ANUL XXII
SUMAR
TEHNICĂ MODERNĂ

Proiectare
calculator

asistată

........... pag.
de

2-3

INIŢIERE ÎN

RADIOELECTRONICĂ

.......... pag.

4-5

CQ-YO .......................... pag.
,Aplicaţiile grid-dip-metrului

6-7

HI-FI ...........................
VU-metru cu circuite
integrate
LABORATOR ..................
Densitometru
SERVICE ......................
AKAI8030L
AUTOMATIZĂRI ...............
Transmisiuni În infraroşu

8-9

Experiment
Util
Atenţie. începători!

pag.

pag. 10-11
pag. 12-13
pag. 14-15

ATELIER ...................... pag. 16-17
Stroboscop de precizie
Frecvenţmetru

Preamplificator pentru
microfon
CITITORII RECOMANDĂ ....... pag. 18-19
Optimizări I.a receptoarele
TV
REDAC 625 - alimentator
pentru calculatoarele
personale
Miniconvertor
LA CEREREA
CITITORILOR ................. pag. 20-21
Alarmă auto
Indicator de nivel
Alimentarea comparatoarelor
analogice
REVISTA REVISTELOR ......... pag. 22
Regulator de tensiune
Microfon emiţător
Termoregulator
MAGAZIN TEHNIUM ............ pag. 23
Ce trebuie să ştie viitorul
posesor al unui autovehicul
AS:-15201 .......................

pag. 24

ADRESA REDACŢIEI: "TEHNIUM",
BUCUREŞTI. PIAŢA PRESEI LIBERE NR.

1.

COD 79784, OF. P.T.T.R. 33,
SECTORUL 1, TELEFON: 18 35 66-17 60 10/2059
PREŢUL

50 lEI

NR. 2 6

3/19 2

Ă
LI

L

2,4 în gol
l~--

2

1,3 în gol

2

2

4

4

•

r-

Dr. ing. ŞERBAN RADU IONESCU, Y03AVO

L

(URMARE DIN NR. TRECUT)
5.2.2. Autotransformator cu una sau două
prize
Deşi în program nu este prevăzut un model
distinct pentru autotransformator, se pot analiza
cu el şi circuite care conţin astfel de componente. La baza acestei afirmaţii stau rel~ţii simple
echivalenţă
autotransformator-transformade
tor. Înainte de a vedea cum se poate face echivalarea din punct de vedere al analizei circuitului,
să vedem mai întîi, cu ajutorul figurii 5.7, o modalitate practică de determinare a valorii coeficientului de cuplaj dintre două bobine.
În primul rînd, aşa cum se indică În figura 5.7-a,
celor două bobine li se măsoară inductivităţile
proprii L 1 şi L2 (cu uninductanţmetru sau O-metru). Apoi, interconectînd cele două bobine ca În
figura 5. 7-b, sau ca În figura 5.7-c (aşa cum este
mai comod din punct de vedere al modului în
care sînt scoase practic terminalele bobinelor),
se măsoară inductivitatea L12 (între terminalele 1
şi 2) sau L 14 (într~ t<;!rminalele 1 şi 4).
După efectuarea acestor măsurători, valoarea
coeficientului de cuplaj k se calculează prin formula asociaţă figurii. Evident, cele două formule
trebuie să conducă practic la o aceeaşi valoare
pentru k. Chiar este recomandabil să se facă o
dublă determinare, Drin ambele variante de interconectare, luînd ca' valoare pentru k media celor
două rezultate (în eventualitatea apariţiei unor
mici diferenţe).
Revenind acum la. autotransformatorul cu o
'priză din figtlra 5.8-a, observăm că el constă, de
fapt, din dO.!Jă bobine cuplate, Înseriate ca În figura 5.8-b. Inserierea este de tipul celei descrise
de figura 5.7-c, aşa Încît formula coeficientului
de cuplaj este cea corespunzătoare acestui caz,
cu observaţia că L14 este chiar inductivitatea totală a autotransformatorului L.
În mod asemănător, prin extinderea metodei,
se poate trece şi pentru autotransformatorul cu
două prize dm figura5.9-a la schema echivalentă
din figura 5.9-b cu trei bobine cuplate înseriate.
Se cuvine 'de făcut însă observaţia că, la fel
·cum am procedat În subcapitolul anterior 5.2.1,
valorile coeficienţilor de cuplaj între cele trei bobine (de inductivităţi l1, L2 şi L3 ) sînt egale .între
ele. Este o ipoteză simplificatoare a modelului,
dar care este practic conformă cu realitatea, aşa
după cum am mai amintit, în cazul autotransformatoarelor confecţionate pe' miezuri cu circuit
magnetic închis. Pentru aceste cazuri sînt din
nou valabile relaţiile mai simple (5.5).
,
.
5,2.3 Exemplu (U)
Circuitul ales drept exemplu de utilizare a modelului de transformator îl constituie un divizor
de putere de bandă largă. La baza acestei aplicaţii stă structura simplă din figura 5.10-a.
Cele două rezistoare de sarcină, de aceeaşi rezistenţă R, primesc, fiecare, cîte o jumătate din
putere'! furnizată de, generator, dacă tansformatorul U, prin cele două înfăşurări identice înse~
riate, prezintă la frecvenţa de lucru o reactanţa
mult mai mare decît 2R, iar cuplajul între înfăşurări este perfect (k=1). Dezavantajul schemei din figura 5.10-a constă În faptul că valoarea
rezistenţei interne a generatorului trebuie să fie
jumătate din a celor de sarcină. Neajunsul se
poate înlătura, în principiu, prin introducerea între generator şi schema din figura 5.10-a a unui
transformator U2, cu raportul de transformare
12:1, schema devenind cea din figura 5.10-b.
Complicaţiile legate de realizarea practică a
unui raport de transformare iraţional dispar dacă
se acceptă o uşoară dezadaptare la bornele generatorului. O soluţie atractivă o constituie înlocuirea transformatorului U 2 din figura. 5.10-b cu
un autotransformator alcătuit din treiînfăsurări
identice, cum este cel din figura 5.10-c,de'ci cu
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O succintă analiză a comportării eircuitului din
figura 5.11-a, Într-o gamă de frecvenţă întinsă pe
mai mult de trei octave (1 MHz ... 9 MHz), este redată în lista exemplu 5.3.
Se observă că faţă de atenuarea ideală de 3 dB,
se mai manifestă o atenuare suplimentară de minimum 0,.5 dB (în jurul frecvenţei de 3 MHz),
Această atenuare suplimentară este datorata
pierderilor În bobinajele transformatoarelor, precum şi reflex iei la bornele generatorului. Puterea
reflectată la intrare este oricum mai mică de 10%
din puterea disponibilă a generatorului (cu excepţia,limitei inferioare a gamei de frecvenţă).
In continuarea exemplului a fost micşorată de
zece ori valoarea rezistenţei de sarcină R2' iar
apoi a fost mărită de zece ori faţă de valoarea nominală de 50 n. De fiecare dată s-a urmărit influenţa modificării asupra transferului. de putere
spre rezistenţa de. sarcină nemodificată, la frecvenţa de 3 MHz (mijlocul geometric al benzii de
frecvenţă). Se poate constata c~ deşi coeficien-
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un raport de transformare 12,25:1.
Astfel se ajunge la o structură practică cum
este cea din figura 5.11-a, 'pentru un generator şi
sarcini de 50 n. Cele două transformatoare (extinzînd denumirea şi .asupra lui U2 ) sînt realizate
pe miezuri de tip tor, cu. bobinaje bifilare (U 1),
respectiv trifilare {U 2) răsuci te. R2 este cel de-al
. doilea rezi stor de sarcină, şi din punctul de vedere al analizei cu programul nostru îl considerăm făcînd parte din circuit (circuit care, oricum, este simetric în raport cu cele două rezistoare de sarcină!).

2rr:L:
"

1 2

b

tul de reflexie la intrarea circuitului (bornele generatorului, nodurile 1 şi 4) creşte sensibil, puterea semnalului în rezistenta de sarcină conectata
la cealaltă ieşire a divizorului de putere (nodurile
5 şi 4) variază practic cu numai 0,1 dB.
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Spunem, În acest caz, că unghiul
maxim de amorsare este de rr/2. Iar
dacă mai ţinem cont şi de blocarea
completă a semialternanţelor negative, deducem uşor că montajul din
figura 5 ne poate oferi, În cel mai
bun caz, un reglaj al puterii debitate
pe rezistenţa de sarcină, Rs, între
un sfert şi cel mult jumătate din puterea ,nominală pentru care a fost
aceasta dimensionată, situaţie categoric il)acceptabilă pentru scopul
propus. In plus, montajul este şi
greu de "proiectat", dar mai ales periculos practic, riscînd la cea mai
mică neatenţie (sau necunoaştere a
parametrilor intrinseci ai tiristorului) depăşirea accidentală şi adeseori fatală a curentului maxim
poartă-catod.

Treb,uie, deci, să mergem mai departe. In primul rînd, să vedem ce se
poate face - în varianta tiristorului
unic şi fără a apela deocamdată la
redresarea tensiunii de reţea pentru a mări unghiul maxim de
amorsare, adică pentru a "întîrzia"
momentul amorsării cît mai mult
posibil peste "punctul"/unghiul critic rr/2.
O primă soluţie ne-o oferă tocmai
circuitul de comandă a porţii cu "Întîrziere", reamintit În figura 8.
Procedeul este exemplificat aici pe
varianta de comandă monoalternanţă dar, după cum vom vedea În
continuare, el poate fi aplicat la fel
de bine si în cazul tensiunii redresate bialt'ernanţă.
Prin intermediul consumatorului
Rs, la bornele anod-catod ale tiristorului se aplică succesiv ambele semialternanţe ale reţelei, dintre care'
numai cea pozitivă (plusul la anod)
poate fi eventual condusă. Semnalul
de comandă a porţii este preluat tot

din tensiunea anodică, mai precis
spus din căderea de tensiune
anod-catod pe parcursul semialternanţelor pozitive (atunci cînd tiristorul este încă blocat), prin intermediul circuitului de defazare
R1-P-C. În aceste condiţii este
absolut obligatorie prezenţa diodei
de separare, 01, care are rolul de a
interzice accesul spre poartă al semialternanţelor negative.
Introducerea condensatorului C
modifică semnificativ plaja unghiului
de deschidere, faţă de variqnta fără
condensator din figura 5. Intr-adevăr, contrar unor afirmaţii care mai
apar prin unele lucrări, Încărcarea
condensatorului C prin rezistenţa
serie R poate întîrzia cu mult peste
"momentul" rr/2 comanda de amorsare, plaja reală de reglaj depinzînd
Însă În bună măsură de constanta
de timp RC aleasă, ca şi de sensibilitatea exemplarului de tiristor. Calculele sînt destul de complicate şi
nu întotdeauna se dovedesc foarte
folositoare, dată fiind Împrăştierea
mare din fabricaţie a parametrului
curent minim de amorsare pe poartă
(chiar În cadrul unei serii date de tiristoare). Soluţia cea mai simplă ră
mîne tot tatonarea experimentală,
prin optimizarea din aproape în
aproape. Condensatorul C va avea
obligatoriu tensiunea nominală de
lucru de cel puţin 400 V, dioda 01
va fi si ea cu tensiunea inversă maximă' de cel puţin 400 V
(1 N4004-1 N4007, F407 etc.), potenţiometrul P va fi bobinat, iar pentru
R1 se va alege initial o valoare "acoperitoare", de ordinul a 5100-1 kO.
În aceste condiţii, pentru un tiristor din familia KY202, de exemplu,
se poate tatona C În plaja orientativă 0,22:-2,2 ţ,tF, cu un potenţiome
tru P de 25-50 kH, Experimental ne

putem aştepta la obţinerea unui domeniu de reglaj maxim între cca
30-50 V şi aproape 155 V tensiune
eficace pe sarcina Rs. Exprimate în
putere debitată (care este, se ştie,
proporţională, cu pătratul tensiunii
eficace), aceste limite revin la cca
1/54-1/19 şi respectiv 1/2 din puterea nominală a consumatorului,
adică practic între zero aproape şi o
jumătate din puterea nominală.
Nu insist nici asupra acestui
taj, deoarece el nu convi?e scopului
propus iniţial. Este foarte puţin probabil ca o plajă între zero şi jumă
tate din· puterea nominală să ne satisfacă (poate doar în alt gen de
aplicaţii), în schimb nu este lipsită
de interes plaja între jumătate şi valoarea maximă. Tocmai de aceea
reamintesc În figurile .9 şi 10 două
variante răspîndite devariatoare (de
pildă, folosite la reglarea temperaturii letconului), care realizează
această "translatare" a plajei de la
zero-jumătate la jumătate-maxim
prin simpla introducere a unei diode
adecvate, 02, În paralel cu tiristorul,
dar cu polaritatea opusă. Dioda 02
va conduce prin sarcină toate semialternanţele negative, asigurînd
astfel în permanenţă o jumătate din
puterea nominală pe Rs, la care se
va adăuga şi "contribuţia" mai mare
sau mai mică a tiristorului, pe parcursul semialternanţelor pozitive.
Prin suprimarea semialternanţelor
negative de la bornele tiristorului, se
interzice practic şi Încărcarea condensatorului C cu polaritate negativă spre armătura conectată la
poartă. Aceasta permite utilizarea
unor modele de condensatoare polarizate, cu tensiuni nominale semnificativ mai scăzute (cca 50-70 V),
ca şi înlăturarea diodei de separaţie
01.
Montajul din. figura 8 poate ridica
probleme În ceea ce priveşte limita
inferioară de reglaj (obţinerea unui
prag insuficient de coborît), tendinţele de oscilaţie sau instabilitate etc.
Un remediu posibil îl constituie in-

tercalarea unei rezistenţe R2 în serie
cu circuitul de poartă (ca în figura
9), a cărei valoare se tat-onează iXperi mental. O altă soluţie este ~ea
amintită în figura 11, unde condensatorului C i s-a crem o altă cale separată (02, R2) de încărcare rapida
pe parcursul semialternanţefor n~
gative, ceea ce permite o întîrziere
mai mare a momentului amorsăr,ii,
implicit obţinerea unui prag inferior
mai coborît.
Pasul decisiv spre atingerea scopului propus îl constituie, însă,
abordarea comenzii de reglaj pe
ambele semialternanţe. Şi, pentru a
rămîne în domeniul tiristoarelor,
avem de ales Între cele două căi
menţionate anterior, anume: 1) să
redresăm În prealabil tensiunea de
reţea cu ajutorul unei punţi de diode'
şi să folosim În continuare un singur
tiristor; 2) să utilizăm două tiristoare
În "opoziţie", fiecare operînd pe cîte
o singură pOlaritate a tensiunii alternative.
Să începem cu prima categorie,
care poate ridica din start o dilemă
pentru constructorul începător.
Unde anume să "plasăm" consumatorul Rs, pe circuitul de intrare al
punţii redresoare, ca În figura 12,
sau pe clrcuitul de ieşire, ca În figura 13? In cazul nostru, ambele soluţii sînt posibile, avînd de-a face 'cu
un consumator Rs (reşou) pe care
nu îl deranjează cu nimic forma de
l1ndă a curentului ce îl traversează
(alternativ în primul caz şi, respectiv, pulsatoriu, de polaritate constantă, În cel de-al doilea).
O primă variantă practică pe care
o propun spre experimentare este
cea din figura. 12, bine cunoscută
constructorilor amatori mai vechi.
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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Articolele din nr. 11/1991 PriVItoare la refolosirea tuburilor fluorescente arse au trezit interesul multor
cititori, cum era de aşteptat, de alt. fel, ţinînd cont de actualele preţuri
ale tuburilor noi, de durata lor limitată de viaţă, de calitatea uneori îndoielnică a starterelor, de dificultatea procurării lor atunci cînd ai nevoie de ele etc.
Desigur, soluţiile propuse acolo
nu sînt nici singurele posibile (s-au
mai publicat În decursul anilor numeroase alte variante), poate nici
cele mai avantajoase, dar, oricum,
ele dau rezultate bune În majoritatea
cazurilor. PleCÎnd de la aceste
scheme de bază, se pot imagina diverse alte combinaţii valorice (puteri
nominale ale tuburilor şi droselelor,
capacităţi
ale condensatoarelor
etc.), ca şi aranjamente "speciale",
care să rezolve anumite deziderate
exprese, cum ar fi acela de a asigura amorsarea a două sau mai
multe tuburi/corpuri de iluminat cu
unul şi acelaşi bloc de comandă.
Tocmai la acest aspect mă voi referi în articolul de faţă, răspunzînd
prin două sugestii concrete Întrebă
rilor ce mi-au fost adresate de cîţiva
cititori.
.i'n. primu,' .rînd, vă supun atenţiei o
~Ica ~odlflcare a variantei simple
dm articolul "Refolosirea tuburilor
fluorescente" ("Tehnium", nr
11/1991, pag, 18, fig. 1) ce are ca
obiectiv amorsareasimultană fără
starter a două tuburi de 20 W fie-

4

care, legate În serie, folosind un
bloc unic de comandă (fig. 1). Evident, tuburile pot fi şi noi, cu filamentele integre (măcar pentru satisfacerea curiozităţii, cum îmi relata
. un cititor ce nu putuse procura pe
moment tuburi "arse"), dar interesul
major al utilizatorului rămîne tot refolosirea unor tuburi defecte, Cqre
au cel puţin unul dintre filamente întrerupt.
Schema nu necesită comentarii.
prea multe, toattq valorile pieselor fiind specificate. 'In afara faptului că
s-au intercalat în serie cu' alimentarea de la reţea un întrerupător I şi o
siguranţă fuzibilă, Sig., ar mai fi de
remarcat modul puţin diferit de conectare a condensatqarelor C1 şi
C2: ele se află, ca mai înainte, înseriate în permanenţă şi cu extremită
ţile celelalte branşate la "ieşirea"
punţii redresoare, care alimentează
tubul (în acest caz grupul serie al
celor două tuburi). Punctul lor comun nu mai este însă conectat la
. borna "de jos" a reţelei decît pentru
un interval scurt de timp, cît ţinem
apăsat/închis butonul cu revenire 8,
în vederea amorsării.
Cu piesele indicate (tatonînd
eventual valorile lui C1 C2), am
obţinut rezultate bune pe mai multe
perechi de tuburi "arse". Amorsarea,
după închiderea întrerupătorului I şi
apăsarea butonului 8, poate să nu
fie chiar instantanee, dar ea se produce totuşi repede (în comparaţie
cu montajul "clasic", cu starter).
Oricum, rămîne avantajul major al
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refolosirii unor tuburi care altfel ar fi
fost pur şi simplu aruncate. Există,
desigur, rezerva privind integritatea
"atmosferei" interne specifice a tubului, ceea ce se traduce practic
printr-o simplă veriffcare experimentală, chiar cu montajul dat: merge bine, nu merge - altul la rînd.
Cea de-a doua sugestie (fig. 2) se
referă la posibilitatea amorsării succesive a două sau mai multe tuburi/
corpuri de iluminat, folosind ca elemente comune doar condensatoarele C1 şi C2. Justificarea soluţiei
poate pleca de la faptul că toate
corpurile de iluminat existente (în
varianta "clasică") au deja Încorporat droselul cuvenit. Procurarea
unor punţi redresoare sau a unor
diode adecvate nu constituie Încă o
problemă, în schimb condensatoarele implicate de astfel de montaje
nu sînt nici foarte răspîndite prin
magazine şi nici exagerat de ieftine.
Soluţia propusă este de a amorsa
pe rînd fiecare tub/corp, prin comutarea extremităţilor "libere" ale CQndensatoarelor C1 şi C2 la "ieşirile"
punţilor redresoare ce le alimentează, conform schemei de bază, pe
fiecare În parte. Exemplul dat se referă la două tuburi identice, Ne1 şi
Ne2, eventual două grupuri serie de
cîte două tuburi (conform sugestiei
precedente), dar el poate fi generalizat uşor pentru mai multe, prin alegerea adecvată a comutatorului K.
Rezultate bune se obţin cu tuburi de
20 W, caz în care se vor folosi drosele tot de 20 W, punţi redresoare
1PM4-8 (sau, mai bine, 3PM4-8) şi
condesatoare de 0,47 ţ,tF/400 a V.
Comutatorul indicat În figura 2
este cu două secţiuni (a şi b) a cîte
trei poziţii fiecare. Poziţia din mijloc
(oa-ob) este de repaus, CÎnd extre-

mităţile condensatoarelor rămîn "libere". După închiderea Întrerupăto
rului generali, se.. trece K pe rînd În
poziţiile 1 şi 2, asigurînd amorsarea
celor două tuburi, care vor rămîne
aprinse şi după deconectarea condensatoarelor de la extremităţile lor.
Ambele tuburi se vor stinge (firesc}
la Întreruperea tensiunii de reţea,
reamorsarea lor implicînd însă o
nouă manevrare a lui K, dacă acesta
a rămas pe poziţia de repaus.
Dacă prezenţa permanentă a condensatoarelor la bornele unuia din
tuburi nu introduce o "nesimetrie"
luminoasă care să ne deranjeze, putem folosi un comutator K mai simplu şi mai uşor de procurat (fig. 3),
cu două secţiuni a cîte două poziţii.
Unul din tuburi va, fi astfel gata să
amorseze automat după revenirea
tensiunii de reţea, în urma unei întreruperi accidentale sau comandate
voit, prin deschiderea lui 1.
Multă atenţie la experimentarea
montajelor de acest gen! Se lucrează direct 'tu tensiunea de reţea,
care prezintă un .serios pericol de
electrocutare, mai ales în cazul unor
circuite improvizate,. cu conductoare
necorespunzător izolate. Atenţie
sporită şi la condensatoare, care pot
rămîne încărcate la tensiuni periculoase mult timp după deconectarea
alimentării! Nu le atingeţi cu mîna
(şi, în general, nici o altă parte a
montajului) decît după întreruperea
alimentării si scurtcircuitarea lor din
exterior!
'
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N-aşvrea să-mi fie luat ţn nurne de rău. testtJtpro- ...;!;.
pus mai jos • .carei-ar pl,Jteafacesă.z1mbeascăîronicf·
pe l;Iniîavansaţi, să se: considere jîgniţJde "e~ternPo-.~,
raII' ,pealţiişi eventualşă treacă.nepbse:rvat, din. pă_ i
cate, tocmai· eie cătr:eceicăror:a li se adr~s~ază"înce~
pătoriL Personal sÎntconv.inscleexi!Stenţaunorpo~
tenţiali benefic.iari.şipentrua. nll abUfadetimpul
preţios al celorneintere~aţi de. problemă;;)irog pe
cititori să. decidă· singuri dacă estesaunu~azul$ă
urmărească p1nă la capăt· ideea propusă. AOt;lme, privind scurt figura al~turată,săîncercesă.deai cît· miii
repedeposîbil răsPLJnsul. corectlaîntrebarea:·ce ten~
siune indică În ,această .situaţie voltmetrul V?

Am. înţeles căunH mai ,jrigţlFoşi" vor dori precizări
suplimentare, motiv pentru. care prQPunsăsenegli
jeze căderea de te"'s iu ne în directpe~iod~.şicapa
cîtatea intemă (parazită) a diodei şi, în ace/aşi .tiI11P,
P.R.
să se. cpnsidere practic infinită rezistenţa Jnversăa
acesteia. Voltmetrul V este, aşa cum se indică,de
+
tensiune alternativă.
Cum timpul de gîndire a .expirat (chiar şÎpentru
,Retea
,
cei ce au parcurs "din intenţie" şi. fraza· precedentă),
220VN
propun să Jacem scorul. Vor fi, probabil,.Joarte puReţea ţini cei ce vor răspunde 200 V, darnu e~te excll,Jsca
220VN
mulţi să afirme categoric 110 V; pentruce; cu care
'mergem mai departe Împreună~să vedem, dec:i. cum
stau lucrurile În realitate, căci ambele răspunsuri de
Sig.
mai sus sînt· greşite.
Th.
Diodaredresoare O, presupusă "perfectă", suprimă
(blochează total) .semialtemanţeJe negative .ale ten~
6A
siunîi de reţea. lăsîndu-le În schimb să treacă nE!atectate. spre. sarcina· L pe cele pozitive.. Valoarea. de
vîrf a tensiunii la bornele beculuirăm1neastfeJ ne...
·'''t1~~~~j~~~[~~~mrl~r1!~!~~~~W~l~~~!f~IM~~~~~~~~aij~1i[il~g~~!~~~f~Bi)~h\~~j~~~~~Ni~iJ~E!~[~l~~Ţ~k2;i~t~'Ji~g~I~:~l~~lE~il~l~~~~~~~~~~~;1i~[\i~~i~i~~~!l~~~~r1:~f~i~~~J~:;I~~~~·::;:J
mod ifi cată ("argtll11ent". posibil pentru .primul.răst;
puns), Însă număru/de semialtemanţe parcurse prin
L, într-LIn interval de timp dat sereduce<lajumătate
("justificare", mai plauzibilă chiar,. pentru răspunsul
al doilea).
..
..
'!
(1,(2 =2~1pF/400V
Ceva se reduce, într:-adevăr,
jumătate prin
Ne1
Ne1 ,Ne2:: 2)( LFA20
introducerea diodeî D În serie cu consumatorul L,
dar nu este vorba despre tensiunea la bornele acestuia - nici În valoare de vîrf şi nici eficace --,ci
despre· puterea disipată de către rezistenţa sa ifl:-:
temă, R,pe care o· vom. presupune. pentrusimplifi1
care, . constantă. Această afirmaţie . se demonstrea~ă
"elegant" în manualele de fizică, dar ea poatefî .acceptată şi intuitiv. Dioda O privează consumatorul de
o Jumătate din numărul. total desemialtemanţe ale
220V N
reţelei, pe un interval dat, iar aceste semialternanţe
sînt practic "identice" În ceea ce. priveşt~· aportul
energetic, abstracţie făcînd doar de sensu/curentului
a b
electric produs pri nrezistenţa. R. 810ctnd ş?cesul
spre R al unei jumătăţi din numărul total de "impulsuri" semisinusoidale... nu facem decît. să redLJc:em· Ia
Ne 2
jumătate şi .efectul.. caloric.alcure·ntullJÎilTlpHcat,.r~s-'
pectiv energia consumată de R sal,:J, perunitatea<ie
timp, puterea disipată· de aceasta:
Nu ne rămîne decît să ne amintim.formulele cla"
sice care exprimă puterea în curent alternativ,p :::::
U . 1:::: R .1 2 : U2/R(undeUşi Irepre2;jnt~;valorile
eficaoe .ale. tensiunii, .resţJectiv ·intenşităţîi . :curentUlui
prin. sarcina R), pentru a observa căo reducere .de
0,..1
două ori a puterii disipate, .,de laP1Ia·P2= Pl/2,
echivale.ază. cu o reducere de numai
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V2 ~. .1.41 ori a "'tensiunii eficace.
labomele consumatorului R:

.Ob

Pl= U~IR; Pz= P1/2=U~ IR
U2 =U/V2

Răspunsul corect

la· întrebareanoaştră

eHi, . deci,

U =t 220 VIV2 .. = 155V.
'Celor dare nu l-au "ghiCit"nlci pînaacum, ca şi
acelora dare. vor. depu ne, eventual; . contestaţii,in"o,:,
cînd. măsurătorile.· experimentale,nu-mi r.ămîne dectt
să le recomand verificarea prealabilă(mai>bin~sl
multană) a tensiunii de reţea,. înlocuireainstrum~ntu~
lui şişprofundarea teoriei curentuluiaUemativ.Mutţi
lu.ămplasă, chiar dacă am ştiut cIndva foarte .bine
aceste chestiunJ!
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circuitul exterior) pînă cînd voltmetrul indică 70,7% din valoarea precedentă. Se notează noua frecvenţă de
rezonanţă F2
....!!

rid-dip-metrul este,
Indin instrumentele de
nu trebuie să lipsească
din laboratorul nici unui radioamator ce doreste să construiască sau
să depaneze' aparatură de emisie-redoială, . unul
măsură care

Factorul de calitate Q al' circu~itu
lui măsurat rezultă d1n formula
Q =

cepţie.

In articolul de faţă ne propunem
prezentăm principalele utilizări
ale g,d.m,-Iui pentru a veni În
sprijinul celor care doresc să folosească la maximum posibilităţile
acestui instrument.
Grid-dip-metrul nu este altceva
decît un oscilator de radiofrecvenţă
calibrat care se poate acorda continuu într-o gamă largă, avînd un instrument indicator al curentului de
grilă.
Dacă se cuplează bobina
g.d,m.-trului la un circuit rezonant
exterior, instrumentul va prezenta o
scădere bruscă a indicaţiei (dip) În
,momentul În care este acordat pe
frecvenţa circuitului exterior, Întrucît
acesta va absorbi o par:te din energia sa de radiofrecvenţă, reducînd
astfel curentul de grila al tubului oscilator.
Rezultă
deci că g.d,m,-ul se
poate folosi numai pentru măsura
rea circuitelor rezonante Întrucît un
circuit nerezonant nu poate absorbi
energie,
Denumirea de grid-dip-metru' se
foloseşte pentru desemnarea aparatelor de acest gen echipate cu tuburi. Aparatele moderne, echipate
cu dispozitive semiconductoare, sînt
cunoscute sub numele de dip-metre.
Un dip-metru constă, În linii generale, dintr-un osci/ator tranzistorizat
cu bobine schimbătoare, un detector şi un etaj amplificator de curent
continuu care a9ţionează un instrument indicator. In figurile 1,2,3 şi 4
sînt redate schemele electrice ale
unor astfel de instrumente.
'Dip-metrele prezintă unele avantaje asupra clasicelor grip-dip-metre: dimensiuni şi greutăţi reduse,
autonomie de alimentare, stabilitate
mai bună de frecvenţă etc. Pentru
uşurinţa expunerii, pe parcursul
acestui articol, vom folosi denumirea generică de grid-dip-metru pentru desemnarea instrumentelor de
acest gen.
'intrucÎt g,d,m.-ul Îşi asigură singur energie de radiofrecvenţă, se
poate folosi şi pentru verificarea la
rece a frecvenţei de rezonanţă a circuitelor acordate, a şocurilor de radiofrecvenţă, a antenelor etc. Din
această cauză acest instrument mai
este cunoscut şi sub denumirea de
undametru dinamic.
Pentru a folosi la maximum posibilităţile instrumentului, avem nevoie
de trei accesorii: o capacitate etalon, o inductanţă etalon şi un re-,
ceptor bine calibrat (sau un frecventmetru) care să acopere gama de,
frecvenţe de interes,
Calibrarea scalei g,d,m,-Iui este
relativă Întrucît capacitatea mîinii şi
efectul circuitului măsurat vor dezacorda Într-o oarecare măsură oscilatorul.
Cînd se impune o precizie mai
mare pentru determinarea frecvenţei
de rezonanţă (de exemplu pentru
construcţia trap-urilor unei antene
multiband), se poate folosi ca indicator al frecvenţei semnalului emis
de g.d.m.-tru un receptor bine calibrat sau un frecvenţmetru digital.
1. Măsurarea frecventei de rezonanţă a unui circuit acordat a fost
ytilizarea iniţială dată g,d,m.-Iui.
In aC'est scop se cuplează slab bobina g.d.m,-Iui cu circuitul exterior (vezi figura 5) şi se roteşte 'condensatorul de acord pînă cînd instrumentul prezintă un miflim pronunţat al indicaţiei (dip). In acest,
moment se citeşte pe scala
g,d.m,-Iui frecvenţa de rezonanţa,
La început se va folosi un cuplaj
mai strîns cu bobina circuitului mă
surat pentru a se facilita găsirea minimului, slăbindu-se apoi progresiv
cuplajul pentru a se asigura acurasă
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3. Undametru cu absorbţie. Orice
g.d.m.-tru se poate folosi şi ca undametru cu absorbţie, acesta nefiind
altceva decît un cirCUit acordat calibrat, prevăzut cu un dispozitiv pentry, indicarea rezonanţei.
In orice g.d,m.-tru curentul care
străbate instrumentul indicator provine din
tensiunii de racaptate de circuitul
acordat al aparatului. Redresarea se
face la fel de bine, fie că radiofrecvenţa este generată de oscilatorul
g.d,m,-Iul fie că este culeasă de
circuitul acordat al acestuia de la o·
sursă exterioară, În acest scop, la
aparatele cu tuburi trebuie Întreruptă tensiunea de alimentare a tubului oscilator (fără a întrerupe tensiunea de filament) pentru a permite
circuitului catod-grilă să lucreze ca
redresoare. Şi mai utilă este
'1'/".1"",;,.= unei tensiuni anodice reglabile 'pentru a permite oscilatorului să lucreze ca mutiplicator al factorului de calitate Q atunci cînd
aceasta este reglată În apropierea
pragului de oscilaţie, producînd astfel o crestere semnificativă a indicaţiei instrumentului la rezonanţă,
De remarcat că În cazul folosirii
g.d,m.-Iui ca undametru cu absorbţie, la rezonanţă se obţine. un
maxim al indicaţiei instrumentului,
Şi În acest caz, cuplajul cu circuitul
măsurat trebuie să fie cît mai slab,
Trebuie menţionat, de asemenea,
faptul că un undametru cu absorbţie
va detecta şi frecvenţele armonice
ale semnalului de bază şi de aceea,
atunci cînd nu se cunoaste nici mă
car cu aproximaţie frecvenţa semna:'
lului măsurat, este bine să se Înceapă măsurătorile folosind game le
de măsură inferioâre ale instrumentuluL
4, Măsurarea
inductantelor.
O
inductanţă necunoscută se poate
măsura
punînd
În
paralel _cu
aceasta un condensator de capacitate cunoscută (C) şi măsu~înd apoi
frecvenţa de rezonanţă (F) a circuitului astfel rezultat Datele obţinute
se introduc În formula:
L =

T2= 2N1177

25330

C x FG
unde inductanţa se exprimă În /-LH,
capacitatea în pF, iar frecvenţa în

Ls-bobine schimbătoare
A- bornă .pentru cuplarea unui frecvenţmetru
sau antene exterioare
teţea măsurătorii. Întotdeauna se va
folosi cuplajul cel mai slab care asigură perceperea dip-ului.
Trebuie menţionat faptul că majoritatea g.d.m.-trelor prezintă rezonanţe interne la anumite frecvenţe,
Pentru a nu fi induşi În eroare de
dip-uri false În timpul măsurătorilor,
este bine să verificăm toate gamele
g,d,m;-Iui, fără ca acesta să fie
cuplat la vreun circuit oscilant şi să
ne notăm frecvenţele de rezonanţă
interne ale aparatului.
2. Măsurarea factorului de calitate
"a" al unui circuit rezonant
Este de remarcat faptul că scăde
rea indicaţie; instrumentului la rezonanţă (dip) este direct proporţională
cu factorul de calitate Q al circuitului măsurat: un circuit avînd un factor de calitate ridicat producînd un
minim mai pronunţat decît un circuit

cu un factor de calitate scăzut. Pentru efectuarea acestei măsurători
trebuie să se apeleze la un voltmetru electronic prevăzut cu o sondă
de radiofrecvenţă care se conectează În paralel cu circuitul măsurat.
Măsurătoarea se efectuează În două
etape:
a} se cuplează g.d.m,-ui cu bobina circuitului acordat şi se roteşte
condensatorul de acord al aparatului pentru" determinarea minimului
indicaţiei. In acest moment se notează frecvenţa de rezonanţă F1,
precum şi tensiunea citită pe scala
voltmetrului electronic. Pentru facilitarea măsurătorii este bine să se varieze cuplajul dintre g.d.m. şi circuitul măsurat În aşa fel Încît voltmetrul să indice cap de scală,
b) se reface acordul g,d.m,-Iui
(păstrînd
neschimbat cuplajul cu

Mflz.

\

Folosind o capacitate etalon de
2 553 pF, formula inductanţei se
simplifică mult, devenind:
10
L=-

F2

Metoda obişnuită de cuplare inductivă a g.d,m,-trului cu circuitul
de măsură nu se aplică la măsura
rea bobinelor toroidale sau ecranate
Întrucît acestea sÎrîr astfel construite
Încît să aibă un cîmp exterior cît mai
redus posibil. Pentru măsurarea
unor astfel de inductanţe prezentăm
În continuare trei metode simple:
a) dacă capătul cald al bobinei
g.d.m-trului este conectat la o bornă
exterioară, se cuplează Între această
bornă şi un capăt al circuitului de
măsură un condensator de mică capacitate (1-5 pF), celălalt capăt al
circuitului de măsurat fiind conectat
la şasiul g.d,m.-Iui (fig. 2);
b) a doua metodă se bazează pe
faptul că terminalele capacităţii de
acord pînă la bobină formează o inductanţă care poate fi cuplată muTEHNIUM 3/1992

tual cu bobina g.d.m.-Iui (fig. 6).
Cuplajul este destul de slab, dar
factorul de calitate ridicat al circuitului va produce un minim destul de
pronunţat la rezonanţă;
c) pentru a determina frecvenţa
de rezonanţă a unui circuit format
dintr-o' bobină toroidală si un conQensator, se poate folosi cuplajul
prin ,,/ink", ÎnfăşurÎnd cîte două
spire peste bobina g.d.m.-trului şi
peste bobina toroidală şi conectînd
apoi terminalele acestor spire Împreună. Cuplajul prin "Iink" poate fi
folosit şi pentru determinarea frecvenţei de rezonanţă a unui circuit
greu, accesibil. Pentru a nu se afecta
precizia măsurătorii, se va folosi on
cuplaj cît mai slab Între circuite (fig.
10 d).
5. Măsurarea capacităţii. Pentru
măsurarea unei capacităţi necunoscute indicăm două metode:
a) Se ia o inductanţă oarecare şi
se conectează În paralel o capacitate de valoare cunoscută (pentru
simplificare, 100 pF), apoi se determină frecvenţa de rezonanţă F1 a
acestui circuit. Se Înlocuieşte apoi
capacitatea etalon cu capacitatea
necunoscută si se determină noua
frecvenţă F2
circuitului.
Valoarea capacităţii necunoscute
(Cx) se obţine introducînd aceste
date În formula:

... 220V
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Ls

)2 x C

L 1 - L2
M = ---'---=4
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Desigur, orice capacitate sau inpoate fi folosită
drept etalon În timpul măsurătorilor,
dar la alegerea valorii' acesteia trebuie avut În vedere faptul că frecvenţa de rezonanţă a circuitului obţinut trebuie să se încadreze În domeniul de frecvenţă a g.d.m.-Iui
folosit.
6. Măsurarea coeficientului de cuplaj a două bobine
La construcţia filtrelor trece-bandă cuplate inductiv, este deseori necesar să se cunoască coeficientul de cuplaj a două bobine. În
acest scop se măsoară inductanţa
unei bobine, În timp ce cealaltă bobină este scurtcircuitată, apoi se re-'
face măsurătoarea după Înlăturarea
scurtcircuitului.
Coeficientul de cuplaj "K" al ce-lor două bobine se calculează introducînd valorile obţinute În formula:

PIT
D=dioda cu deţecjie cu germaniu
SRF -"soc. de RF <t-e15 H
T1, T2 == TIS &&, 2N5245
T3 =BCY 70

ductanţă cunoscută

r

Ls.bobile

CORECT

c
( B)

INCORECT

Fs
şi

Fs sînt frecvenţele de reale primului, circuit În sicare cel de-al doilea circuit
este fie deschis sau scurtcircuitat.
În acest fel se pot măsura coeficienţi de cuplaj între 0,1 şi 0,7. La
valori mai mici, diferenţa dintre cele
două frecvenţe este greu de măsu
rat.
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(e)

dintre bobina grid-dip-metrului şi
borna de antenă a receptorului.
Pentru obţinerea unui semnal de radiofrecvenţă modulat În amplitudine
se poate folosi un §enerator de audiofrecvenţă exterior sau se poate
construi. un mic oscilator de AF
chiar În cutia g.d.m.-Iui. Gradul
de modulaţie este direct proporţio
nal cu nivelul tensiunii de audiofrecvenţă.

( A)

~ _(~)2

zonanţă
tuaţia în

schinbătoare

~

unde Ls este inductanţa unei bobine În situaţia în care cealaltă bobină este scurtcircuitată, iar Ld este
valoarea măsurată după ce scurtcircuitul a fost înlăturat.
Pentru determinarea coeficientului de cuplaj se mai poate folosi şi o
altă formulă:
.

unde Fd

zonanţă.

8. Generator de semnal
Grid-dip-metrul se poate folosi ca
generator de semnal de radiofrecvenţă nemodulat pentru alinierea radioreceptoarelor sau pentru alimentarea unei punţi de impedanţe. Amplitudinea semnalului poate fi controlată prin modificarea distanţei

Ls - bobine schimoătoare

unde L se exprimă În j..tH. Folosind o
inductanţă etalon de 253 j..tH formula devine:
'

K=

6,3V

25330
Lx F2

=
x

_

Pentru măsurarea precisă a inducmutuale şi a coeficientului de
cuplaj a două bobine trebuie să
apelăm la un receptor bine calibrat
sau la frecvenţmetru pentru determinarea riguroasă a frecvenţei de retanţei

s'

unde frecvenţa se exprimă În MHz
capacitatea în pF, iar Cs este valoa~
rea capacităţii etalon.
.b) O altă formulă pentru determinarea unei capacităţi necunoscute Cx este următoarea: '
C

mutuală:

EMS7

a

C x = ( ::

7. Măsurarea inductanţei mutuale
"M" a două bobine ,
Ji.
Inductanţa mutuală "M", poate fl(
măsurată determinînd inductanţa to.1!
tală a celor două bobine conectate
.În serie În acelaşi sens, apoi inversînd legăturile la una din bobine si
măsurînd din nou inductanfa totafă~
(fig. 7). Un sfert din diferenţa celor l
două inductanţe reprezintă induc-

9. Monitor pentru emisiuni telegrafice şi cu modulaţie În amplitudine
Conectînd o cască telefonică În
serie cu instrumentul indicator al
grid-dip-metrului (fig. 4), aceasta se
poate folosi ca monitor de emisiuni
telegrafice "A 1 ". Pentru aceasta se
acordează
g.d.m.-ul pe frecvenţa
de lucru a emiţătorului şi se reglează distanţa dintre emiţător şi
g.d.m. pentru obţinerea unui semnal
optim. Pentru controlul calităţii emisiunilor telefonice "A3" se procedează în mod asemănător folosind
însă g.d.m.-ul ca undametru cu absorbţie. în acest fel se poate detecta
prezenţa unui eventual brum pe modulaţie sau a oscilaţiilor audio parazite.
10. Verificarea cr:istalelor de cuarţ
Activitatea şi frecvenţa cristalelor
de cuarţ se pot verifica introducînd.
cristalul respectiv În locul bobinei
schimbătoare şi deschizînd condensatorul de acord al g.d.m.-Iui spre
capacitatea minimă. Amplitudinea
indicaţie; instrumentului va fi direct
proporţională cu activitatea cristalului testat, iar frecvenţa de rezonanţă
poate fi controlată cu ajutorul unui
frecvenţmetru sau al unuj receptor
bine calibrat. Această metodă este
recomandată pentru testarea cristalelor care oscilează pe frecvenţa
fundamentală.

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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componentă

importanta a lanaudio o constituie şi indicatorul de nivel pentru semnalul audio
sau VU-metrul.
Indicatorul de nÎvel se cuplează,
deobicei, la intrarea amplificatorului de audiofrecvenţă de putere,
pentru a urmări nivelul semnalului
În acest punct critic.
Dacă În cazul preamplificatoarelor-corectoare, depăşi rea Între
anumite limite a nivelului nominal la
intrare nu introduce distorsiuni (în
mod obişnuit, pentru un nivel nominal al semnalului -de 1S0 mV se admit depăşiri pînă la SOO ... 1 000 mV
fără alterarea semnalului), În cazul
. amplificatoarelor de putere, depăşi
rea nivelului nominal la intrare duce
la limitarea semnalului, prin sistemele de protecţie cu care acesta
este prevăzut, deci la distorsiuni.

sinusoidală

ţului

cu circuite integrate
ALEXANDRU ZANCA

o altă utilizare imediată a indicatorului de nivel este aceea de echilibrare a canalelor amplificatorului
stereo, echilibrare necesară refacerii
corecte a reliefului sonor În zona de
audiţie. În acest caz, VU-metrul trebuie să aibă posibilitatea de a indica
si niveluri scăzute ale semnalului
aplicat la intrarea amplificatorului

audiofrecvenţă, corespunzătoare
audiţiei la puteri mici.

de

Indicatorul de nivel de audiofrecvenţă, a cărui schemă este prezentată în figura 1 şi care Îndeplineşte
condiţia mai sus arătată, este reali-

zat cu circuitul integrat 0277 A
(UAA 180) ce comandă activarea
LED-urilor În funcţie de nivelul ten-

04 ;-'012
15
17

14
13

12
0277A 11
10
9
3
8
7
6
5

4
1(3

016 - 24
15
14
13
12
11
10

3
0277A

9
8

7
6
5
4
1(2

FAŢA

A

Scara 1:1

1- + VCCL+17V)
2- GND (OV)
3- - Ve c( -17 V)
4- jntrare R
5- masă intrare
6- tntrare L

+

..
•
..
O

O

35 36
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7- K1b

S- K1a

siunii continue aplicată pe pinul 17
al circuitului, pe de o parte, şi de
tensiunea de referinţă Uref,min şi
Uref.max existentă la pinii 16 şi, respectiv, 3, pe. de altă parte.
Tensiunea continuă de la intrarea
circuitului de comandă a LED-uri lor
(lC2 şi IC3) este furnizată de redresorul de precizie, realizat cu circuitul integrat K1S7DA 1 şi provine din
tensiunea de audiofrecvenţă aplicată
la intrarea acestui circuit.
Deoarece funcţionarea circuitului
integrat UAA180 - echivalent pin
cu pin cu circuitul integrat D277A a mai fost prezentată În paginile revistei, nu se va insista asupra acestui lucru, cu excepţia ilustrării grafice a influenţei tensiunii de referinţă minime şi maxime asupra activării LED-uri/or, şi anume, dacă diferenţa dintre Uref.min şi Uref.max
este pînă În jur de 1 V, diodele vor fi
activate una după alta, fără salturi,
funcţie de Uin (figura Sa). Dacă diferenţa dintre Uref.min şi Uref.max
este între 1 V si 4 V, diodele vor fi
activate În salturi (fig. Sb).
Cele mai sus arătate au stat la
baza obţinerii a două domenii de lucru, şi anume primul domeniu cuprins între O şi 30 mV, iar cel de-al
doilea între 30 şi 300 mV, tensiune

9+20-comanda LED -canal R
21;..24-K1
25+36-:-( omanda LED -canal L

aplicată ~J.a

intr~rea

VU-metrului.
.~
Circuitul integrat K1S7DA1 fiind
mai puţin cunoscut, se _va face În
cele ce urmează o prezentare
acestuia.
~
Circuitul integat K1S7DA 1 conţine
două redresoare bialternanţă de,
precizie pentru valori medii ale semnalului, fiind realizat pentru comanda VU-metrelor. Fiecare canal
(fig. 4) conţine un amplificator buffer şi un redresor bialternanţă de
precizie, a cărui tensiune de ieşire
este pozitivă faţă de masă. De remarcat alimentarea dublă a circuitului, cît şi accesul ,Ia intrarea inversoare, ieşirea amplificatorului şi- la
intrarea redresorului de precizie,
existînd astfel posibilitatea extinderii
aplicaţiilor acestui circuit. Nivelul
tensiunii pozitive de la ieşire corespunde cu precizie valorii medii a
semnalului alternativ aplicat la intrare Într-un diapazon de peste 50
dB şi pînă la frecvenţe de aproximativ 100 kHz. Mai jos sînt date unele
caracteristici ale acestui circuit:
- tensiunea de alimentare ±3 ...
±20 V (tipic ±1S V);
- curentul de alimentare 1',6 mA;
- puterea disipată SOO mW;
- curentul absorbit de intrare
200 nA;
- amplificarea În tensiune 7... 10
.. ori'
...:... tensiunea de ieşire 9V max.;
- tensiunea de ieşire cu intrarea
În scurtcircuit 50 mV max.;
- curentul de ieşire 2,S ... 6 mA;
- frecvenţa semnalului redresat
100 kHz max.
Compensarea, pentru unele aplicaţii, a tensiunii de ieşire relativ
mari cu intrarea în scurtcircuit
(max. SO mV) se poate realiza prin
procedee clasice de reglare a offsetului.
Funcţionarea VU-metrului este
simplă. Semnalul aplicat la intrare
este amplificat şi redresat de circuitul integrat IC1, pe bornele condensatorului C8 (C9), găsindu-se valoarea medie a tensiunii alternative
aplicate la intrare. În funcţie de nivelul acestei tensiuni şi de alegerea
tensiunilor de referinţă, Uref.min si
, Uref.max, se va ăctiva un număr mai
mare sau mai mic de LED-uri, indicînd astfel nivelul semnalului aplicat
la intrare. De notat faptul că indicaţia, În cazul circuitului integrat '.
D277A, este liniară, deci scala, În
decibeli, va fi liniară.
Comutatorul K1 alege cele două
domenii de afisare: 0... 30 mV si
30 ... 300 mV. Aceste domenii pot fi
oricare altele, după cerinţă, În limitele de funcţionare a circuitului IC2
(IC3), sau se pot realiza mai multe
domenii, reglajul făcîndu-se din rezistenţele semireglabile R11 şi R12
pentru limita superioară a referinţei
şi din semireglabilele R13 şi R14
pentru limita inferioară a referinţei
(vezi şi figurile Sa, Sb şi Sc).
Diodele ·02 si 03 au rolul de a
proteja intrările circuitelor IC2 şi
IC3, dacă pe acestea apar tensiuni
mai mari de 6 V.
Alimentarea montajului se face de
la o sursă de tensiune stabilizată,
capabilă să furnizeze -17 V la 10 mA
şi +17 V la 100 mA.
La realizarea cablajului s-a folosit
sticlotextolit dublu placat. Desenul
cablajului (faţa B) este ilustrat În fi-.
gura 3, iar dispunerea pieselor şi
faţa A a cablajului sînt ilustrate În figura 2, ambele la scara 1: 1.
Reglajul se realizează astfel: dupa
alimentarea montajului cu cele doua
tensiuni, se scurtcircuitează întrarea, caz În care toate LED-urile trebuie să fie stinse; În caz contrar, se
acţionează asupra rezistenţei R14.
Comutatorul K1 se aduce În poziţia
corespunzătoare primului domeniu
de măsură, iar la intrare se injectează un semnal sinusoidal cu frecvenţa de 1 000 Hz şi nivelul de 30
TEHNIUM 3/1992

1
O

O

2

redresor .
bialternantâ
1

3

4

B---~

Stabilizator

5

6

7

4
R11 se va urmări ca
04 ... 013 (016 ... 025) să
fie active. Se scade nivelul semnalului la circa 1... 5 mV şi, reglînd R14,
se va urmări ca doar dioda 04 (016)
să fie activă. Se aduce semnalul de
intrare la un nivel peste 30 mV, caz
în care toate LED-urile trebuie să fie
active. Cu aceasta,
domeniu
de măsură a fost
Se trece comutatorul K1 În
toare rl"',-no,~"
sură, la intrare se
semnal cu nivelul de
R13 se va urmări ca

,

(016) să fie activat. Se ridică nivelul
semnalului la 300 mV ,si R12 se va
regla astfel Încît diodele 04 ... 013
(016 ... 025) să fie active. Oiodele
013 şi 025 - de culoare galbenă indică În acest caz încărcarea maximă a amplificatorului de putere.
se pot alege şi alte domenii
(indicaţie), reglajul efecÎn maniera de mai sus.
R""7icj·."nlt.,,11'l R6
R7 ajută la
al
Oe
că
se activează
la pinii 15, iar pe mă
semnalului creşte, se

01
O 0-

O

-

OS

-

D3
D2

1----

01

F-

f--

U

Uref.min.
012 011 010
09 'C"

-

.....

-

06· -

05

-

04 03 -

f---

02 -

10-

01 -

i-o

-

Uref.min.
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ieşire

8 - masâ
9 - masâ
O- ieşire reoresor 1I
11 tensiune
- ieşire redresor
- masa

+ Vcc

R9
R14
-

R2; R3
R5
R7; Rii; R12

50 D
200 kf1
10 kO,
semireglabil

C3

-

BA244
MDE1103V
MDE1103V
025
MDE11036
015; 026; 027 MDE1103R
IC1
K1570A1
IC2; IC3
0277 A
(UAA180)
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10 kD
100 kD,
semireglabil
200 D

R10

'F-

I

01

]

r-r".,...n,"no,nt",

200
Deta!ii!e de asamblare mecanică
rămîn la latitudinea constructorului
amator, reamintind doar
că În
cazul circuitului
8277 A
(UAA180) scala va fi
Lista componentelor

D4

08
07

7-

Se
folosi
tate, verificate

D7 D6
D5

c)

6-

activeazădiodele de la
12
etc., dioda conectată la pinui
CQrespunzÎnd semnalului de nivel ma-

.

1-

icat
1 - ieşire
2 - intrare
3rare inversoare a
4 - alimentare
5inver soare

i---

r---.

f--

~

~

Uref.m. I

Uref.M.I

Ureim.II

strucţie şi

Descriere tehnică
se compune dintr-un elefotosensibil; un amplificator de
curent continuu cu amplificarea reglabîlă În trepte în raport de 2/1 şi
un instrument indicator.
Ca element fotosensibil se foloseste un fototranzistoL Pentru amplificator este preferată soluţia unui
amplificator integrat, .a"înd amplificarea mai mare si mai stabilă, mai
ales la variaţii de temperatură.
Pe Întrarea inversoare, prin reţeaua R, se aplică reacţia negativă

mai inspirată. Cum sonda
va fi foarte
trebuie
să aibă o
Pentru aceasta se vor
două bucăţi
de textolit, B şi C,
de 6 mm,
sau mai multe
pînă la obţinerea acestei
dimensiuni 30 x 10 mm
de melamină aibă, tot
mm. Pe partea inferioară a sondei
se lipeşte o bucată de material textii, O, care să permită o alunecare
uşoară a acesteia pe rama de mărit
Gaura de diametru 4,8 mm se dă cît
mai aproape de marginile sondei,
pentru a permite acesteia să pă
trundă cît mai· adînc În colţurie ramei. Rămîne, deci, să hotărîţi singuri
cota d, În funcţie de precizia de execuţie a găurii, pe care o puteţi asigura. Gaura pentru introducerea cablului de conectare a sondei (care
se recomandă să fie blindat, pentru
mai multă rezistenţă la flexări repetate) o alegeţi astfel incît prin stringerea celor două plăci, A şi B,
acesta să fie montat fest.
După filetarea plăcuţei B cu M3,
se lipeşte cu prenadez plăcuţa de
melamină de aceasta si se continuă
gaura de 4,8 mm şi 'prin ea.
Se lipesc emitorul lui T1 la firul
cald şi colectorul la tresă, se strînge
şurubul M3, se lipeşte materialul
textil O şi sonda este gata. Ea este
semidemontabilă, permiţînd deci
unele intervenţii ulterioare.
Cu excepţia lui 1, Tr, R, P şi a

~ I~.V~~

a....-:.._........_1O...I
0

F~"()V

1..O·

destul

.n.

%

2xPL3V3Z

0 __

celelalte piese se montează
de cablaj
1 este un
metru cu deviaţia maximă pentru
mA. Dacă avem altul mai sensibil,
rezistenţa R2 se calculează
muia:
R2

Prima
de reade;zav'antajIJI că este
toată gama de reeste. mai scumpă,
i::IIV,ellIILaIIUI că nu mai necesită
re:z:ist1ente de două valori. Necesită însă
mai mari În realizare.
Cu valorile din schemă, montajul.
realizează o amplificare maximă de
27 , adică 128. Pentru amplificări mai
mari, se extinde reţeaua R. Reţeaua
din figura 3 se extinde prin adăuga
rea de rezistenţe de valori: 128 kfi,
256 kfi etc. Cea din figura 4 se extinde prin montarea În continuare
de celule, În aceeaşi configuraţie.
Comutatorul K ar trebui În mod
normal să fie de tip cu galeţi, cu 12
poziţii. EI permite realizarea unei
amplificări maxime de 2 048 si, dacă
permite rotirea continuă, făra capăt
de cursă, astfel ca după poziţia 12
să urmeze 1, nu mai necesită marcare. Pe întuneric, prin asocierea
poziţiei acestuia cu limba mtcă a
unui ceas imaginar, este foarte uşor
de . stabilit
ce
se află.
Cadranul
însă,
trebuie Huminat cu
rosu sau
un LED de aceeaşi culoare (sau iluminat cu lumină interioară aibă si
înlocuit
cu
de culoare
Pe schemă, becudeoarece se

It

necesare.
- Cu timpul se cîştigă """"".,;~.~ .. ;;
nici
mai
scara
rele
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Sub această' denumire este prezentat un tuner.
banda 88-108 MHz, UL si UM.
De' remarcat că În tlJnerul UUS amplificatoru( RF"este
FET, ceea ce contribuie la o selectivitate pronunţată." Aici

------,.....F~ONT ENO 1013
TR 102 2SCI041C

l'

BAR ANTENNA
l451L

TRI03

2Se i04 7 C

· planta şi BF245.
Restul tranzistoarelor din acest tuner pot fiBF200 sau
BF214-215.
În amplificatorul de frecvenţă intermediară sînt utilizate
tranzistoare de tipul BF214-BF215.
Tranzistoarele din ieşirea AFtrebuie să aibă zgomot mic şi
~Ie se vor selecţiona din BC109 sau vor fi plantate fără alte modificări BC413. Circuitul integrat TA7061 din lanţul IF nu are
echivalent.

FMlf

Cl'l'V2
CFS -10. TIA

AMP

p.e.
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2014
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PC.
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Constanta de
si rezistorul din
parale!
dată de' autor ia valoarea de aproximativ 50-60
Etajul ce urmează
lul-modulator de tre,cvEmţ,a, rE~SDlectiv
tranzistoarele T5
de
tranzistorul
intre astabil si
prin intermediul
ce, eliminînd În acest mod riscut ca,
la defectarea uneia din
tele active sau pasive ale mC)(ftlla1torului, tranzistoarele T5 si T6 să rămînă În conducţie
.
şi să
distrugă prin
excesivă
tena" de
constituită din
pul de diode ele~ctr'ol!jminE!SCenjte
infrarosu D4-D9.
Gruparea paralelă, formată
potenţiometrul
de 5
şi condensatorul e7
330 pF reduce
de "stocare" al tran.zistorului
şi implicit timpul de
tere si descrestere a curentului
dispozitivele optoelectronice, scă
zînd astfel· puterea disipată pe fronturile impulsurilor.
.
Pentru a uşura disipaţia de căl
dura a dispozitivelor emisive, se recomandă, ca un detaliu constructiv,
montarea axială (in linie) a acestora
intr-un suport de tablă.
In montajul prezentat puterea
consumată În impulsuri în cele şase
diode lD241 T este de aproxiamtiv 4
W. la estimarea puterii utile disponibile (tot În impulsuri) se va ţine
seama de citeva aspecte:
- randamentul de conversie în
radiaţie de infraroşu este destul de
scăzut si se situează Între 5% si
10%;
.
.
- domeniul de sensibilitate spectrală maximă a fotodiodelor receptoare cu siliciu (800 nm pînă la 900
nm) este deplasat faţă de lungimea
de undă a radiatorului de infrarosu
cu GaAs (950 nm ±20 nm); se scontează totuşi pe un coeficient de utilizare În transmisie de 65%.
Avînd la îndemînă şi aceste date,
puterea utilă disponibilă calculata
este de aproximativ 250 mW.
O schemă de emiţător În inflr:::lr,n<:I
realizată de autorul acestor
este prezentată în figura 2. Faţa
aceasta are avan<:AI1c:ilhilit~ti

şi

liniarităţi

v
Rf ZI' kSL

I?OL21

R4

1

O,~\I.sL

7;

catoroperaîional, nu necesită o alimentare dintr-o sursă de tensiune
dublă. Artificiul
cunoscut şi utilizat
În acest
constă În cuplarea
a intrării neinversoare a
.. operaţiona!ului În colectorul

realizate de ing.

lui tranzistor şi tatonarea valorii reR*5 în vederea obţinerii
unei tensiuni continue de <>n"l,,\,\I;IY\,,_
tiv 6 V la
acestui
integrat.

zistenţei

termediul unui divizor cu 4, care face posibilă o
mai precisă şi mai rapidă a freG.venţei

de

realizarea stroboscopuiui pre~entat în figura

1 am optat pentru circuitul integrat SAJ300T, al

pr

cărui

de divizoare corespunde âpUcaţiei
În plus el permite reglarea digÎtalăa
frecvenţei. Spre deosebire de aplicaţia curentă În
care circuitul
SAJ300T lucrează cu un
cuarţ de 4,194812
În ac~st montaj se foloseşte un cuarţ de
MHz. In
1el, pe terminalul de ieşire
dreptunghiuIare cu frecvenţa de
Aceste impulsuri,
prezente pe terminalul 1 al circuitului integrat
SAJ300T, sînt
unui tranzistor npn de tip
BC170, 171, 1
circuitul de colector ai acestui tranzistor sînt incluse trei LED-uri înseriate.
Condensatorul de cuplaj dintre circuitul
şi tranzistor, împreună cu rezistenţa
B-E, djf~renţiază puternic impulsurile
ghiulare. In acest fel se asigură o r~zoluţie excelentă a efectului stroboscopic. Concret, linia de
Între sectoarele ain consecutive apare
fiind foarte clară şi nu "mÎnstrobOSI::;o!)ul clasic.
dreptunghiulare pentru
uniforme pe o suprafaţă

AURElIAN iLĂZĂROIU,
CĂTĂLIN

număr

propus~;

Y03FVR

Stroboscopul prezentat În acest
articol este
de eficient În reglarea cu
precizie a vitezeilturaţiei standard a aparatelor de
redare a sunetului înregistrat pe bandă
sau disc. Dacă
timpul redării,
prezintă
abateri de la valoarea ct<o,nri<:>n"1'7,,,t!l
efectul neplăcut al modificării
vocii umane sau ale
........ '''ntolr\~
este afectată şi

cele două
vitezelorl

eate

19 emis)
prevăzute

cu motoare de
alimentate direct de la
la
este
frecvenţa
trice
care ar trebui să fie
50,0 Hz. După cum se
praîncărcare a
reţelei tinde să scadă.
cu
ani, În ţa-ra
electrice
s-au înregistrat unele
în sensul
frecvenţa scade numai pînă la
O Hz (valori măSUf(lte în Drima decadă
a
noiembrie 199'1). Această abater~ este Întîlnită şi În reţelele din alte
vecine. In aceste
condiţii apare În timpul
acelor Înregistrări,
care au fost efectuate cu viteză/turaţie standard,
o scădere a înălţimii sunetelor Înregistrate. Aşa,
de exemplu, dacă redarea se face într-o perioadă
în care frecvenţa este de 47,0 Hz, înălţimea sunetelor va prezenta o scădere de 6% sub valoarea
normală. Această abatere, transpusă În termeni
muzicali, este egală cu un semiton, ceea ce înseamnă foarte mult, chiar şi pentru neprofesionişti. Din nefericire, remediul nu este la Îndemîna oricui, fiind necesar un generator de putere
(220 V/25 ... 100 W) cu frecvenţa foarte stabilă şi
reglabilă În domeniul 47,0 ... 53,0 Hz, pentru a putea corecta orice abatere.
Cu totul altfel se pune problema În cazul magnetofoanelor, casetofoanelor şi pick-up-urilor
prevăzute cu motoare de curent continuu sau de
alte tipuri speciale, care nu sînt afectate de variaţia frecvenţei reţelei electrice. Viteza/turaţia acestora poate fi modificată prin intermediul unui reglaj cunoscut sub numele de PITCH (înălţime).
Aparatele prevăzute cu acest reglaj au şi bandă
stroboscopică aplicată pe bordura platanului
pick-up-uriior sau pe role aflate pe traseul benzii
magnetice. Efectul stroboscopic apare datorită
iluminării benzilor stroboscopice aflate În
care, cu o lumină provenind de la o sursă
de inerţie (de obicei, un bec cu neon), 01".,..,,,,nt,"'10
de cele mai multe ori, de
reţeaua

(33 şi 45
se alimentează
nr""f""'!lhi

Pentru reglarea acestui
necesar
la terminalul 8 al
După alimentarea
conectează la masă unul sau ,mai multe
de
CÎnd U"'f'II,onl·.,..""ti""
rea
kHz.
şi pe terminalul
1, unde

(ITT).
foloseste un
frecvenţă este
nală de 64 Hz;
ICM7038 (INTERSIL). Oscilatorul acestui
circuit integrat foloseşte un
de 3,2768 MHz,
a cărui frecvenţă este divizată
la valoarea finală de 50 Hz.
Este interesant de
a frecvenţei la C.I.
spre deosebire de modul clasic
reglare, care
constă În modificarea capacităţii unui trimer Înseriat cu
la aceste circuite
reglajul
se face
intermediul
divizor de
frecvp.nţă
În circuitul integrat.
Pentru
a frecvenţei, cu o precizie de
, divizorul variabil este controlat prin
intermediul terminalelor 1... 7. Frecvenţa maximă
situaţiei În care toate cele 7 terminale
sînt
aer".
scade pe măsură ce unul
sau mai multe
sînt conectate la masă.
TerminaluC 7 scade
ppm, terminalul 6 scade cu 3,8 ppm
departe, pînă
la terminalul 1, care scade
cu 122 ppm,
Dacă toate terminalele de
cone.ctate la
scăderea
a frecvenţei,

de

stabilizată.

t"",,,..,.n!:lll'"

Pentru amatorii care nu pot procura circuitul
integrat SAJ300T şi
de 3,2768 MHz, proun montaj mult
ieftin, care apelează
componente uşor de
Ne referim la
circuitul integrat 555,
în configuraţie de
astabil. Se recomandă folosirea unor componente
de calitate (condensatoare stiroflex, Jezistoare cu
peliculă metalică şi semireglabil CERMET).şi verificarea periodică a frecve"nţei. Imaginea stroboscopică este la fel declară şi de extinsă ca la
montajul descris anterior.
Schema acestui generator este prezentată în figura 2. Terminalul 3 al circuitului integrat 555 se
conectează la condensatorul de 220 nF din baza
tranzistorului driver, indicat În figura 1.
Concluzii. Stroboscopul prezentat, deşi foarte
simplu, este net superior celor clasice, În primul
rînd datorită preciziei şi apoi datorită condiţiilor
de vizualizare a efectului stroboscopic.

SAJ300 si MMC300 au un
osci!ator prin in-

la
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FRECVENŢMETRU
lături de voltmetre, ampermetre, betametre, wattmetre şi
alte aparate necesare unui
electronist, atît Începător cît
şi avansat," un frecvenţmetru este
bine venit. In continuare vă voi prezenta un frecvenţmetru pe care l-am
experimentat şi apoi modificat pentru o mai bună funcţionare şi pentru
a acoperi un domeniu de frecvenţe
cîţ mai larg.
In componenţa acestui instrument
de măsură sînt incluse ca elemente
mai. deosebite un circuit integrat
CDB400 (cu orice literă, E, H sau

A

Condensatorul din colectoruJ
acestui· tranzistor se încarcă cu
. tensiune direct proporţională cu
frecvenţa impulsuri lor aplicate -ta inFuncţionare
trare. Instrumentul, cuplat În paralel
Prima diodă reduce semialternan- cu acest condensator, va indica -tenţele negative, pe baza primului transiunea la bornele sale, însă scala va
zistor sosind numai impulsuri (se- fi gradată În hertzi.
mi alternanţe) pozitive.
Din potenţiometrul de 10 kO se
Trecînd prin prima poartă a circu- stabileşte pe scală valoarea de 100
itului integrat, acestea se regăsesc Hz.
aplicate multivibratorului sub forma
Frecvenţmetrul se gradează prin
unor semnale de scurtă durată, care comparaţie cu alt instrument (profela rîndul lor, prin ultima poartă, co- sional) sau se introduc În el semnale de la un generator etalon.
mandă tranzistorul al doilea.

SORIN DIMULESCU

două tranzistoare BC107 şi
diode cu germaniu EFD108.
Instrumentul indicator are valoarea maximă de 100 p.A. Aparatul mă
soară frecvenţe de la 100 Hz pînă la
10 kHz, exact gama folosită des În
receptoare, radioreceptoare, amplificatoare etc.
Pentru ca montajul să funcţioneze
bine, semnalul va avea o amplitudine de3V.

EH),

două

+

1
CI - COB 400

IN
220n

1

formanţe:
- impedanţa
- impedanţa

de intrare Z, = 2 kO;
de ieşire Z· = 1 kH;
- banda de frecvenţă f = 25 Hz
- 18 kHz;
- amplificarea A = 40 dB;
- raportul semnal/zgomot S/N2:
65 dB;
- distorsiunile armonice totale
THD S; 0,2%;
- distorsiunile de intermodulaţie
TID S; 0,04%.
Polarizarea iniţială a microfonului
cu electret este asigurată de grupul
R1-C1. Condensatorul Cl a fost
prevăzut În cadrul montajului În
scopul realizării unui filtraj suplimentar al tensiunii de alimentare
destinate polarizării microfonului.
Semnalul electric captat de microfon se aplică la intrarea montajului
prin intermediul condensatorului
C2. Rezistenţa R2 a fost prevăzută
În scopul unei adaptări de impedanţă iniţială microfon-montaj. Semnalul electric furnizat de microfon
est e a p I i cat p rin i n t e rm e d i u I
condensatorului C2 unui etaj de amplificare de tip dublet, care conţine
tranzistoarele T1 si T2. Polarizarea
iniţială a dubletulu'i este realizată de
divizorul de tensiune, format de rezistenţele R3, R4 şi R5. Condensatorul C4 a fost intercalat În lanţul grupului de rezistenţe destinat obţinerii
tensiunii de polarizare a dubletului
amplificator În scopul unui filtraj de
tensiune suplimentar.

TEHNIUM 3/1992

pin 7la masă
pin 14 la

1,5 K,Q

D

iversificarea 90ntinu. ă a aparaturii electroacustice În ceea
ce priveşte modalităţile de
captare a unui program muzical sonor a impus În atenţia firmelor
producătoare microfoane cu electret. Datorită bunelor performanţe În
ceea ce priveşte caracteristica de
transfer amplitudine-frecvenţă Într-o
bandă largă de audiofrecvenţă, microfoanele cu electret apar destul
de des În dotarea unui aparat electroacustic. LJna din schemele electrice destul de des folosite pentru
amplificarea unui semnal electr.ic
furnizat de către un microfon cu
electret este prezentată În figură.
Montajul prezintă următoarele per-

EFO
108
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PREAMPLIFICATOR
PENTRU MICROFON
CU ELECTRET
Ing. EMIL MARIAN
Se observă că dubletul amplificasemnal/zgomot. Amplificarea finală
tor este realizat cu tranzistoare
a dubletului este. de cca A = 40 dB.
complementare, specializate În ceea
Semnalul amplificat se preia din
ce priveşte amplificarea unui semnal
emitorul tranzistorului T2 si este
electric de valoare redusă, prezen-. adus la ieşirea montajului prin intertind simultan performanţe foarte . mediul condensatorului C6. Conbune În ceea ce priveşte raportul
densatorul C5 este prevăzut pentru

un filtraj general al tensiunii de alimentare UA = 9V.
Montajul se realizează practic pe
o plăcuţă de sticlotextolit placat cu
folie de c4pru. Pentru păstrarea performanţelor montajului estimate iniţial se vor folosi componente electrice de cea mai -bună calitate. La
realizarea traseelor de legătură dintre componente' se vor respecta regulile cunoscute pentr~ montajele
de acest tip, şi anume păstrarea
structurii fizice de cvadripol al montajului, legături cît mai scurte Între
componente, evitarea buclei de
masă, traseu de masă gros de minimum 3 mm etc.
După realizarea
plăcuţei de cablaj imprimat şi plantarea componentelor electrice pe
aceasta, montajul se ecranează obligatoriu folosind o cutie din tablă de
fier cu pereţii groşi de minimum 0,5
mm. Traseele de la intrarea si iesirea montajului se realizează oblig'atoriu folosind conductoare ecranate.
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TBA 810 AS

Ploieşti

TAA661.
Mai întîi se deconectează modulul
de sunet şi se identifică pe modul:
1. ieşire TAA66.1 sau TBA120;
2. intrare TBA810 sau 790T;
3. firul cald şi cursorul potenţio
metrului de volum.
Legătura de la dioda 1N4148 (notată 0902) se lipeşte la ieşirea integratului TAA661 sau TBA120. fie la

Propun constructorilor interesaţi
cîteva modificări utile la receptoarele TV alb-negru, care se pot realiza cu mijloace simple şi dau bune
rezultate.
A. MUTING
Montajul "taie" sun'etul atunci
cînd televizorul caută un post sau
cînd caseta este scoasă din V.C.R.

DRR104

690Jl

2

..........................- ...........:==:=1---+--....... 3
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FIGURA

1. colector T402 MODUL SINCRO
Schema electrică de principiu este
2. +E 9,8 V
dată În figura 1.
3. tensiunea P de la transformatoMontajul conţine două tranzis-'
rul linii
toare, trei diode şi cîteva compo4. capătul cald al potenţiometrului
nente pasive.
Valorile de tensiune marcate cu ,de volum (logaritmic) sau pin 8
(TBA 120) sau pin 14 (T AA661)
punct corespund tensiunilor conti5. masa (O V)
nue cu semnal, iar cele marcate cu

COMUNĂ
- lDA 4409
SV(+

-...--

SINCRO
MONiTOR

_-BAZĂ TRANZiSTOR
T 502

ac 170B(C}

4
fIij;....-_1l5I'

5

P (tensiune P)
şi zgomotelor datorită uzării
potenţiometrelor logaritmice;

turilor

6

- posibilitatea folosirii unor fire
lungi şi neecranate la potenţiome
trul de volum (aplicaţii - comanda
de la diştanţă);
- funcţionarea mutingului şi la
semnale mici de AF.

TR. LINII
triunghi
semnal.

tensiunilor

continue

fără

După tensiunile indicate este uşor
de înţeles funcţionarea montajului.
Acesta funcţionează ("moare sunetul") cînd imaginea este sincronizată
pe orizontală (vine tensiune la 3).
Montajul se pretează la televizoare
de tip Sport (Sport, Telestar etc.),
deoarece acestea au la
. transformatorul de lîniispecia~ un
pin (nr. 5) de unde se colectează
tensiunea P.
Realizare practică. La televizoarele pentru intern s-ar putea ca piesele să nu fie lipite (au codul 900)
sau modulul de sunet să fie cu

18
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pinul integratului direct, fie la pinul
modulului de sunet.
Montajul se realizează cît mai
aproape de modulul de sunet.

B. CONTROLUL ELECTRIC Al

CÎŞTIGULUI PREAMPlIFICATORU-

lUI DIN TBA120
La modulele de sunet realizate
cu TBA 120 se poate înlocui reglajul
volumului cu potenţiometrul logaritmic cu potenţiometru liniar conectat
în aşa fel Încît prin el să nu treacă
semnal de A.F.
Rezultă astfel unele avantaje, cum
ar fi:
- imposibilitatea apariţiei pocni-

Realizare practică
1. Se Înlocuieşte rezistorul de 3,9
kft cu unul de 4,7 kH. Se introduc
condensatorul de 4,7 ,uF şi rezistorul
de 10 kO.
2. Se înlocuieşte potenţiometrul
de volum original (logaritmic) cu
unul liniar, de 5-15 kn.
3. Se face un ştrap de la ieşirea
lui TBA120 la intrarea lui
TBA810AS.
4. Se conectează potenţiometrul
cu un capăt la masă şi cursorul la
rezistorul de 10 kH, montat la punctul 1.
5. Pentru realizarea unei mufe
DIN intrare-iesire A.F. se montează
un condensater între pinul 12 şi
masă, cu valoarea de 22 nF. Pinul

12 este ieşire AF. constantă, iar
pentru intrare semnalul de audiofrecvenţă (A.F.) se aplică pe pinul 3
(intrare auxiliară AF.).
Pentru 1-2-3-4-5, vezi figura
3 A şi B.

C. MON'ITOR AIN
Transformarea unui TV-A/N În
monitor este simplă:
1. Se întrerup' traseele de "ies" de
la modulul cale comună: videocomplex pozitiv şi videocomplex negativ
(pinul 9 şi, respectiv, '8 pentru modului realizat cu TDA440).
2. Se realizează conexiunile din figura 4, unde cifrele cu cerculeţ sînt
modulele TV. iar numerele fără cerculeţ reprezintă pinii modulelor
unde intră - ies semnalele S.V.C.
3. Schema este completată şi cu
montajul de intrare-ieşire de audiofrecvenţă.

Montajele ,au fost realizate pe un
televizor TELESTAR 4012 (SPORT
208), iar pentru montajul C a fost
utilizat un calculator "COBRA",
TEHNIUM 3/1992

•

funcţionare

Pentru buna
a oricarui microcalculator, un aspect deosebit de important îl reprezintă
sursa de alimentare. Majoritatea calculatoarelor personale care se fabrică la noi În tară necesită o singură tensiune de alim~ntare, +5 V, '.a
un curent de 1,5-3 A. In scopul obţi
nerii acestei tensiuni putem utiliza
Cu succes un redresor auto de tip
REDAC (625 sau 625M), căruia îi
vom opera o serie de modificări.
Schema iniţială a redresorului
este prezentată În figura 1. Obser-

ALIMENTATOR
CALCULATO
PERSO
Ing. SORIN STAMU

Amplasarea acestor noi componente nu ridică probleme, Întrucît În
cutia redresorului există loc suficient. Condensatorul C1 se prinde
cu un colier de fundul cutiei, iar stabilizatorul monolitic ,BM323 se montează pe un radiator din tablă de
aluminiu fixat pe peretele din spate,
la 5-10 mm de acesta, prin intermediul unor distantoare. Elementele
de semnalizare (LD1 şi L2) se montează cu bucşe din material plastic,
pe panoul frontal, În care s-au practicat găurile necesare.

.N.2ifJV

regim de trecere automată pe reîn timpul lucrului cu microcalculatorul ac'umulatorul (încăr
cat) se conectează la bornele corespunzătoare. În cazul unei căderi accidentale a
de reţea,
acumulatorul va
curentul necesar microcalculatorului un timp
suficient cît să putem salva programul din memoria acestuia.
Pentru alimentarea calculatorului
de 6
nu se poate folosi decît
V, deoarece
cea de 12
puterea
disipată de
monolitic
zervă, dacă

văm că

acesta foloseste un transformator de reţea cu dbuă Înfăşurări
secundare înseriate, o punte redresoare de tip 10PM, un ampermetru
simplu, dar nu prea precis şi un disjunctor automat pentru protecţie la
suprasarcină, scurtcircuit sau legarea greşită a bateriei de acumulatoare (acesta este, de fapt, un întrerupător cu bimetal care, dacă este
parcurs de un curent ce depăşeşte o
anumită valoare, se Încălzeşte şi se
deschide).
Schema modificată este prezentată În figura 2. Observărp că nu a
fost dezafectată nici una din componentele schemei iniţiale şi, În plus,
au mai apărut următoarele:
- Lampa cu neon L2, cu rolul de
semnalizare a cuplării la reţea; se
poate folosi oricare din cele existente În comerţ, iar pentru cele care
au rezistenţa serie Încorporată, R1
nu se mai utilizează;
- condensatorul Ci (minimum
4,7 mF/25 V), cu, rol de filtrare il
tensiunii redresate;
- stabilizatorul integrat monolitic
[3M323, care furnizează la ieşire tensiunea de 5 V si un curent de maxi•
mum 3· A ; '

+

~.

la:
condensatoarele C2 şi C3, cu
rol de antiparazitare; se recomandă
condensatoare ceramice, mono sau
multistrat;
- C4 asigură o filtrare suplimentară a tensiunii de ieşire, iar dioda
LD1, împreună cu rezistorul de limitare a curentului, R2, semnalizează
existenţa tensiunii la ieşirea stabilizatorului.

(1CtDU~Qtor

Nu este necesară izolarea circuitului integrat faţă de radiator, dar
trebuie să ţinem cont că În acest
caz masa montajului este conectată
la carcasă.
Cu toate aceste modificări, redresorul este apt În continuare de a îndeplini şi funcţia sa iniţială. O proprietate remarcabilă o constituie
Însă posibilitatea de a funcţiona În

este prea mare şi acesta se încăl
zeşte pînă la anclanşarea protecţiei
termice interne.
Personal utilizez un asemenea redresor de
doi ani, atît
Încărcarea
de
cît şi pentru alimentarea calculatorului sau a altor montaje electronice.

____________________________________________________________________________________________________________
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MINICONVERT

M. ALEXANDRU

propusă

SChema
aduce doar o
modificare montajului prezentat sub acelasi titlu În nr. 8/1991 al
revistei, şi anume indică o modalitate simplă de redresare-limitare-filtrare a tensiunii de ieşire. Se poate
astfel obţine, plecînd de la o baterie
de lanternă de 4,5 V (3R12), o tensiune continuă de cca 18 V, la un
curent consumat de cca 15-25 mA.
Această tensiune, bine fiitrată dar
nestabilizată, poate fi utilizată la alimentarea pe timp scurt, În regim
"portabil", .a unor testere, instrumente de măsură, indicatoare cu
LED-uri etc. Cei ce doresc să o folosească la alimentarea unor aparate mai pretenţioase nu au decît
să-i ataşeze la ieşire o celulă de stabilizare(diodă Zener plus rezistenţă) .
Trebuie făcută precizarea că, În
gol, tensiunea alternativă debitată
de secundarul transformatorului
prezintă unele "vîrfuri" ce pot d,epăşi
uşor 25-35 V, punînd În pericol real
montajul ce urmează a fi alimentat.
Tocmai din acest motiv am introdus
. după punte dioda Zener Dz, care
are aici doar rolul de limitare (Ia cca
24 V), nu şi de stabilizare.
.
Cu piesele indicate am obţinut,
pentru o baterie "bună", o tensiune
de ieşire în gol de 24 V, care scade
mică

LI

P.R.
lP M 2
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-

4,SV
(1
100pF
16V

pînă

la cca 18'V la un consum de 20
mA. Transformatorul Tr. folosit este
unul de ieşire de la' radioreceptorul
"Mîlcov".
Sugerez celor interesaţi şi o variantă de amplasare a pieselor, cu
cablaj clasic. Schema fiind foarte
simplă, nu am mai numerotat piesele componente.
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Prezentare. generală
Acest sistem de alarmă este rezultatul unor Îndelungate experimentări, În vederea găsirii unei variante
care să 'ofeFe un cît mai înalt grad
de protecţie. În acest fel am aju'ns la
combinarea unor scheme uzuale,
care nu necesită comentarii deosebite, mai interesante fiind modul de
interconectare si rezultatele obtinute.'
,
După cum se poate vedea urmă
rind schema-bloc (figura 1), sistemul prezintă o structură suficient de
complexă, care il recomandă constructorilor cu experienţă În domeniul automatizării, precum şi al
montajelor de joasă şi foarte înaltă

AL R
AUTO
ADRIAN THEODOR PETRESCU,

Bucureşti

frecvenţă.

Principial, montajul funcţionează
astfel: la cuplarea tensiunii de alimentare este activată o linie de întîrziere Î cu o constantă de aproximativ opt secunde, timp in- care proprietarul poate închide şi Încuia portiera. După trecerea celor opt secunde, întregul montaj este alimentat prin intermediul stabilizatorului S
şi se află În stare de veghe.
Amplificatorul de microfon AM
protejează geamurile şi caroseria
autoturismului, semnalizînd În cazul
loviturilor mai puternice susceptibile să provoace stricăciuni.
Blocul de alarmare format din monostabilul MS are rolul de a activa
blocul de acţionare B.A., precum şi
micrpemiţătorul format din modulatorul cu C.1.2 si oscilatorul de R.F.
format din T7 si elementele aferente
(figura 2).
'
Blocul de acţionare este format
din tranzistorul T6, releul Rel2 si
diodele DS-D7 si are rolul de a asigura semnalizarea optică şi acustică, alimentînd becurile de poziţie
şi claxonul autoturismului.
~naiiza blocurilor componente
In figura 2 este prezentatăAschema
detaliată. Linia de Întîrziere I nu necesită o desc~iere amănunţită, principiul de funcţionare fiind foarte
simplu. Constructorii care doresc
modificarea timpului de întîrziere
pot opera ajustări asupra componentelor R1, C1 sau 01. Pentru valorile date În lista de pies~ s-a obţi
nut 10 ÎnHrziere de 7 secunde, valoare păstrată relativ constant la
temperaturi cuprinse Între -1S oC şi
+30 oC.
Stabilizatorul utilizează o schemă
clasică, cu tranzistor regulator serie
care menţine o tensiune de ieşire
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ori, comparatoare cvadruple sau
A.O. cvadruple folosite de constructor pe post de comparatoare sînt alimentate de la o sursă monopolară
cu stabilizarea tensiunii obtinute cuajutorul unui stabilizator integrat (de
exemplu 7812; 7815).
Printr-un artificiu simplu, dar
eficace se poate utiliza unul din cele
patru comparatoare (sau A.O.) din
capsulă pentru obţinerea'unei surse
de alimentare cu un coeficient de
stabilitate mai bun de O,OS%.
Schema electrică prezintă modul de
rezolvare prin utilizarea unui tranzistor, a unei diode Zener si a altor
şase componente În jurul unuia dintre patru AO. din capsula circuitului
LM324, În timp ce restul de trei A.O.
din capsulă rămîn disponibile pentru
alte scopuri.

(llaxon

. r--o-o
4~
constantă

de aproximativ 8,S V, penPL9V1 Z. Am prevăzut
această alarmă cu stabilizator pentru a păstra constantă durata de acţionare a alarmei şi frecvenţa emiţă
torului de radiocomandă, chiar În
cazul scăderii tensiunii bateriei autoturismului la valoarea de 10 V.
Amplificatorul de microfon are la
bază montajul "Comandă sonoră cu
microfon încorporat", produs de
I.P.R.S. - Băneasa,. asupra căruia
am efectuat următoarele modificări
(în paranteze prezint valorile din
schema originală): R10 - 100 .n (P
- 2,5 kO), P1 - S kH (R8 - 3,3 k!l)
ŞI s-a eliminat blstabilul.
Prin aceste modificări am urmărit
o mai bună, posibilitate de ajustare a
sensibilităţii montajului, precum şi
adaptarea etajului de ieşire cerinţe
lor specifice sistemului de alarmă,
Semnalul captat de capsula microfonică (cu cărbune!) este amplificat de T3 şi T4. Semnalul obţinut la
ieşirea lui T4 validează monostabilul
MS prin aplicarea sa bazei tranzistorului TS, ceea ce determină punerea
la masă a pinului PJ al C.l.i, situaţie
concretizată În declansarea sistemului de alarmă.
'

tru

03
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Acelasi lucru se întîmplă si la. deschiderea uneia dintre porti'ere,' prin
Închiderea unuia din contactele
K1-K4. Contactul notat în schemă
KS corespunde unui dispozitiv de tip
pen'dul, care intră În funcţiuQe
atunci cînd autoturismul este înclinat, eventual spre a i se scoate roţile. Personal am realizat acest pendul folosind ca piese principale un
volant de casetofon, lagărul aferent
şi cîteva şuruburi şi piuliţe, accesorii
care se găsesc uzual În "zestrea"
multor constructori amatori.
Monostabilul M.S. este o schemă
de aplicaţie clasică a circuitului integ rat ,BESSS. Durata de temporizare
este dictată de valorile componentelor R13, C10. Cu valorile indicate
am obţinut o durată de validare a
blocului de acţionare B.A de un minut şi 30 de secunde.
Blocul de acţionare nu ridică probleme; singura precauţie ce trebuie
avută În vedere este alegerea tipului
de diode montate În serie cu luminile de poziţie şi cu claxonul, şi
anume să suporte curenţi de două
ori mai mari decît consumul efectiv
al acestora.
De remarcat aici prezenţa contac-

Datele bobinei L 1 sînt următoa
rele:
. - pentru banda 64-73 MHz - 8
spire CuEm 0 1 mm, pe dorn 0 8
mm, cu pas de 1 mm;
- pentru banda 88-108 MHz 6 spire CuEm 0 1 mm, pe dom 0 8
mr,:n, cu pas de 1 mm.
In ambele cazuri condensatorul
Ci7 de 1S0 pF se montează la jumă
tatea bobinei.
Detalii constructive, reglaje, punere în functiune
.
Blocul de intirziere, stabilizatorul,
blocul de alarmare si blocul de acţionare nu necesită nici un reglaj, cu
valorile indicate funcţionînd de .Ia
prima probă.
Pentru Ci şi C10 se preferă sorta-
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Pentru o funcţionare corectă şi
precisă, comparatoarele analogice şi
reţelele de divizoare rezistive necesită surse de referinţă şi de alimentare cu stabilitate ridicată. De multe
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telor duble ale releului de aCţionare,
primul contact fiind nece.,sarpenţru
alimentarea microemiţătorului;pu
tensiune stabilizată.
Blocul de radiocomandă este format din modulatorul C.u C. f.2~.şiosci:
latorul VHF cu tranzistorul T1,
2N337S.
Schema modulatorului fiind,de
asemenea, destul de cunoscută, nu
necesită comentarii deosebite. C.1.2
este un amplificator operaţional de
tipul ,BA741.
În ceea ce priveşte oscilatorul de
R.F., personal am Încercat mai
multe tipuri de tranzistoare, obţinînd
rezultate sensibil egale cu următoa
rele tipuri: BF4S7-.:..4S8, 2N3375,
KT906. Pentru a 'T,scoate" cît mai
mult din acest montaj, trebuie însă
Încercate mai multe valori pentru
R22 - Între 100 n şi 1 kn - şi pentru
R21
între 100 kO şi 560 kn, În funcţie de tipul tranzistorului folosit. De
asemen~a, În locul condensatorului
C16 de3-1S pF se poate folosi un
trimer de 10-40 pF, cu condiţia
apropierii ·sau distanţării spirelor bobinei L 1. Este de preferat ca acest
bloc să fie construit ca unitate separată, ecranat Într-o cutie metal ică cu
grosimea pereţilor de 1 mm, iar alimentarea să se facă printr-o trecere
etajelor de R.F. (sticlă sau
de asemenea, legătura cu
antena (un fir lung de aproximativ 1
m mulat pe chederul parbrizului) să
se facă cu cablu coaAxial cu impedanţa de SO sau 7S O. In acest fel influenţele parazite asupra altor montaje vor fi minime, iar randamentul
va fi maxim.

Ing. AUREUAN MATEESCU

Funcţionare. Tranzistorul T1" de
tip 2N2222 sau echivalent, este utilizat pentru a livra o tensiune la pinul
4 al C.I.-LM324.

Grupul R2 - T1 formează o buclă
de reacţie pozitivă împredioda Zen~r D1 şi rezistenţa
de polarizare R3. In aceiaşi timp, R2
şi Ti formează o buclă Închisă de
reacţie negativă cu divizorul rezistiv R4, RS. Efectul reacţiei pozitive
este predominant atit timp cît
poarta neinversoare primeşte potenţialul U4, iar poarta inversoare
RS
U4 . R4 + RS -. Cînd tensiunea la
închisă
ună cu

poarta inversoare depăşeşte tensiunea aplicată pe poarta neinversoare, A 1 nu mai livrează curent În
baza lui T1 prin R2, ceea ce conduce la micşorarea tensiunii de la
piQul 4 (U4).
In echilibru se ajunge la relaţia

R4 + RS
U4 = UZener . - - - RS
Prin experimentare practică s-a
stabilit U4 = 10 V, testele arătînd că
această valoare s-a păstrat nemodificată pentru o tensiune de alimentare cuprinsă În intervalul de la 1S la
28 VC.c. Montajul poate susţine un
consum de cca 30 mA; suficient
pentru alimentarea divizoarelor rezistive şi chiar pentru circuitele de
control sau alte circuite construite
cu AO. libere din capsula C.I.
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rea unor condensatoare cu pierderi
minime. Personal am utilizat condensatoare cu tantal, de tip picătură, cu tensiunea de lucru de 35
Vcc.
Amplificatorul de microfon solicită
un singur reglaj, al sensibilităţii,
care se face din P1. Se va urmări ca
releul Rel2 să intre În funcţiune numai la lovireacaroseriei sau a geamurilor autoturismului, evitîndu-se
declanşarea alarmelor false, generate de zgomote prea puternice ce
se pot produce În jurul maşinii.
Reglarea oscilatorului de RF se
face astfel:
- se porneşte radioreceptorul de
ascultare (de veghe), se comută· pe
gama de unde ultrascurte şi se
caută o porţiune unde nu se află
posturi de radiodifuziune;
- se alimentează schema În
punctul "A" cu tensiune preluată din
blocul stabilizator;
- se adună sau se răsfiră spirele

ncintele acustice ,,,RESPROM-80"produse În Bulgaria
sînt echipate cu un indicator de
nivel (VU-metru) simplu şi efi-.
cient.
Particularitatea montajului, a cărui
schemă este prezentată În figură,·
constă În aceea că este alimentat
chiar din semnalul audio aplicat 'Ia
bornele incintei acustice.
Semnalul audio primit la intrare
este redresat de puntea redresoare
şi prin intermediul potenţiometrului

I

.

bobinei L 1 pînă cînd În difuzorul receptorului se aude semnalul modulatorului cu frecvenţa de aproximativ
1 kHz;
- se ecranează montajul, urmînd
ca deviaţia de frecvenţă ce va rezulta să fie corectată din C16, asupra căruia se va acţiona printr-un
orificiu prevăzut special În carcasa
metalică;

- cutia metalică se pune la masă
Într-un singur punct, cît mai
aproape de C18;
- pentru reducerea efectului capacitiv, recomand montarea lui C16
cu rotorul la masă. Toate reglajele
se vor efectua cu o şurubelniţă din
plastic, iar receptorul va fi plasat la
o dista~ţă de ~el puţin 10 m, cu volumul ~Ia maximum.
Daca montajul a fost corect executat, iar reglajele au fost bine făcute, legătura radio este stabilă şi
foarte puternică, pînă la o distanţă
de 300 m În "vizibilitate" directă,

distanţă mai mult decît suficientă
pentru situaţii obişnuite.
Punerea În functiune se face acţionînd comutatoru'l Ka care alimentează linia de întîrziere, ce pune, la
rîndul ei, sub tensiune, după aproximativ 7 secunde, sistemul de
alarmă, asigurînd starea de veghe.
De remarcat faptul că, indiferent
dacă uşa a rămas deschisă sau nu,
după timpul prestabilit alarma se
opreşte automat. In cazul În care
toate portierele rămîn închise după
o tentativă de efracţie, sistemul reintră automat În starea de veghe.
Inh.ibarea alarmei se face din
afara autoturismului, prin comutatotul K6, care pune la masă pinul ALO
al C.1.555. Modalitatea realizării
acestui comutator (comandă infraroşu, senzor magnetic, întrerupător)
o las pe seama fanteziei constructorilor· amatori.
În ceea ce priveşte radiorecepţia,
se poate construi un receptor superreacţie în gama de unde ultrascurte
cu acord fix, sau se poate utiliza
orice radioreceptor industrial, În
acest ultim caz preferîndu-se un
model echipat cu circuit muting. in
lip~ă ~e poate folosi un receptor
o~blşnult.' ~c~rdat pe frecvenţa emiţatoruiui ŞI lasat pornit la un volum
moderat, astfel Încît zgomotul de
fond să fie sesizat cît mai puţin.

R1
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Lista de componente
R1
470 k.o; R2 = 100 kO; R3 = 82
kfl; R4 = 1,2 Mfl; R5 = 270 kO; R6 ~
3,3 kO; R7 39 kO; R8 = 1,2 MO; R9
270 k!~ Ri0 = 100 !1: R11 =22 k.o;
R12 = 10 kn; R13 = 560 kO; R14 = 10'
kfl; Ri5 = 2,2 kO; R16 = R17 = Ri8 =
Ri9 = 100 kfl; R20 = 20 kfl; R21 * =
150 kn; R22* = 220 n.

=

Ci= 100 p.F; C2 = 100 p.F; C3 = 100
p.F; C4 = 22 p.F; C5 = 1 nF; C6 = 330
pF; C7 10 p.F; C8 = 10 nF; C9 = 47
n F; C 10 = 100 p. F; Cii = C 12 = C 13
= 10 nF; C14 = 4,7 nF; C15 = 10-22
pF; C16 = 3-15 pF; Ci7 = 150 pF;
C18 = 0,1 ţ.tF (plachetă).
Ti = BCi07; T2.
B0237; T3 =
BC107; T4 = BCi07; T5 = BC107; T6
= 8D135; T7 = 2N3375.
01 = PL8V2Z; D2 = 1N4001; 03 =
PL9V1 Z; 04 = 1 N4001, 05 = 06 = 07
= 6oRR4.
C.l.i = j3E555; C.1.2 = j3A741.

BIBLIOGRAFIE:
"Circuite integrate liniare". Manual
de utilizare, volumul 3; Colecţia
revistei "Tehnium"

INDICATOR DE NIV
Ing. BARBU POPESCU
(semireglabil) P este aplicat circuitului de comandă a diode lor electroluminescente 01-06, circuit realizat cu tranzistoarele T1-T6 şi rezistenţele R2-R19.
Tranzistoarele T1-T6 îndeplinesc
rolul de comutatoare electronice acţionate de semnalul audio redresat;
pragul de acţionare depinde de nivelul semnalului audio şi de valoa-

rea rezistenţelor conectate În circuitul de bază al fiecărui tr.anzistor.
Sensibilitatea montajului se reglează cu ajutorul potenţiometrului
P astfel Încît la nivelul maxim admis
de incinta acustică să fie acţionată
dioda 06.
În cazul incintelor acustice cu puterea nominală cuprinsă între 60 W
şi 100 W/80, tranzistoarele folosite

0102

100n1O,SW

Acest sistem de alarmă este perfectibil, dar si În această variantă rezultatele obţ·inute au fost excelente.

03

vor fi de tip BC107, BC171, BC174,
cu, Unu 2: 45 V.
In cazul incintelor acustice cu puterea nominală cuprinsă Între 30 W
şi 50 W/4 n, tranzistoarele pot fi de
tip BC108, BC172 etc.
Monta'jul poate fi folosit si ca
VU-metru încorporat În ampiificatoarele audio de putere.
Singurul dezavantaj al. schemei
constă În consumul de putere (cca
1-2 W) din sursa de semnal.

°6
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Elementul traductor de
este un termistor
cu valoarea
aproximativ
100 n la
Plaja de lucru a montajului
este cuprinsă între 0.:......160oC.
stabilizarea fiind de ±0.50C.
Elementul încălzitor R este
comandat
un
Punctul de lucru se stabileşte din potenţiometrul P1.

temperatură

comandă alimentarea din reţea a unui consumator de maximum 200 W.
montaj apar două oscilatoare; primul, .format din porţile 1 şi 2, generează impulsuri cu
de aproximativ 5 Hz. iar al doilea generator (porţile 3-,4) impulsuri
cu
cîtiva kilohertzi.
de 5' Hz au o durată variabilă comandată din R1.
de la terminalul 10 sînt diferenţiate prin grupul C3-R5 şi cu ele se cotranzistorul VT1. respectiv deschiderea tiristorului.

RADIO,
2/1991
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C4
47DMKx
xf2 B

emiţător.

Microfonul emiţător se
montează Într-o mică cutie şi se alimentează cu 3

V.

Tranzistorul T1 este am-

KC50B

plificator AF, tranzistorul
T2 este oscilator modulat,
iar tranzistorul T3 formează etajul final RF.
Montajul lucrează pe
aproximativ 110 MHz.

VD5-VD8
K,ilf055

Bobina l1 are 6 spire,
bobina L2 are 3 spire, iar
L3 are 7 spire, toate cu
diametrul de 4 mrn. Sirma
folosită este CuEm 0,4.
Antena este un fir flexibil lung de 30-40 cm.
AMATERSKE RADIO,
2/1991
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Era evident pentru oricine privea traficul rutier din România
că străzile noastre se populau
tot mai mult cu automobile a că
ror stare era mai mult decit îndoielnică, dacă o raportăm la nivelul automobilului vest-eu rop.ean. Tendinţa de a procura
maşini ieftine din ţările occidentale a amplificat În ultimii doi
ani prezenţa autovehiculelor cu
performanţe şi stare tehnică
precare. Fireşte, intervenţia unui
organism de asanare a circulaţiei, cu efecte asupra securităţii
traficului şi a protecţiei mediului, era strict necesară. Tocmai
in acest sens, nou infiinţatul Registru Auto Român (R.A.R.) a
fost imputernicit să stabilească
prescripţii tehnice obligatorii
pentru inscrierea În circulaţi.ea
autovehiculelor aduse din străi
nătate, a celor modificate sau
bricolate şi chiar a celor nou fabricate. Omologările acestor vehicule (automobile şi remorci)
se fac la sediul' central al R.A.R.
sau la filialele judeţene, care eliberează aşa-numita "carte de
Identitate a vehiculului".
Vehiculele care se supun
omologării pentru admiterea În
circulaţie pe drumurile publice,
fie că este vorba de omologare
de tip sau individuală, trebuie să
satisfacă unele cerinţe tehnice
minimale: să nu fie fabricate cu
mai mult de opt ani vechime; să
fie echipate cu volan pe partea
stîngă; să respecte prescriptiile
legale privind sarcinile maxime
pe axe şi gabaritul maxim ale tipului respectiv de vehicul şi să
aibă inscripţii de omologare pe
următoarele repere:
faruri,

oglinzi retrovizoare, geamuri,
catadioptri,
pneuri şi cuplajul pentru remorcă.
Vehiculelor supuse omologării
individuale (adică acelora care
sînt importate, produse industrial într-o serie mai mică de
zece bucăţi, a celor bricolate şi
celor modificate) li se mai impun următoarele condiţii:
• geamurile trebuie să fie
confectionate din sticlă securi
zată, iar parbrizele din material
duplex, toate fiind inscripţionate
cu marca producătorului;
!It ceniurile de siguranţă, elementele echipamentului de iluminare şi semnalizare, ca şi cuplajul remorcli
priza electrică
a
trebuie
fie de un tip

de vehicul definit prin specificasau cartea de identitate. Apoi se verifică sarcina pe
axe, dimensiunile de gabarit, eficacitatea echipamentului de frinare şi a celui de direcţie, precum şi siguranţa acestora, nivelul poluării sonore, emisiile de
noxe, starea şi reglajele instalatiei de iluminare şi semnalizare,
starea elementelor suspensiei, a
anvelopelor, jantelor şi a caroserieJ şi cadrului.
In cazuri speciale, ·FtA.R. mai
poate supune vehiculele şi altor
testări pe care le consideră
oportune pentru a garanta respectarea tuturor cerinţelor impuse de securitatea traficului şi
să funcţioneze
fără abateri mai mari .. protecţia mediului.
V + 4) km In, pozitive.
Condiţionări exprese sint cescaunul soferului să fie re- rute autovehieulelor mixt~, adică
şi s·ă se poată bloca;
cele care sînt destinate atit trans• autovehicuiul să fie prevăzut portului de mărfuri, cit şi de
cu dispozitiv de remorcare pen- persoane. Pentru omologarea
tru cazuri de pană;
acestora se cere ca suprafata .
• autovehicu~ul şi remorca să destinată pasagerilor să fie de
fie prevăzute cu roata de rezervă cel puţin 50% din· suprafaţa utilă
şi să aibă aplicată eticheta fabrişi să aibă posibilităţi de comunicantului.
care directă intre şofer şi pasaPe
indeplinirea acestor geri. Spaţiul destinat pasagerilor
conditii, vehiculele sînt supuse să fie prevăzut cu cel puţin două
unor încercări care să ateste că uşi şi două ferestre (care să nu
ele satisfac cerinţele legale im- fie amplasate pe aceeaşi parte a
puse de normele de securitate a caroseriei), iar intre spatiul recirculaţiei şi cele de protecţie a
zervat pasagerilor şi cel rezervat
mărfurilor să existe o separare
mediului. Prin aceste probe se
constată, in primul rînd, dacă
care să garanteze protecţia pereste conformă cu tipul soanelor, al căror număr nu
m
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subansamblurile vehiculelor se impun condiţii specifice minimale de construcţie şi
performanţe, asupra cărora vom
reveni cu detalieri şi date concrete În numerele viitoare, pentru ca ceice. se prezintă la
R.A.R. pentru omologare să ştie
ce cerinţe trebuie să îndeplinească vehiculul supus verificărilor tehnice.
.
Vehiculele care sînt realizate
pe cale artlzanală sînt supuse
unor coDtroale mai amănunţite ce
urmăresc să evidenţieze calitatea subansamblurilor, să verifice
existenţa omologării reperelor
pentru care aceasta este obligatorie (menţionate mai sus), precum şi calitatea montajeler.
Structura maşinii se înregistrează ca atare intr-un certificat
de omologare ce alestă compunerea primară a vehicuh..dui, Împiedicînd astfel modificarea nelegală ulterioară a construcţiei
sale.
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poate depăşi opt.
Vehiculul În ansamblu trebuie
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