan·tă

În rezervor
bazinul
ca acela
p} robinete.
I figura 2 este
zervor cu
din
de

sau inox cu el 8-10 mm. Legaturile
Între ţevi se realizează cu 'îmbinări
ERMETO (ţevile care leagă capetele
serpenti nei montate pe aragaz şi capetele ţevilor de intrare În rezervor
vor fi prevăzute cu astfel de îmbinări).

Montarea elementelor unei astfel
de Îmbinări a fost prezentată În articolul din nr. 4/1991.
Robinetele
6,
8,
fig. 2) se
rala
cord la apă rece
ţeava de colectare a apei calde
rezervor. Aceste
vor avea
diametru
pentru
lizarea
robinete.
Ţeava

(poz. 5,
avea

n
Se
verificat:
- pentru starea logică ,,1" iluminează DL 1 (roşu);
starea nedefinită
V-2
va ilumina OL2
- pentru starea logică
mina DL3 (verde).

şi se şun
tranzistorul ui
se tatonează va-

R*12 intre cca 510

680

n,

opemontajul şi se introduce sonda
vas cu apă la temperatura
necesitatea utilizării
Se va măsura
De
jurul valorii de n.ri-\[].:-lI

raţional

A2 se va
va
la deş untarea elementelor
anterior şi se trece la
după

mometru
scalei
5° C si +55 0 C.
Pentru aceasta se etalonează
la. +55°C.
Se aleg

Între
de

scală

+ 12 V

!
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de co-

rrelcveme,lor Înalte:
etajul ae intrare este

Ing. AUREUAN MATEESCU

5 module de intrare

llOV AC

TRANSF
REŢEA

RAOio

TAPE 1

de distorsiuni), este la Îndemîna amatorilor să utilizeze sisteme de comutare clasice. De altfel, originalul conţine, pe lîngă comutatoarele analogice.
şi comutatoare mecanice.
Rezistoarele utilizate vor fi de mică putere,
0,125 W-0,25 W, cu toleranţa cît mai strînsă În
etajele de procesare a semnalului
2%). Se
vor prefera rezistoarele cu
metalică.
Condensatoarele vor fi, de asemenea,
atenţia
constructorului:
- condensatoarele nepolarizate vor fi de prefecu stiroflex sau
cu toleranţe
mai ales unde
mod
- condensatoarele
vor
de
calitate, cu
de
Condensatoarele
de separare a
vor fi de preferinţă cu tantaI.
Oricum, se cunoaşte influenţa mare
care o
are
calitatea
a componentelor utilizate.
Amplificatoarele operaţionale utilizate
fi
cele
sau,
lipsa acestora,
{3A101,
,
sau chiar clasicul741,făra
ca, folosind
, să obţinem
supea performanţelor.

RADio

module identice
- impedanţa de intrare
- raportul
(conform normei DIN
- tensiunea de ::a!Hnc>,~t::ai'''''' U =±15
COins·~ructiia. Rezultate bune
CÎ nd se
o r,.H,,:>h·, ,,,t
de bună. calitate, \t"rrifi"",;"
rii. Deoarece amatorii pot dispune de

86

il

diferite, ca

şi

TAPE ce
Acest semnal
impedanta de

furnizează

+Ua

2,2kn.

T
aparatul
ceea ce
caz de nevoie.
Caracteristicile tehnice sînt foarte bune, la nivelul aparaturi; profesionale:
- neliniaritatea caracteristicii de
În
banda 30 Hz-20 kHz este mai bună de
dB;
modulele PHONO urmăresc curbele de
tăiere IEC 98-4 cu o precizie mai bună de 0.5
dB;
- raportul semnal/zgomot, cu volumul la mmimum, este de 104 dB;
- THD = 0,02% (max~ 0,05%) pentru U""1 = 5 V
si f = 30 Hz-10 kHz.
. "Copierea" preamplificatorului nu este o operav <\.'uo,"'" ,

dulară,

1 - Un
2 Ne
3 LOUT
4 GND
S RaUT

ţie dificilă:

6 Ne
7 .,. Un

- se poate înlocui sistemul de comutare analogic cu unul "clasic", mecanic;
- se pot utiliza A.O. şi de calitate medie, chiar
şi 741, cu scăderea unor performanţe. Oricum,
sînt superioare multor

UiN min=100mV
UiN max= 5 Y
Ri = 1Mn.
Raport S/Z= 86d B
Ua =:!: 15 V sta b.

•

LIN

audio.
cuit imprimat se va ţine cont de:
- tipul A.O. de care se dispune;
- gabaritul componentelor;
- regulile de proiectare a circuitelor imprimate
atunci cînd se utilizează AO.;
. - tipul conectoarelor utilizate. Se vor prefera
conectoarele de uz profesional, cu contactele aurite.
MODULUL RADIO-AUX
Are o construcţie deosebit de simplă (fig. 2),
conţinînd un etaj repetor realizat cu un A.O. tip
TL071. Caracteristicile electrice sînt:
tensiunea de intrare nominală U, = 100 mV
ef;
- tensiunea de intrare maximă u,ma. = 5 V;

TEHNIUM 8/1991

rietate de componente de provenienţe diferite, nu
impunerea unui cablaj oarecare ce va solicita componente cu gabarite
date, conectoaregreu de procurat etc. Amatorul
va executa, În funcţie de posibilităţile sale, 'cablajul cît mai îngrijit, folosind sau nu sistemul de cuplare cu conectoare. Desigur, se pot executa
toate modulele pe o singură placă, optîndu-se
pentru o variantă unică.
Deoarece comutatoarele analogice nu sînt În
prezent uşor de procurat şi implică respectarea
unor valori ale semnalului analogic ce este trecut
prin comutator (pentru a nu creşte coeficientul
considerăm necesară

selectabile cu ajutorul unor microcomutatoare
(tip DIL) montate pe placa modulului şi accesibile
din ext.erior;
- o ieş ire de semnal din modulul corector de
ton ce permite mixarea semnalelor de la mai
multe surse şi corectarea semnalului Între anumite limite.
Pentru a explicita modul de funcţionare a modulului şi a comutatoarelor ce selecţionează nivelul semnalului la intrare, respectiv ieşire se vor
studia tabelele alăturate şi figura 3.
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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re-I analizăm (E-47, E-43 sau altele
similare) utilizează un sistem de sincronizare indirect (ca sisten) de reglaj automat al frecvenţei}. In cazul
sincronizării indirecte, oscilatorul de
linii oscilează liber si este corectat
În frecvenţă şi fază cu ajutorul unei
tensiuni de corectie numai la abateri
ale frecvenţei sau ale fazei oscilaţiei
locale faţă de frecvenţa şi faza semnalului de sincronizare. Deoarece
abaterea de frecvenţă dintre oscilatia controlată si cea de referintă introduce o alunecare progresivă de
frecvenţă Între cele două oscilaţii,
schemele cu sincronizare indirectă
utilizează ca element de detectie a
abaterii de frecvenţă comparat'oare
de fază. Tensiunea de corectie se
obţine la ieşirea unui filtru trece-jos,
al cărui semnal de intrare se formează Într-un circuit care compară
faza oscilaţiei de baleiaj cu faza
semnalului de sincronizare (care
constituie semnalul de referinţă).
Dacă faza unuia dintre aceste semnale variază, tensiunea de corectie
variază de asemenea. Determinanta
introducerea sincronizării ina fost cerinta unei foarte
bune stabilităţi faţă de perturbaţii
este
comde fază
televizoarelor
~~,~+;~~~.~ anterior (şi despre al caror
de baleiaj-cadre s-a vorbit
În numărul anterior). Acest
rator este de
că nu necesită un t~"'n",tn,_
sau un etaj defazor
de sincronizare.
pentodei tubului
impulsurile de sin\a
de
R309 = 56 kn.

rea

dre.

555

.4

ţiometrul P401

= 500 kn.

din care se
liniilor, iar circui~
tul acord,atL401, C408 (care se mai
numeşte "circuit volant") are rolul
de a menţine prin oscilaţiile sale
proprii sincronizarea generatorului
atunci cînd din diferite motive im~
pulsurile de sincronizare dispar pen~
tru pUţin timp. Circuitul de Încărca
re~descărcare este cel din anodul
triodei a doua a multivibratorului, fiind format din R413 = 39 k!l. C412 =
.750 pF, R412 = 27 kn şi C411 = 100
pF. Defecţiunile ce pot apărea ar fi,
În genera'l, următoarele:
- lipsa sincronizării pe verticală.
Dacă se dispune de un osciloscop,
se verifică e?<istenţa semnalelor din
figura 2 cu amplitudinile corespunzătoare În punctele de măsură 310,
311 şi 309. De asemenea, se verifică
punctele statice de funcţionare ale
tubului T403, cît şi ale tubului T301
care îndeplineşte funcţia de limitatoare (vezi figura din numărul trecut). Se vor verifica elementele
C301 şi R125, cit şi R304, C304,
R307, C303;
- imagine necentrată (deplasată
lateral cu ±10-15 mm faţă de axa
geometrică verticală~ a ecranului).
Aceasta se datorează nesimetriilor
diodelor 0401, 0402 şi rezistenţelor
R402 R406 560 kO, acestea realizînd o tazare incorectă a impulsurilor de comandă baleiaj linii. Se vor
măsura cu ohmmetrul rezistenţele
sus menţionate şi se va face o imperechere dinamică a diode lor;
- lipsa sincronizării atît pe ,orizontală cît şi pe verticală. Această
defecţiune denotă lipsa impulsurilor
de. sincronizare atît pe orizontală, cît
şi pe verticl?Iă. Se va verifica etajul
separator al impulsuri lor;
,
- imagine cu tendinţa de nesincronizare la Început de cadre (flutură sus); denotă o eroare În constantele de timp ale circuitelor de
intrare şi de comparare. Se vor verifica C402, C404, C405.
Etajul video din receptoarele de
televiziune este un amplificator de
videofrecvenţă În care semnalul livrat de către detectorul video este
adus la valoarea necesară pentru
comanda, tubului cinescop. In receptoarele cu tuburi, amplificatorul
,ideo constă fie dintr-un etaj cuplat
~u detectorul video În C.C., fie din
rei etaje cuplate În alternativ (prin
:ircuit RC). Din punct de vedere al
mplificării, amplificatorul constînd
intr-un singur etaj este satisfăcă
)r, dar dinamica reglajului de conast efectuat numai prin variaţia
nplificării În videofrecvenţă nu
)ate fi realizată. suficient de mare
n cauza modificărilor importante
re survin În banda de trecere a
ljului; deoarece reglajul contrasui numai prin variaţia amplificării
videofrecvenţă aduce anumite
reglează frecvenţa

=

curentului de fascicul În cazu.1 moavantaje, se utilizează fie circuite
dulaţiei pe catod faţă de modulaţia
speciale combinate cu amplificatope. grilă.
rul cu un singur etaj, fie un ampl.ifiII') figura 3 este reprezentat amplicator video cu trei etaje care perficatorul video precedat de către demite o dinamică mare a reglajului
tectorul de videofrecvenţă. Detectofără schilJlbări esenţiale În banda de
rul este unul obişnuit (de amplitutrecere. In amplificatorul video cu
trei etaje este obligatoriu cuplajul în , dine), care îndeplineşte două funcţiuni: detectează semnalul' video
curent alternativ Între etaje din
(care modulează în amplitudine purcauza dificultăţilor de realizare a
tătoarea video de FI) şi prin fenomeunui astfel de amplificator in c.c.
Aceste scheme vor fi' completate cu
nul de "bătăi" se obţine semnalul de
FI sunet modulat În frecvenţă. Decircuite de fixare a nivelului de netectorul este realizat cu dioda cu
gru. în amplificatorul de videofrecgermaniu 0104 şi are în circuitul
venţă se foloseşte corecţia comsău bobina L 112, folosită pentru coplexă cu circuit cvadripol (tip serectarea caracteristicii de frecvenţă.
rie-paralel) pentru că sarcina pe
Rezistenţ~ R123 (de valoare foarte
care livrează amplificatorul este capacitivă, constituită din capacitatea'
mare, ""'" 1 M!l) apare În circuit din
nevoie pur constructivă, servind de
de intrare a tubului cinescop. Pentru
liniarizarea caracteristicii de amplicarcasă bobinei L116. Bobina L115
tudine se poate realiza o reacţie nede asemenea se bobinează pe R121,
gativă. Tensiunea de excitaţie a tudar aceasta are o valoare mai mică,
bului cinescop poate fi aplicată fie
fiind necesar ca factorul de calitate
Q al bobinei să fie mult micşorat.
pe grilă, fie pe catodul acestuia.
Cîteva defecţiuni ar fi următoarele:
Aplicarea modulaţiei pe catod per#

- pe imagine apar linii fine orizontale destul de dese şi apar mai
clare la un reglaj al ilJlaginii pe maximumul de definiţie. In acest caz se
verifică bobina de rejecţie acordată
pe 6,5 MHz;
- televizorul se stinge cu punct
luminos în centrul ecranului. Pentru
a preîntîmpina distrugerea stratului
de aluminiu al luminoforului din
centrul ecranului tubului cinescop,
la deconectarea televizorului se prevede un circuit special cu rolul de a
Înlătura posibilitatea concentrării
spotului de electroni emişi de catod
sub forma unui pl,mct cînd etajele
de deflexie ies din funcţiune. Se vor
verifica R604, R603, C603, R60?;
imagine cu strălucire foarte
mare, luminozitatea nu se reglează.
In acest caz este de presupus că
circuitul de reg.laj al luminozităţii tubului cinescop este întrerupt. Se vor
verifica potenţiometrul ce reglează
luminozitatea, cît şi integritatea lui
C602. Se mai poate produce scurtcircuit Între catod şi grila Wehnelt
sau între grila Wehnelt şi grila de
accelerare;

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

L115
1

=

rea de "veghe" contactul său (cirtul, emitor-colector) să fie dess. Inchiderea trebuie să sereaU9 ferm prin obturarea, chiar de'
rtă durată, a fasciculului I.R. ce
lţine starea de veghe, iar la înlă
rea obstacol ului, comutatorul
uie să revină prompt În starea
chis".
luţia propusă este ilustrată În fi4, unde s-au păstrat pentru cotate notaţiile corespunzătoare
llor din modulul precedent·.
zistorul-comutator este T2
)7C sau similar, cu factorul
cît mai mare), a cărui blocare
re de "veghe" .se asigură prin
lediul divizorului reglabil din
R4-P2~FT, Sursa de "lumină"
Isie o. constituie LED-ul I.R.,
iat În permanenţă de la teRde 9 V, prin intermediul reei de limitare R5. Se va pre, LED cu curentul maxim admai mare (5q-200 mA) şi cu
:tivitate bună, pentru a putea'
fără probleme lungimea doariere\, orientativ Între 1 m si
nevoie se pot monta În serie
~i
LED-uri I.R., alimentate
istenţă adecvafă de limitare,
,astfel energia fluxului emis
~Înd exigenţele de centrare
\
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să
maximă

se folosească panta efectivă
a curentului de fascicul, deoarece În acest caz v;:.riază ambele
diferenţe de potenţial, grilă.,.catod şi
primul anod-catod, astfel Încît atît
grila cît şi anodul 1 controlează curentul de fascicul al tubului cinescop. La aplicarea semnalului video
pe grilă, însă, variază numai diferenţa de potenţial griIă-catod, diferenţa de potent ial anod 1-catod ră
mînînd constantă. Prin urmare, la
'aceeaşi amplitudine a semnalului video se obţine o variaţie mai mare a
mite

optică

perfectă

emiţător-receptor.

Atît timp cît fasciculul I.A. ajunge
nestingherit la ..fereastra" fototranzistorului FT, acesta din urmă va
conduce, blocind tranzistorul T2
(reglaj din P2) şi, implicit, menţinînd,
monostabilul În starea "jos" la ieşire,
adică T1 şi TB blocate, iar becul L
stins. La obtura rea tran;?:itorie a barierei, prin traversarea axei optice
LED-FT de către un corp opac, fototranzistorul se blochează !11omen-

imagine neclară, cu definiţie
scăzută; aceasta indică redarea necorespunzătoare a frecventelor
înalte, datorită atenuării caracteristicii amplitudine-frecvenţă din calea
de imagine În domeniul frecvenţelor
superioare, conducînd la scăderea
definitiei pe orizontală. Se vor verifica grupurile de corecţie a caracteristicii de frecvenţa (despre care am

menţionat' anterior);
- nu există rastru

pe ecranul TV,
sunetul este normal. Se vor verifica
filamentul tubului cinescop, circuitul
de Încălzire şi legăturile Între anodul
tubului T105 şi tubul cinescop, cît şi
tubul electronic pe catometru;
tan, permiţînd intrarea În conducţie
a lui T2, graţie grupulUi de polarizare rămas, R4 + P2. Chiar dacă
această situaţie are o durată foarte
scurtă, faptul este consumat, căci
monostabilul-temporizator intră în
acţiune, T1 şi TB se deschid, respectiv becul L se aprinde.
Ar mai fi multe detalii de analizat,
dar spaţiul nu ne permite, iar cei ce
vor aborda efectiv acest montaj .Ie
vor descoperi singuri, oricum. Ne

i

- pată neagră pe ecran, uneori
foarte întunecată şi mai Iată În partea dinspre marginile ecranului.
Aceasta apare mai pregnant la imagini cu contrast mic. Defectul se datorează bobinei de deflexie, care
prezintă un cuplaj parazit între bobinele de linii şi cele de cadre. Impulsurile de linii pătrund În bobinele de
cadre şi de aici se aplică o dată cu
impulsurile pentru stingerea cursei
inverse de cadre tubului final video,
modificînd În anumite regiuni luminozitatea ecranului.
mulţumim

doar să redăm În Încheiere schema completă a montajului (fig. 5), cu mici modificări faţă
de cele arătate mai sus, dar şi cu
provocarea, lansată deja, de a vă
imagina dv., Înşivă alte variante posibile de comandă automată, ca de
exemplu prin depăşirea unui nivel
sonor (acţionare prin voce, fluierat
etc.), a unei temperaturi prestabilite,
În caz de inundaţie, radiaţii, la atingere sau apropiere etc.
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Circuitul integrat U112D, produs În Germania,
este special proiectat pentru a fi fol.osit În construcţia instrumentelor muzicale electronice. Este
un circuit digital, realizat În tehnologie MOS, cu
. canal p; operează În logică negativă. Circuitul
este format din şapte divizoare de frecvenţă, conectate la terminalele unei capsule DIP-14, configurii 1.
de la
Parametrii circ~itului integrat U112D sînt:
. generatoru!
de alimentare U = -26 ... -28 V.
.. {
consumat (pentru Rs = 100 kO), I = 10 prInClpa C
I '

Caracteristici statice:
Tensiuni de intrare:
L (pentru Rs = 100 kO): min. -10 V; tipic. -14
max. -'20 V.
(pentru Rs = 100 kO): max. -1 V.
(pentru Is = 1,5 mA): min. -9 V.
H (pentru Is= -1 mA): max. -8 V.
Rezistenţă de sarcină: min. 6 kO.
Caracteristici dinamice:
Frecvenţă limită (pentru Cs = 60 pF): 125 kHz.
Timpul de creştere/descreştere a tensiunii de
ieşire (pentru ViH = -2 V, ViL = -9 V, Cs =60
pF): max. 10 jJ.S.
Intîrziere (pentru Rs = 6 kO şi Cs = 60 pF): max.
jJ.S.

Capacitate de intrare: max. 10 pF.
Capacitate'de sarcină (pentru Rs = 6 kf1): max.
nF.
'Toate intrările circuitului integrat sînt protejate
sarcinilor electrostatice, prin diode.
şapte divizoare sînt constituite din circuite
bistabile şi au accesibile cinci intrări şi şapte ieşiri. După cum se vede În figura 1, două perechi

u

la filtrul

------~--------------~------'4-m---'~--~-~--"----~----~~~de formare

de divizoare sînt conectate În
iar trei sînt
independente. Cele şapte divizoare
fi
interconectate În scopul obţinerii unui
zor cu rapoarte succesive: 1/2;
1/32; .1/64; 1/128. Avantajul folosirii
de frecvenţă integrate, specializate
mente muzicale electronice, constă
reducerea
substanţială a spaţiului ocupat faţă de varianta cu
divizoare discrete.
Circuitul integrat U112D poate fi folosit
sinteza frecvenţelor În instrumente
cum se indică principial În figura 2. "'r~'(,\IAnt:::l
mită superioară a unui set
provine
de la oscilatorul principal.
celelalte frecvenţe alocate sînt obţinute prin intermediul celor
şapte trepte de divizare. Pentru un instrument
opt octave sînt necesare
circuite
integrate U112D. La instrumente
cu
puţine octave, divizoarele neutilizate dintr-o cap··

I

ontajul prezentat se poate
cupla la oricare variantă a ceasului
electronic realizat cu MMC351, asigurînd executarea unor comenzi la
oră

fixă.

Principiul de funcţionare constă În
'demultiplexarea şi decodificarea
semnalelor. electronice generate de
circuitul MMC351. .
!

CRISTIAN ENE -

Demultiplexarea ?e realizează cu
C.1. CDB495E folosit ca registru cu
intrarea şi ieşirea paralele. Pe intrări
se aplică semnalul codificat În binar,
transportul făcîndu-se pe durata im-

V050AW,

8eiIJş

pulsului de
mentele
de, tact.
rectă, pinii 18
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Acest dispozitiv electronic, proiectat şi realizat
practic, reprezintă un automat programat util În
anumite situaţii, uşor de construit şi cu un deosebit efect estetic. Ataşat unei sonerii muzicale cu
, 16 melodii (o schemă de sonerie a fost publicată
chiar În "Tehnium"). montajul afişează pe doi di'giţ; numărul melodiei curente. Reţinînd la părăsi
rea domiciliului numărul" indicat, vom şti la întoarcere dacă am fost căutaţi sau nu.
Schema electrică este prezentată În figura 1.
Este vorba de un convertor din cod binar în 7
segmente, implementat cu două PROM-uri de 32
de octeţi 741,88 (82S23). ,Conţinutul acestor memorii este dat În tabelul alăturat.
Intrările AO ... A3 ale montajului vor fi conectate
la ieşirile circuitului humărător de melodii din
comp9nenţa soneriei muzicale '(un circuit
CDB493 sau CDB4193), conform tigurii 2.
Cei ce posedă o sqnerie cu 32, de melo<;lii pot
folosi jumătatea superioară alocaţiilor PROM-urilor (liberă) pentru a realiza un convertor În gama
1... 32:\
Din punct de vedere practic, ar fi recomanda~
bilă montarea memoriilor pe socluri. Rezistenţele
se vor alege astfel Încît prin LED-urile afişoarelor
7 segme,nte să circule un curent de aproximativ
10 mA. In montajul pe care l-am realizat practic
am folosit rezistenţe RPMde 270 n. Afişoarele folosite sînt fie WQE24 (1 buc.) -:.. anod comun, fie
WQ837 (2 buc.) - catod comun.
La interconectarea afişoarelor s-a ţinut cont de
faptul că 'memoriile folosite sînt de tip open collector, rezultînd cele două scheme din figura 3.
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Deş i staţiile de televiziune sint raţional dispuse pe întregul teritoriu al
ţării, de aşa manieră Încît la receptorul TV să ajungă minimul de semnai necesar funcţionării lui corecte
şi perceRerii, unei imagini de bună
calitate, există totuş i destule locuri
unde, datorită absorbţiei şi disper-

siei semnalului, este nevoie ca Între
televiz,or să se interpună
un amplificator. In urma unor experienţe care au durat mai mulţi ani şi
pe care le-am efectuat În mai multe
zone din ţară, am ajuns la concluzia
că schema pe care o prezint mai jos
poate satisface În modul cel mai
concret dezideratul pe care trebuie
să-I îndeplinească orice amplificator
de antenă: zgomot mÎc şi amplificare mare. Această chestiune poate
fi rezolvată folosind tranzistoare
special
sens: tetrodele
BFR91 ,
etc.
a
verifiCaracal-Aleîn
a fost concepută monobloc În
instalării mai multor
antene cu frecvenţe diferite şi a economisirii cablului coaxial. Amplificatorul poate
montat la o antenă
comună şi serveşte cel puţin 22 de
televizoare.

strLlită, nefiitrată, nestabilizată şi neprotejată. Şi aici se desprind două
aspecte: 'ori sîntem în măsură să
construim o sursă foarte bine fiitrată

'

. şi

antenă şi

[

tare alimentînd prin sistemul cu decuplarea plusului şi se va vedea că
imediat autooscilează.
De asemenea, acest tip de montaj
asigură o mare stabilitate în condiţii
de căldură mare sau de ger. Semnalele rezultate În urma amplificării pe
cele trei etaje sînt însumate prin filtrele. care se văd În schemă şi' aduse
la borna de ieşire, unde se aplică şi
tensiunea de alimentare.

Construcţia sumatorului nu mai
comentată, fiind. clasică şi
cunoscută suficient; important este

tre-buie

un lucru, pe care atît constructorii
amatori, cît şi unele firme din ţară îl
neglijează: alimentarea cu energie
electrică.

Am constatat că, de fapt, zgomotul cel mai mare nu îl dă nici antena
şi nici fiderul de coborîre, ci însăşi
sursa de alimentare, neglijent con-

se vede pe schema
amplificatorul are trei secţiuni: canalele 1-5; 6-12; .21--60;
prin urmare, la el pot fi conectate
trei antene cu
diferite, În
una
aceste
de bandă.
Secţ
de amplificare sînt
aproape identice, diferite fiind valorile bobinelor şi ale conde'nsatoarelor de
necesar să fie
valonle date
ca, modificîn-

Detalii de constructie

Montajul se va realiza În ÎntregIme
"În aer", aşa cum se vede şi În fotografia alăturată.
În raport de imaginaţia fiecăruia ŞI
de dimensiunile pieselor avute, se
poate concepe şi o altfel de cutie de
montaj. Mie aceasta mi, s-a părut
optimă; deci dimensiunile cutiei din
fier dublu cositorit, în care se montează tot ansamblul, sînt de
180/70/40 mm; toate piesele se selecţionează, iar lipiturile se fac cu
aliaj fludor; intrările şi ieşirile de
semnal se fac prin treceri de sticlă.
Dacă se respectă schema electrică şi detaliile prezentate În fotografie, montajul funcţionează imediat.

Reglarea
ampllficatorulul
În regim de amator se procedează
astfel: se injectează semnal, jos,
lîngă televizor, dintr-o antenă dimensionată pentru banda de lucru
respectivă. Cu o şurubelniţă din material plastic se reglează trimerele
de acord pînă cînd imaginea şisu
netul sînt optime.
Atunci cînd se fac reglajele, este
bine ca toate antenele să fie introduse În amplificator.
Atenuarea dată de diplexor
(sumator) nu este mai mare de
4 dS.
Respectînd cu stricteţe schema şi
detaliile din fotografie, satisfacţiile
vor fi foarte mari.
Vă urez succes şi aştept impresii,
sugestii şi colaborare cu dumneavoastră la telefonul 945/11821, CARACAL.

să:nu funcţiosecţiunile sînt aproximativ
identice, voi descrie cum funcţionează numai secţiunea de U.I.F. (canalele 21-60).
Semnalul de
frecvenţă, furnizat de o antenă
U.I.F. dimensionată pe un anume canal sau de
bandă largă, se injectează Înbobina
L7, care, 'impreună cu condensatorul trimer de 3-12 pF montat În paralel, stabileşte valoarea de rezonanţă a circuitului de intrare, făcînd
în acelaşi timp şi o selecţie deosebit
de ascuţită.
A fost preferat un astfel de circuit
de intrare deoarece prin conformatia lui electrică se descarca la masa
.
tensiunea electrostatică
altfel există
pericolul
ajungă la

stabilizată electronic, ori apelăm
la bateriile galvanice, care, de fapt,
sînt ideale, Se mai desprinde un alt
aspect: sursa de alimentare să fie cu
tensiune variabilă ,cam între' 3,5-15
V, pentru că deşi prin calcule şi polarizări tranzistoarele de pe schemă
ar trebui să funcţioneze optim la 12
V c.c., de foarte multe ori acuzăm
pe un autor sau altul, dar niciodată
condiţ iile de experiment nu vor putea fi identice şi pot fi cazuri cînd
montajul va funcţiona ireproşabil la
o tensiune mai mică decît indică autorul, alteori mai mare.
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distrugă.

Printr-o calJac;itate
de ordinul ~;r'~"-'~"7d,.,,~
este aplicat
G1 a tetrodei MOS-FET
în urma amplificării vaBF960,
loarea lui
atinge 24-26 dB pe
bobina
Polarizarea tetrodei MOS-FET
este astfel aleasă Încît pe G2 să fie
tensiunea de maxÎmum 2,4 V, suficient de mare
a obţine o amplificare
şi este aleasă astfel
ÎnCÎt
etajului În ansamblu
să nu
mai mare de 2,5 dB.
Urmează
o ultimă amplificare
făcută cu tranzistorul
BFR91A, cu zgomot mic şi
cu
mare, astfel că pe bobina
valoarea semnalului atinge
40 dB.
După cum se vede În schema
, electrică, se preferă montajul cu
"plusul la masă" pentru că din nenumăratele
pe care le-am
făcut
că în acest
fel se
posibilitatea autooscilaţiilor, alimentarea fiind făcută direct, pe traseul cei mai scurt posibil.
Se poate verifica această consta-
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L1 = L2 = L3 = 18 spire CuEm 00,5
mm, pe dorn de 3 mm;
L4 = L5 = L6 = 5 spire CuEm 0 1
mm, pe dorli de 5 mm;
L7 = L8 = L9 = linie CuAg 01,5 mm.
lungime 22 mm;
L10 = L12 = 11 spire CuEm 0 0,5
mm, În aer, 0 3 mm;
L 11 = 9 Spir13 CuEm 0 0,5 mm, în
aer, 0 3 mm;
L 13 = 8 spire CuEm 00.5 mm, In aer,
03 mm;
.
L14 = 7 spire CuEm 0 0,5 mm, în
aer, 0 3 mm;
L15 = 7 spire CuEm 0 0,5 mm, ÎI!
aer, 0 3 mm;'
l16 = 1,5 spire CuEm 0 0,5 mm, În
aer, 0 3 mm;
Lşoc 1. 2, 3 = 25 spire 0 0,1 mm,
bobinate pe ferită cu 0 2 mm,
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de simplitatea schemei, construcţia este recoreducerea numărului notelor); aici pauza se face
Propun constructorilor amatori realizarea unui
mandată În special Începătorilor, care În acest fel
prin simpla Înscriere pe bandă a unui cod ce demontaj ce poate fi folosit În scop didactic sau
vor realiza un montaj extrem de atrăgător prin
păşeşte 1001 121 = 911 111
doar ca amuzament. Este. vorba despre un geneposibilităţile sale. Montajul fiind experimentat de
Nefiind necesare reglaje speciale, acordulpurator de ritmuri şi melodii folosind o bandă perfoautor, funcţionarea sa este sig,ură. Succes!
tÎnd fi făcut chiar "după ureche" şi ţinînd cont şi
rată sau un disc cu porţiuni transparente şi
opace. Constructiv, montajul se compune
dintr-un generator de ton cu frecvenţă comandabilă, realizat cu cele două tranzistoare şi' piesele
aferente, un etaj de decodificare a informaţiei luminoase Înscrisă pe bandă şi un circuit integrat
decodor binar-zecimal la ieşirile căruia sînt conectate rezistoare de diferite valori (care dau un
anumit interval din gama melodică), prin jl(ltermediul unor diode de blocare.
Funcţionarea schemei este simplă: atunci cînd,
prin interme.Qiul fototranzistoarelor, se stabileşte
o anumită configuraţie binară la intrarea circuituIUlIAN HORATau. Vas.lui
lui integrat, o ieşire a acestuia va fi cuplată la
masă. Astfel, unul din cele 10 rezistoare conectate Între ieşiri şi punctul A va fi conectat la
masă, iar generatorul va emite frecvenţa cerută.
La modificarea poziţiei benzii se va schimba şi
configuraţia intrărilor şi decişi ieş irea din "Ol".
82kn.
Rezultă o altă frecvenţă generată.
Realizare şi reglaje. Realizarea montajului nu
pune probleme. Partea cea mai anevoioasă o.
constituie realizarea unui sistem mecanic de tracţiune a benzii sau de rotirea discului. Acesta
poate fi Însă realizat fără mari probleme dacă se
foloseşte un motor miniatură cu un reductor
adecvat de turaţie, eventual cu turaţie variabilă şi .
care va roti discul sau una din rolele de bandă.
Se poate utiliza şi un sistem mecanic de magnetofon, În locul capului plasÎndu-se aliniate cele 4
fototranzistoare, iar În faţa lor un bec, la o distanţă aleasă astfel Încît banda să intre uşor, dar
fototranzistoarele să deschidă ferm. Reglajele
constau În stabilirea frecvenţei generate prin cuplarea fiecăruia din rezistoarele R1-R10. Aceasta
4xROL 31
este deosebit de .simpIă: se obturează toate cele 4
Tr.
fototranzistoare. In acest caz va fi activă doar ie..:
şirea O a C.1. la această ieşire se vor conecta pe
rînd rezistoare care vor fi reglate pentru frecvenţele dorite, apoi vor fi "mutate" la ieş irile cores+Vccţ.. B C O
punzătoare. Se· poate Încerca chiar un "cod" al
ieşirilor În directă legătură cu notele generate.
COB 442
Astfel O = DO, 1 ~ RE, 2 = MI etc. Verificarea
acordului se va face cu o bandă de forma -indi;"
cată În .tabelul 1.
'
Pentru "ritmuri simple va putea fi utilizat şi un
disc cu 3-8. note care se vor repeta· periodic. 01-:-01O-ERJtl6 01... . .~....WII...IUIIIIIU.....
Montajul are avantajul că efectuarea unei pauze
Între note se realizează fără a modifica numărul
R1-lt-.
notelor (fOlosind un SN74154 - decodor binar R1+R10-5+100k..n.
A
hexazecimal, pentru a face o pauză trebuie ca
(reglajl
una din ieşiri să fie neconect~tă, ceea ce duce ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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(URMARE DIN PAGINILE 12-13)

TABELUL 1
TTTTTTTTOOOOO D
T T T T O O O O T T T T TrC
TTOOTTOOTTOOT

B

TOTOTOTOTOTOTA
Interval
În
care montajul nu vagenera nici un
sunet.

T - transparent
O - opac.
I
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Montajul permite recepţia emisiunilor din ·banda de 432
MHz (rezervată radioamatorilor) cu un receptor pentru 28
MHz.
De la antenă, semnalul este amplificat cu un tranzistor
AF239 şi selectat cu două circuite acordate, formate din
două linii L2 şi. L3. Circuitele oscilante L5 şi L6 selectează
semnalul heterodinei provenit dintr-un oscilator cpmandat
cu un cristal de cuarţ ce osoilează
MHz. In colectorul tranzistorului SF225 se
armonica a treia,
respectiv 134,66 MHz. Etajul cu
SF245 este un
triplor şi la ieşirea sa frecvenţa
este de 404
MHz.
C~le două semnale prin cuplajul L4 ajung la tranzistorul
.KT371, a cărui ieşire favorizea'ţ:ă trecerea semnalului de 28
MHz rez,ultat. Realizarea practi'că a montajului se face pe o
plşcuţă 'de cablaj imprimat ca În desenul alăturat.
In schemă, L1 = 2 spire cu diametrul5 mm, CuAg 0,8; L7
= 10 spire cu diametrul 3 mm, din CuEm 0,3; L8 = 3
din CuEm 0,3, pe .carcasă UUS cu miez de ferită; L9 =
spire CuEm 0,3, pe- .carcasă cu
pentru US.
liniile L2, L3, L5, L6 sînt
din cablajul imprimat.
linia L4, formată din CuAg 1,5 mrn, se fixează peste liniile de cuplaj L3, L5 la distanţa de 1 mm.
Alimentarea se face cu 12 V.
FUNKAMATEUR

2/1991

Dacă enumerăm numai ameliorarea spectaculoasă a sensibilităţii, creşterea evidentă a selectivităţii În general, inclusiv asupra frecvenţe lor imagine, merită să ne construim un

preamplificator la receptorul nostru (sau la transceiver).
Soluţia cu adaptarea unui preamplificator are şi avantajul
că nu impune modificări În aparatura de trafic.
Montajul propus are schema electrică prezentată alăturat
şi el comportă circuitE;) acordate
fiecare gamă,
intrare
şi ieşire, şi un amplificator cu
tranzistoare
tip
8F245G sau echivalent, din aceeaşi categorie.
Comutarea gamel,or se face cu un comutator de. 6 poziţii,
al.e cărui contacte sînt cuplate la bobine prin intermediul
unor segmente de cablu cu impedanţa de 50 n (cablu subţire).

De

reţinut că

toate bobinele se construiesc pe toruri de
iar datele bobinelor sînt următoarele:
L1 = L12 = 5 spire; L2= L11 = 85 de spire, toate cu sîrmă
CuEm 0,25 (gama 80 m);
L3 = L14 = 3 spire; L4 = L13 = 40 de spire, toate cu sîrmă
CuEm 0,25 (pentru 40 m);
L5 = L16 = 2,5 spire; L6 =
de spire, toate cu
sîrmă CuEm 0,65 (pentru 20
L7 = L 18 = 2 spire;' L8 = L17 =
(sîrmă CuEm 0,65
- gama 15 m);
L9 = L20 = 1,5 spire; UO = l19
10 spire, toate din
CuEm 0,65 (gama lO ,m).
Şocul de alimentar~ conţine 30 de spire, CuEm 0,1, bobinate pe un suport de feriţă.
Constructiv, preampiificatorul se realizează Într-o cutie
metalică compartimentată cu un ecran pentru separarea
părţii de intrare faţă de ieş ire.
Alimentarea se face cu 12 V.
ferită,

1mm ilber
L3, L5
DraM:
1,5CuAg
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R

cum
suplimentele
de
dar dv. doriţi
are nevoie de un stabilizator
adică la care rămăşiţele compo,"",L.'"".",.O este valabilă şi pentru preamde radiofrecvenţă se imşi o stabilitate a frecvenţei

OI. CÎRCIUMARU VLAD - Botoşani
Capsula cu opt terminale pe care o deţineţi, notată 6N135, nu este
a unui circuit operaţional, ci a unui optocuplor cu răspuns de mare
viteză, construit de firma Hewlett Packard.
,
Între terminalele 2 şi 3 se găseşte dioda emitoare; dioda receptoare
este· polarizată prin 8, iar între 5 şi 6 fiind COnectate terminalele tranzistorului care poate comanda circuite TTLlCMOS, analogice sau receptoare liniare.
Un mod de testare a răspunsului În frecvenţă este prezentat alătu
rat.

de stabilizator electronic
obţineţi o tensiune de 18
baza tranzistorului BC107.
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I
intermediul
Idensatoare, deci
tresa, dt şi
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rea
~ sasiul televizorui antenă, cu conse:lle cunoscute.
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VOXSON
SPRINT
'TefevizoruJ VOXSON-SPRINT este echipat,
electric cu posibilităţi de
recepţionare a canalelor
TV din' VHF şi UHF \cu
transmisii bistandard de'
625 de linii şi 619 linii.
Alimet:\tarea cu. energie
electrică se face din bate-,
rie de 12 V sau din reţeaua de curent alternativ
110, sau 220 V.
Tunarul VHF are' ,trei
etaje (amplificator, oscllator şi'mixer;), iar cel UHF
conţine două etaje (amplificator şi mixer-autooscilator).
In amplificatorul de'
frecvenţăi n termedia ră,
'purtătoarea imagine are
frecvenţa de' 32,7 MHz, iar
purtătoarea sunet are 39,2
MHz (valori pentru 625 de
linii).
, Semnalul de la detectorul video este aplicat pe
baza lui 0105 şi din emitorul acestuia se obţin
semna'ele sincro, video şi
CAA.
'
Semnalul .1 de frecvenţă
. ,intermediară sunet (6,5
MHz) este preluat din colectorul lui 0101, amplificat În trei etaje şi apoi de. tectat, iar componenta audioamplificată de Q204,
0205, 0206 şi 0407.
Pentru baleiaj linii; sem,nalul video' amplificat de
0303 are Şi rol de' separator, impulsurile de sincronizare pOlarizind diodele
D302 şi D303 din circuitul
de control CAF al oscilatorului de linii.
De la oscilator, semnalul este trecut prin etajul
0305 şi apoi aplicat etajului final linii, 0400.
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