ca,;bur'8toareffâ!'autofutismelor
Renault 5
,E~h,ipamentul ~Iectric. al
al.Jtovehicule,lor~ Terminologie
VIDEORECPRDERE ...' ....
VÎdeocamara. Formarea,şÎ
',,' ,analiza imaginiL Captoareşi
,filtre de culoare.
'

REVISTA, REVISTELOR " ........ pag.23
A'mplificator Unlar 144 MHz
"
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Ing. SORICUT C.

propunem începînd cu
acest numlr un ghid de
utilizare a cItorva din
cele mai cunoscute programe utilitare folosite de
posesorii de calculatoare
Spect~um Sinclair ~i compatibil. ( HC 90,Tim-S,
Cobra, etc . )"
Hasterfile este un program
de stocare ~i prelucrare a
datelor aplicabi,l at t t 'In
utilizlri casnice cît !ii
in afaceri.
Citeva utilizlri pot fi
V~

urm~toarele:

-

liste de adrese
cataloage de biblioteci
dosarede personal
centrallzatorde
preţuri ~i produse

unui articol din InregiStrare
DATA-REFERENCE literei prin
care se identificI un
DATA-NAME
DISPLAY-HODE se afi~eazl
conţinutul
acelor
DATANAME care au fost specificate în EDIT-REPORT
EDIT-MODE editare conţinut
fi~ier

EMPTY-FILE fi~ier gol
FILE fi~ier (înregistr!ri,
DATA-NAME asociate. ~i for";
mate de afifiare)
GENERAL atribute generale
ale unui format
INVERT schimbclSELECT-ul
tuturor lnregistr!rilor
ITEM date de introdus In
fi~ier (max.128 caractere)
LITERAL-TEXT
text
care
apare permanent în timpul
afi:şlrii

MAIN-MANU listă p .... incipală
Posibili tIţi program:
de opţiuni (p .... escu .... tat MMl
- vitezl mare de operare MENU li st ă . de opţ iun 1. 'in
- aprox.32 K disponibili dife .... ite modu .... i de lucyu
pentru stocare da~e ~
MICRO-PRINT
comp .... lmarea
- datele se pot salva
.textului afişat pe ecran
atit pe casetl cît ~i
NULL-TEXT şi .... de ca .... acte .... e
pe cartu~ microdrive
care se tipăreşte în cazul
- formate de af ifiare.; sînt absenţei datelor ex.*****
defin.ite de uti.l.izator PAD
schimba .... ea
culorii
selectar~ opţiuni ptin
fondului la afişare
lista-meniu.
PURGE în .... e~ist .... ă .... ilesele~·
- variaţia dinamicl a
tate
sînt şterse
lungimiifi~ierului
r::E.I_:UF.:U, 'i'nr eg i s't-r a .... e (ma~/;.·

- calcule de total/medie
- 'posibilitate de a
folosi linii, USER-BASIC
Glosar de termeni
ADD permite introducerea
unei
tnregistrlr i
în
fifiier
ARGUMENT In modul SEARCH
reprezintI .irul de caractere cu care se comparI
fiecare articol din fi~ier
pentru a identifica o
înregistrare
AUTO-PROMPT, furnizeazl
automat DATA-NAME pentru
facilitarea introducerii
datelor în fişier
BACK-OUT retragerea unel
comenzi a carei acţiune ar
distruge fi~ierul
COMAN.D-MODE stare In care
cursorul K clipeşte, se
a~teapt~ nr. de linie sau
cuvfnt cheie BABIe
DATA-NAME
denumire
dat!

26

d~

IiEM-u~i

~vî~d

fieca .... e DATA-NAME pr6p .... iu)
REPURT mod de afişare a
înregist .... ărilor selectate,
formate de afişare
REPORT-ELEMENT ceea ce se
poate afi,ă (date,texte,
titluri,linii,chenarel
REP.REFERENCE caracter 0-9
A-l prin ca .... e se identi·fic~ un fc","mat
F~ESET' pune la OCI:lntorul
SEL al înregistr~rilor selectate
SEARCH-MODE c.utare şi OYdonare a înregist .... ~rilor
selectate pYi~ compa~a~e
cu un arQLtment
SELECTED-selectat poate ii
a f işa t, c uun t C!)I' mat . vi II r egistY'ăt"ile
neselectate nu
se pC1t' afişa)
SEQUENCE
înregistY'IYlle
s'1'nt ordclnate alfabetic în
funcţIe de DAIA NAME~Ul

spec i f il:at,
UPDAl~'-I"IUDE:

"inyeg i st y ă"". 11 e
se pot reactualiza
USER-BASIC linii de program BABIC folosite pentY'u
prelucrăYi 'speciale

STRUCTURA UNUI FISIER
Un
de

fişie,,"

date
casetă sau
,:are poate
PAM pen't:·( u
Ltt il iz a'( e.
Un f iş'ier

est e o c cd ee ţie
depoz i tate
pe
pe microd'(" i ve,
fi 'i'nl: ă"( cat ă in
mCld i f i c: are sau

este fc((mat dIn
fiecare conţinînd pînă la 26 artIcole
Articolele pot avea o lungime variabill dar pină la
max.12& de cayacteye.
O înregisbyaYE nu poate
avea mai mult de o DATAREFERENCE.
Datele
sint
depozitate în
toymat de
cayacteye.
Aceastl structuyă peymlte
selectarea
artlcolelor
necesare într-o înyegIs~
trare şi alegerea modulUl
de afişaye.
Pentru fiecare mod de a11şare a dateloy
(dIn fIşier
de ':are avem· nevclie) se
poate construi u~ foymat
de afl,are specific.
Odatl un fol"mat ~OStl"Ult
el se salveazl automat ca
o parte a fi,ieyul~i.
Este util ca la denumirea
Lt nu i a r tic CI 1 (CI 1 i t e"( âD să
se adaLtge ce f'( az·~ SaLt un
c Ltv'i"nt car e să r epr ez i nt e
numele
ay·t icolului.
(mc:u~
128 ca .... acteY'e:>.
Aceste cuvinte sau fraze
se numesc DATA NAME şlse
depoz i tează autofflat. ,:a ()
parte
Int~gyantă
a
fiii i el" u 1 u i .
P~ogyamayea fijierului
Cea mai impoytant~ sayclnl
ce revine utilizatoruluI
este st~blllyea dateloy ce
1 nt r ~ "l.·n 'in't eg]. s't 'ta'!" e.
Pent,'( Lt a est 1 ma număy ul
ma:y~ i-m
de 'inr eg i st r- ă:t 1 se
utilizeazl formula:
x=l+N+D ; Nr.=32000/x
in ca'!'"e:
N- nY'. de articole pe
'in'( eg i st Y' a'( e
D- 1'"1'(. mediu de tast~yi pe
'1'nreg 1 st.". <3'( e
inyegistY'ări
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La

;1;

se

adi.iugă

40-::.10 de
tleCaye

bytes
pentru
format de a~işare ce uymeaz: a fi utilIzat.
Pasul urmltor este crearea
unui fişier gol (EMTY FILE)
La acesta ~e adaugi înregistrlrile dorite.
Probleme apar cînd se doreşte alegerea şi proiec-·
tarea modului de afişare a
conţinutului fi,ieruluiM
Pentru 'i'ncep~tci'''' i recclmand~m un format simplu ce va
fi desenat in prealabil pe
hîrtie, acordînd o deosebit. ateriţie intervalu ui
dintre înregistrlri.
M~i r~mîne o singurI observaţie foarta important~:
SALVATI PERIODIC FISIE~UL
Liste,instrucţiuni,moduri

Meniurile programului sînt
g~lbene , i cuprind tastele
care pot fi folosite şi o
descriere a ac~iunii lor.
La înc~rcarea programului
pe ecran se afiieaz~ meniul principal
(MAIN MENU
sau prescurta~ MMl in care
este af işatl ati't num~rul
veYSiUnll prc'gramulLd cit
1 i numele fişierulu~ care
a fost înc~rcat (max. 10
cayactera) •
La ap~sayea unei litere ce
cc.yespunde
unei
c1pţ iuni
din MM se ofar~ un alt
meniu sau PROMPT.
PROMPT-ul
este ,modul
de
lucru în caye calculatorul
fuynizeai~ o serie de parametyi sau DATA-NAME-uri
la care a,teaptl y!şpunsul
ut i 1 iz at CI)'" u 1 u i .,
Dac~ YI,pun.ul
trebuie 51
li,a textual apaye cur sClrul
IIL" clipind (f'lash) ..
R~spunsul
se încheie cu

<cy> (

ENTEF~

) ..

Pyogramul oferi întodeauna
un menu cu excepţia modului DISPLAY cînd meniul ar
şterge pagina afişat ••
Se poate suprapune totuşi
meniul
peste
pagini
cu
tasta ~ revenirea~se face
cu aceeaşi tastl.
La orice comandl cu potenţial
distuctiv ca mlsură
de
precauţie
programul
cere utilizatorului confiY$'tJarea acesteia ..
Pentru a ,f i executati se
apas~ tasta Y,orice altă
tastă anuleaz~ comanda.
Modul BASIC-COMMAND
Programul
rulează
în
general sub CP/M iar tasta
BREAK .ste ineficient~.
Dacă se doreşte întreru-

rulării

perea

sub CP/M se
simultan
pe
CAP8
SHIFT şi "6".
,
Pentru a relua pyogramul
se foloseştainstrucţ iunea.
60 TO
1 care relanseaz~
programul din MM~
ATENTIE
Nu se foloseşte
instrucţiunea CLEAR sau
RUN gle p6t compr6mite
fişieyul"
.
Iniţializay& porniye
py
amul
conţine
în
variantă originală doul
părţ i::
- Program :: MasterFile
es
SPMF
Prima
parte
scrisl
în
SASIe conţine , i fişierul
exemplu ..
Inainte de a 'i'nc~rca prc,gramul
tyebuie
daţi
instrucţiunea CLEAR 57036
pentru a mCfdifica RAMTOPul
nu pentru stergerea
var i ab i l elt:lr. .
Lista pYincipaleloy
apasă

,i

MM
yeprezintă
nivelul
logic superior de prelucrare: el
oferă
funcţ ii
care tratează fişierul ca
un
întreg"Princ~palele
funcţii sînt:
.
A- adaugi o noul înregistrare la sfîrşitul fişier
ului.
c- listeazl toate denumirile de format existente
(REP.REFERENCE).Se
poate
trece
în
modul
DiSPLAY
tastînd REP.REF ales sau
se ~oate reveni în MM cu
(ENTEF~).

D- trece în mod DISPLAY
pentru a vedea înregistrlriIe selectate"Formatul de
afişare
va
fi
ultimul
creat sau ultimul folosit.
E- se trece în modul EDIT
pentru a vedea sau cfea
formate de afişare.
L- încarcă un fişier de pe
bandă.

revăd s.u se adaug~
nume de articole.
S- se trece în mod SEARCH
pentru a ~dentifica anumi
te 'i' n l" eg i str Il" i •
1- fişierele selectate devin neselectate şi invers.
R- deselectează toate înregistrările

USER BASle
Fi!iierul gol'
Este indicat si existe pe
o casetlo copie a pyogramul lli e aye să nu cccnţ i nă
nIci ,un fel de date.
Pentru a crea o astfel de
copie se procedeaz~ astfel
1.Stergeţi toate înregist r căi" i 1 e
ta s t 'i'n d
por n ind
din MM următoarea succesiune de taste:
il

I:;;:-I-P-Y"

toate formaastfel:
" E-F~- (F.:EP. REF. :> -X-Y-R
- (REF' .. F.:EF') -X-Y- ••• li
de atîtea orl cîte formate de afişare sînt.
F.:e'i'ntoarcerea
'i'n
l"lM
se"
face elt tasta j"1.
3 .. Sterge'~i
toate
numele
de articole astfel:

2.Stergeţi

tele de

afişare

N-E-Y~E-Y-E-''(-

....

/1

de atîtea ori cîte num~
de articole există.
Acum se po;te salva programul tast'i'nd
V-F "
sau doar fişierul gol cu
c:qmanda " '.)-F II_
ATENTIE! Chiar şi tiiierui
II

go~

conţine

esenţiale

~irul

infoi"maţii

pentru

siştem

în

F$.

Nume de date
Din MM fcclccsind tasta" N
pentru a revedea sau modifica numele de date ( DATA
NAME ).8e pi"ezintl acelaşi
men iu ca şi j, a adăugai"'ea
unei 'i'ni"egistrăYl dar op'~ i Li n 1 1 e
F Ir !i i /( D
nu
fune ţ 1 oneaz ă._
Se tastează
pentru a
adăuga un nou nume de artlcol
N " pentru a le
vedea pe cele existente,
E
pentru aşte'(ge lIn
nume. Cu tasteI e II 1"1
sau
D
se YEP/lne 'i'n MM.
Modul de editare
Din MI"1 se tastează liE"
şi
'i'n f acest mod se pot
modifica sau defini ( pînI
'la 3.6 :> formatele dS, a1 işal" e·. De 1 1 n i rea
t 0'( il! a t ul u 1
de afişare se tace ILU "A",
'( eveder ea sau mccd i fii: i:\,( ea
c lt "F.:
iar r e'i'n'tccar c S'". ea
'i'n MM se f'a,:e cu
1"1
Dac~ s~·atastat
IIA!' sc{u 1Ir.::
se
intră
'inti"-un PROI"1F'·l
unde calculatorul solicitl
uymltoarele infor~aţii:
- iniţlala de recunoa,tere
a
formatului
(pccate
fi
cifr~ 0-9 ~au liter~ A-Z)
II

H

il

il

;:.:.

ii

II

II

li

il

II

li

N- se

p-

toate în~e
selectate via

gistrările

/1

opţiuni

<CF~>

fişierul.

U-prelucreaz~

~SEL=OOOOO)

toate înregistrările selectateaTrebuie
con fir mat ă C l\
Y
'f c al,: u 1 ~a z ă t Cit al ltl li
media datelor pe coloană
dacă avem date numerice.
Se poate
folosi
şi
di
modul DISPLAY.
V- sa 1 veaz ă pr og'( amLtl c
tot cu fi~ier sau numa
şterge

II

II ..

II

1/

II

1i

(CONTINUARE ÎN Nr. VIITOR)
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aplicaţii

Pentru
mai pretenconstructorul amator simte
nevoia să selecţioneze diodele stabilizatoare de tensiune (zener), pe
care le va utiliza în funcţie de anumiţi parametri consideraţi mai importanţi pentru aplicaţia respectivă.
Aceşti parametri pot fi: tensiunea de
stabilizare (Uz), rezistenţa diferenţială (rz), coeficientul termic al tensiunii de stabilizare (0:11:), capacitaţioase

(c.c.) cât. ŞI

In impulsuri.
mai jos câteva montaje
simple necesare în vederea realizări.i
acestui scop. Sunt necesare doar
câteva aparate de măsurat de laborator cum ar fi: voltmetrele (cu rezistenţă internă mare), ampermetrele, generatoarele de semnal,
surse de tensiune de c.c., punţi de
măsură pentru capacităţi şi amplificatoare selective.
Menţionăm că aceste metode de
măsurare sunt standardizate la noi
Prezentăm

fizare la valoarea specificată (Iz) generat de către sursa reglabilă de c.c.
- citit cu ampermetrul A şi se mă
soară cu ·voltmetruJ V tensiunea de
stabilizare la bornele diodei zener.
În 'vederea măsurării în impulsuri
a tensiunii de stabilizare, corespunzătoare unui curent· de stabilizare
specificat, se utilizează montajul din
fig. 2.
Se observă similitudinile cu primul
montaj, cu specificaţia că se va uU':'
/iza un generator reglabil de impul-

a generatorului de impulsuri pana
când ampermetrul indică curentul
de stabilizare specificat, se citeşte
pe voltmetru valoarea tensiunii de
stabilizare la bornele diodei zener.
Se recomandă o durată a impulsului tp = 300 fJ.s şi un factor de umplere al impulsului o ::; 2%.
2.Măsurarea rezistenţei diferenţia

le (rz)

În curent continuu se măsoară re-

zistenţa diferenţială corespunză

tea joncţiunii (Cj), curentul invers
(Ir), tensiunea directă (Ud precum
şi tensiunea de zgomot (Un).
Unii dintre aceşti parametri se
măsoară atât în curent continuu

ţară, prin STAS 12123/3-83.
1. Măsurarea tensiunii de stabilizare (Uz).
Se utilizează montajul de măsu
rare În curent continuu din fig. 1. Se
va regla curentul continuu de stabi-

În

suri de curent (G) În locul sursei reglabile de C.C., iar ampermetrul {A)
este de măsurat valori vârf la varf,
ca şi voltmetrul (V).
Crescându-se tensiunea de ieşire

(URMARE DIN NR. TRECUT)
Fenomenul prezentat se obţine
prin conectarea condensatorului de
limitare C6 (în paralel pe rezistenţele de detecţie) având o capacitate
mare, cu rolul de a menţine con.stantă suma căderilor de tensiune

toare unui curent de stabilizare specificat, utilizândmontajui din figura
3.
Se are În vedere că valoarea eficace a curentului alternativ nu trebuie să depăşească 10% din valoarea curentului continuu de stabili• zare, iar În 'cazul unui generator de
curent În impulsuri, valoarea vârf la
vârf nu trebuie să depăşească 30%
din, valoarea curentului continuu de
stabilizare.
Se reglează sursa de curent continuu (GI) pentru a obţine valoarea
specificată a curentului de stabilizare (Iz). Cu comutatorul pe poziţia
1 se reglează generatorul de curent
alternativ sau în impulsuri (G2) până
când voltmetrul V (pentru valori de
vârf sau valori eficace) va indica valoarea tensiunii: UI =. R . Iz, unde Iz
este valoarea eficace specificată a
curentului alternativ la semnale mici
(de exemplu 10% din curentul conti.
nuu de stabilizare).
Se trece comutatorul În poziţia 2
şi se măsoară U2.
Rezistenţa diferenţială a diode; zener rezultă din relaţia:

Noua schemă nu se deosebeşte
de precedenta. Se constată
doar o scădere mai accentuată a
amplificării comparativ cu creşterea
semnalului de intrare. Pentru a putea Înlătura acest efect de supralimitare, este necesar să se introducă o
esenţial

rezistenţele de de ecţie, dacă
cărcarea şi descărcarea lui se

Înfac
mult mai lent decât viteza de modificare a amplitudinii semnalului.
Pentru a nu lua naştere fenomenul de blocare a detectorului datorită scăderii semnalului de intrare,
se recurge la micşorarea valorilor
rezistenţelor de detecţie. Acest lucru
nu este Însă convenabil În situaţia
regimului de lucru fără limitare
(când amplitudinea semnalului de
intrare este constantă). Rezistenţele
de detecţie fiind mici, va rezulta o
scădere a amplificării etajului precedent. Pentru a se elimina acest neajuns s-a modificat schema detectorului, În sensul eliminării condensatorului C2 (figura .7). În acest mod,
nu se mai injectează semnalul prin
cuplaj capacitiv, ci printr-un cuplaj
inductiv, introducându-se o nouă înfăşurare În transformatorul frecvenţă-amplitudine. L3 (înfăşurare terţiară). Această bobină are câteva
spire.,. (2-4) şi se bobinează foarte
strâns pe L 1. Tensiunea d.in primar
se va aplica astfel direct şi În fază
pe cele două diode.
pe

4

RAA.

1

C1

I

L1

I

Cs

I

I

-EC

Uieş.
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U2
U,
rZ=--=--'R
Iz
U2

aUI

=

(T2-T1)U z1

unde: U:I este tensiunea măsurată
la temperatura cea mai scăzută (T,),
iar U:2 - tensiunea măsurată la
temperatura cea mai ridicată (Te).
Pentru măsurarea În impulsuri a
coeficientului de temperatură al tensiunii de stabilizare (au:), corespunzător unui curent de stabilizare specificat Iz, Într-o gamă de temperaturi specificate, se va utiliza montajul din figura 2.
Se va măsura tensiunea de stabilizare Uz la două temperaturi specificate TI şi T2, folosind o metodă de
precizie, deoarece diferenţa de tensiune măsurată este mică.
Coeficientul de temperatură se
calculează cu relaţia:

În general frecvenţa de măsurare
este de 1 kHz.
Pentru măsurarea rezistenţei dinamice corespunzătoare unui curent
de stabilizare specificat,' se va utiliza
tot montajul din figura 2.
Tensiunea de stabilizare (Uz) trebuie ·măsurată pentru două valori
ale curentului de stabilizare IZL şi

p
aUI

IZH a căror valoare medie este egală
cu valoarea curentului de stabilizare
specificat. Indicele l provine de la
low (engleză) = scăzut, iar H de la
High = ridicat.
Diferenţa Între IZL şi IZH nu tre, buie să depăşească 30% din Iz. Dar
deoarece diferenţa de tensiune de
măsurare este mică (în comparaţie
cu tensiunea de stabilizare) trebuie
să fie măsurată foarte precis, folosind un aparat cu impedanţă mare.
Se măsoară tensiunea de stabilizare UZL pentru cel mai mic curent
de stabilizare (IZL). Se măsoară apoi
tensiunea UZH pentru cel mai mare
curent de stabilizare (lzH).
Rezistenţa diferenţială se determină cu relaţia:

Se

=

recomandă ca durata impulsusă fie tp
300 J.LS, iar factorul de

=

negativare variabilă cu semnalul
(reacţie). Acest lucru se obţine prin
introducerea rezistenţelor suplimentare R3 şi R4 În serie cu diodele şi
grupul de detecţie.,{figura 8). Pentru
a obţine un efect -optim de limitare,
aceste rezistoare au valori cuprinse
Între 0,15-0,30 din valoarea rezistenţelor de detecţie.
S-a obţinut astfel schema practică
de utilizare a unui detector de raport ,> simetric, cu masa la punctul
m~dianal rezistenţelor de detecţie.
In figura 9 este prezentată schema
unui detect~r. de raport simetric, la
care însă, masa este conectată la
punctul median al condensatoarelor
(şi nu al rezistenţelor de detecţie ca
În figura 8).
Din schema detectorului de raport
simetric (figura 8) derivă schema
detectorului de raport nesimetric (figura 10) prin Înlocuirea celor două
rezistenţe de detecţie (R 1, R2) cu
una singură, R1, comună pentru
ambele diode şi plasarea punctului
de masă la una din extremităţile rezistenţei.

În figura 11 este prezentat un detector de raport nesimetric În care
se utilizează pentru, ambele diode
un grup de detecţie comun C3-R3.
Curentul egal cu diferenţa curenţilor
diodelor se Închide prin condensatorul C4 şi rezistenţa R1.
Condensatorul C4 se va Încărca
deci, cu o tensiune proporţională cu
diferenţa

curenţilor,

obţinându-se

astfel la bornele sale tensiunea utilă
de A.F.
Detectorul de raport prezintă câ-
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(T 2-T 1)U z1

IZ

~

AS

G

umplere alimpulsului o S 2%.
3. Măsurarea coeficientului de
temperatură al tensiunii de stabilizare. (auz)
Măsurarea' în curent continuu se
,efectuează folosind montajul. din figura 1.
Se măsoară cu precizie tensiunea
de stabilizare (Uz) corespunzătoare
unui curent de stabilizare specificat
(Iz) la două temperaturi specificate
TI şi T2: Acestea pot fi: temperatura
ambiantă, temperatura capsulei sau
temperatura unui punct de referinţă.
Se va calcula coeficientul de temperatură cu ajutorul relaţiei:
!

rilor

100(Uz2-U Z1 )

=

Pagini realizate de

Se recomandă aceeaşi durată a'
impulsurilor (tp) şi acelaşi factor de
umplere al impulsului (o) ca şi În cazurile precedente.
4. Măsurarea capacităţii jonc!iunii
(Ci).
"_
.
. . ţ' ..
Se masoara capacitatea Jonc lunII
cu ajutorul unei punţi de măsurat
capacităţi (P), pentru o 'tensiune inversă continuă specificată, folosind
montajul din figura 4. Puntea trebuie să permită trecerea curentului
invers prin diodă, altfel se va folosi
o altă metodă de polarizare a diodei.
Tensiunea inversă continuă măsu
rată cu voltmetrul de c.c. (V) se rein g.
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unde: U:I este tensiunea măsurată
la temperatura cea mai joasă (TI),
iarU:2 tensiunea măsurată la temperatura cea mai ridicată (T2).

+
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glează la valoarea specificată variind
tensiunea furnizată de sursa reglabilă de tensiune (G), apoi se deco~
nectează voltmetrul şi se măsoară
capacitatea diodei cu puntea (P).
5.Măsurarea curentului invers (lR)
Se măsoară curentul invers, la o
tensiune inversă specificată (mai
mică decât tensiunea de stabilizare)
folosind montajul din figura 5.
Se reglează tensiunea inversă mă
surată cu voltmetrul (V) la valoarea
specificată (mai mică decât tensiunea de funcţionare), variind tensiunea furnizată de sursa reglabilă de
tensiune continuă (G).
Se măsoară curentul invers cu
ampermetrul de c.c. (A).

+

Nu se va obţine o reproductibilitate mai bună de ± 20% a măsurări
lor, datorită derivelor În timp, a dificultăţilor de măsurare precisă a
temperaturii şi a curenţilor foarte
mic!l.
6. Măsurarea tensiunii directe (Ud
Se măsoară tensiunea directă a
diodei, pentru o valoare specificată
a curentului direct folosind montajul
din figura 6.
Se reglează curentul direct, măsu:"
rat cu ampermetrul A, la valoarea
specificată, variind tensiunea furnizată de sursa reglabilă de tensiune
(G). Tensiunea la bornele diodei D,
măsurată cu voltmetrul V, este tensiunea directă.
7. Măsurarea tensiunii de zgomot
(Un)
Se măsoară tensiunea de zgomot
pentru o gamă de frecvenţă şi un
curent de stabilizare specificat folosind montajul din figura 7.
Tensiunea de zgomot a diodei de
măsurat (D). se obţine la amplificatorul selectiv (AS) şi este măsurată
la ieşirea amplificatorului cu ajutorul
voltmetrului de valori eficace
(R.M.S.).
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fUieş.
teva mici neajunsuri, cum ar fi:
- necesită acord foarte exact la
circuitele oscilante (l 1-C1,
l2-C2);
- valorile rezistenţelor, inductivită
ţilor şi cuplajelor sunt relativ critice;
....;. necesită o bună simetrie a montajului.
Comparativ cu discriminatorul de
fază, detectorul de raport prezintă
unele avantaje notabile:
- o bună caracteristică de demodulare, destul de liniară la o deviaţie
de frecvenţă suficient de largă;
-: sensibilitate ridicată, funcţionând

cu tensiuni de semnal' foarte micI;
- realizează şi limitarea În amplitudine a semnalului;
- furnizează şi tensiunea de comandă R.A.A. (şi a indicatorului optic de acord, la radioreceptoare,
dacă este prevăzut).
Datorită acestor avantaje detectorul de raport a căpătat o largă răs
pândire.
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• S-a născut în 1942, la' Câmpina
(prahova);
• A absolvit în 1965 Facultatea de
Electronică şi Telecomunicaţii, specializarea Radiotehnică;
• In prezent este şef de lucrări la Catedra de Radiocomunicaţii, Telefonie şi
Transmisiuni de Date din cadrul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii;

ing. DINU COSTIN
ZAMFIRESCU

• Radioamator autorizat din anul
1960;
• Colaborator la Tehnium din 1970;
• Preocupările actuale sunt legate de
antene şi aparatură de :emisie-recep ţie
US.

autorului a fost să
SINGUR circuit integrat j3A30S4, fără nici un tranzistor
suplimentar. Partea de hobby
("pur!") era acum optimizarea celor
două etaje (în afară de oscilator)
care se puteau realiza: detectorul de
produs şi amplificatorul de audiofrecvenţă. Această etapă s-a dovedit
mai pasionantă decât precedentele,
tocmai prin restricţia impusă de a
nu folosi alte componente active.
Trebuia obtinută o amplificare în
tensiune de 'minim 80 dB astfel Încât
un semnal de 10 /J.V la intrare, să se
traducă la ieşire printr-un semnal de
100 m V În cască, ceea ce este suficient pentru recepţia într-o cameră
folosească

linistită.

S~au testat mai multe variante de

schemă,

urmărindu-se

totodată

şi

realizarea unei selectivităţi accepta-'
bile.
O dată stabilită varianta definitivă,
s-a trecut totul "pe curat" pe o plă
cuţă de circuit imprimat şi s-a reali-

semnalele provenind de la' staţiile de
radiodifuziune pe unde medii sunt
atenuate cu circa 40 dB, reducându-se pericolul unor posibile intermodulatii În detectorul de produs.
Caracteristica de atenuare, funcţie
de frecvenţă, a filtru lui este dată În
figura 2. Această caracteristică se
obtine doar dacâ circuitul serie L"
C3 : respectiv circuitele derivaţie L 1C2
şi L3 C4 sunt acordate corect· pe
frecvenţa centrală
(1850 kHz) şi
dacă la ambele capete filtrul este
terminat corect pe rezistenţe de 220
n. La ieşire este conectată rezistenţa
RI care Împreună cu rezistenţa de
pierderi derivaţie a bobinei L
realizează valoarea cerută. Aceeaşi
precauţie se ia şi la intrare, unde divizorul capacitiv CIC, "transformă"
rezistenţa antenei (de fapt rezistenţa
de "ieşire" a circuitului de adaptare
din figura 3) nu În 220 n ci În 320 n.
Este necesar să' se utilizeze pentru
CI, C2 şi C.J condensatoare cu
stYrGflex sau multistrat cu toleranţe
de maxim 10%, iar Cl .este de tipul
"disc" ceramic. Dacă se renunţă la
circuitul de adaptare ("transmatch
si se conectează direct antena, circuitul LICIC2 trebuie reacordat
pentru a compensa componenta
reactivă a irî1pedanţei antenei (de
obicei capacitivă, căci lungimea an'enei propriu-zise Împreună cu "coborârea nu depăşeşte 40 m din
considerente de spaţiu).
În această situaţie este posibil ca
rezultatele să fie satisfăcătoare, dar
se va observa o oarecare variaţie .a
sensibilităţii În bandă.
,
Revenind la schemă, se Observă
că semnalul "atacă" detectorul de
produs realizat cu una din structurile diferenţiale din circuitul integrat.
Rezistenţa de intrare Între pinii 2 şi
13 este de cca. S kO şi nu afectează
practic "terminaţia" filtrului. Polarizarea tranzistorului din stânga se
realizează prin bobina Ll şi este
aceeasi cu a tranzistorului din
dreapta. Acesta din urmă are baza
decuplată la masă prin CII, care
trebuie să fie ceramic si montat cât
mai aproape de filtru şi' de pinul 13.
Deşi
are pierderi de inserţie de
câţiva dB (Ia frecvenţa centrală), filtrul conferă o oarecare amplificare
În tensiune, deoarece generatorul
are SO n, iar "sarcina" Rl are 330 H.
Acest câştig În tensiune este de cca
4-5 dB şi contribuie la câştigul În
tensiune global. S-a rezistat "tentaţiei"de a se realiza adaptarea Între
ieşirea filtrului şi detectorul de produs, ceea ce ar fi mărit câştigul global, deoarece montajul ar fi devenit
instabil.
În schema din figura 1, detectorul
de produs este atacat de un generator echivalent, având o rezistenţă
echivalentă mică de cca. 100 n. Prezenţa unei impedanţe mici Între pinii
2 şi 13 "descurajează" tendinţele de
H

)

Ing. DINU COSTIN ZAMFIRESCU, Y03EM
Iniţial

s-a pornit de la ideea de ci
realiza "ceva" cu care să se poată
recepţiona banda de radioamatori
de 160 m, care nu era prevăzută la
nici unul din receptoarele existente
atunci la Y03EM. In câteva ore s-a
.,încropit" un montaj "pe masă" care
era un convertor cu patru tranzistoare: unul era folosit ca oscilator,
iar trei tranzistoare, Într-o structură
diferenţială adecvată, formau mixerul, care "ataca" intrarea unui receptor SSB. Montajul a fost perfecţionat
succesiv, fără a se adăuga etaje su..,
plimentare, stabilindu-se regimul de
lucru pentru mixer şi structura circuitelor de intrare. Deoarece banda
era "linistită" şi lipseau staţii puternice În vecinătate (în cartier), mixerul activa dat satisfacţie la utilizarea
efectivă a montajului. Următoarea
etap'ă a fost "debarasarea" de receptorul auxiliar si transformarea convertorului folosit ca "adaptor pentru

. banda de 160 m" Într-un receptor"
autonom. Cum ideea de a realiza o"
superheterodină ("un receptor serios"). a fost respinsă din start, datorită complexităţii de schemă, s-a
adoptat soluţia unui receptor cu
conversie directă ("Sincrodină"), vechiul mixer devenind detector de
produs, păstrându-se circuitul de intrare si oscilatorul, care a fost "tras"
chiar 'În bandă. Tot "pe masă" s-a
realizat şi un amplificator audio capabil să atace o cască radio de
mare impedanţă (4kH). Ultima etapă
a fost renunţarea la tranzistoarele
bipolare şi utilizarea unui circuit integrat ,BA30S4, care este compus din
două structuri diferenţiale de trei
tranzistoare. Dacă schema cu tranzistoare discrete ajunsese să aibă
opt tranzistoare, două etaje amplificatoare de audiofrecvenţă, un filtru
activ "trece-jos", şi tindea "să
crească" În continuare, de data

zat tot din circuit imprimat o cutie
cu dimensiunile 100 x 70 x 4S 'mm
(fără
redresor). Varianta schemei
pentru banda de 80 m a fost folosit~
În concedii împreună cu o antena
"Iong wire", care era instalată funcţie de condiţiile locale.
Să examinăm acum schema de
principiu (figura 1). De la antenă
semnalul ajunge la circuitul de intrare compus dintr-o celulă ir de filtru trece-bandă, acordat pe frecvenţa centrală a benzii recepţionate.
Banda de trecere a filtrului este de
cca. 120 kHz, cu o atenuare suplimentară de 3 dB la capete faţă ele
atenuarea de inserţie la frecvenţa
centrală (circa 3,S dB). Acordând filtrul pe 18S0 kHz 'in intervalul
1800-1900 kHz se va obţine practic
aceeasi sensibilitate a receptorului.
În acest interval este cuprinsă şi
banda alocată radioamatorilor emiţători YO (1810-18Sq kHz). ~n af_ara
benzii de trecere, filtrul aSigura o
atenuare superioară atenuării oferite
de alte circuite mai simple. Astfel

1

H

autooscilaţie.

Oscilatorul local lucrează În
banda 1800-2000 kHz, adică practic pe frecvenţa semnalului recepţio
nat si este realizat de tranzistorul
"de jos", care constituie generatorul
de curent ce alimentează structura
diferenţială.

Analog ca la un mixer, curenţii la
1 şi 14 vor conţine şi componente având frecvenţele egale cu
suma şi diferenţa fh±fs Între frecvenţa oscilatorului local (fh) şi frecvenţa semnalului (fs). La ieşire filtrele "trece-jos" R4C15, respectiv Rs
CII> 'elimină toate componentele de
radiofrecvenţă (fs; fh+fs; fh; 2fh; 2fh
±fs; 3fh; 3fh±fs; etc.) şi păstrează
doar componenta de frecvenţă· fh-fs
(sau fs-fh dacă fs > fh). Deosebirea
faţă de mixer, este că la detectorul
de produs frecv,enţa de ieşire are
frecvenţa audio. Intr-adevăr, dacă se
recepţionează un semnal SSB cu
bandă laterală superioară, este suficient să se acorde oscilatorul~epieşirile
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torului astfel Încât fh=fp (frecven"ţa
purtătoarei) şi la intrare se separă
"frecvenţa

intermediară"

diferenţă:

(fp+fm)-fp=fm, unde fp+fm=fs" La fel
stau lucrurile şi la recepţia unui
semnal SSB cu bandă laterală inferioară: fh-fs=fp-(fp-fm)=fm.
Deci se pot recepţiona toate varietăţile de emisiuni MA, cu una sau
două benzi laterale, cu sau fără purtătoare cu condiţia fh=fs. De aici denumirea de sincrodină dată acestui
tip de receptor, care nu are amplificator de frecvenţă intermediară
(AFI) şi la care se obţine direct prin
mixare frecvenţa audio (mai. corect
spus printr-O" demodulare de produs). Sincroni~area, care este în general dificilă la un montaj simplu, nu
este necesară la recepţia emisiunilor
SSB. Oscilatorul local poate fi sincronizat ("independent") cu condiţia
să poată fi reglat suficient de precis
si să rămână suficient de stabil. Diferenţe de ordinul a câţiva zeci de
hertzi Între fp şi .fh nu afectează
sensibil inteligibilitatea, dacă semnalul modulator este semnal vocal.
Deci, strict vorbind, receptorul din
figura 1 nu este o sincrodină, căci
asigură fh=fp doar aproximativ. O
denumire mai corectă este de re·
ceptor cu conversie directă, care sugerează că semnalul de radiofrecvenţă este "convertit" direct În audiofreqvenţă (în detectorul de produs). In practică Însă se admit ambele denumiri ca echivalente, deşi
sincrt>dina "pură" are circuite speciale .de sincronizare (buclă PLL,
etc.).
Selectivitatea se realizează În audiofrecvenţă de către filtrul trece-jos
de la ieşirea detectorului de produs,
care poate fi completat eventual de
alte filţre trece-jos conectate În cascadă. Intr-adevăr, nu vor trece decât
frecvenţele audio din banda de trecere a filtru lui trece-jos. Dacă fs diferă faţă de fh. cu 3 kHz, se obţine
fm = 3 kHz pentru care FT J atenuează cu 3 dB (de exemplu) faţă de
fm = 0,1 kHz. Este clar că se va obţine o caracteristică de selectivitate
echivalentă având o bandă (În RF)
dublă decât a FTJ şi având aceeaşi
formă a caracteristicii de atenuare-frecvenţă, dar simetrică faţă de fh
(figura 4). Evident că BrTB = 2BFTJ =
6 kHz (în cazul exemplului luat). O
asemenea bandă nu se poate obţine
În RF pe unde scurte: un circuit de
factorul de calitate Q = 100 are o
bandă la 3 dB mai mică de Q ori decât frecvenţa de acord; la 14 MHz
banda este 140 kHz.
Receptorul poate recepţiona şi
emisiuni telegrafice (CW) dacă se
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(sou la afenu afor)

decalează de data aceasta cu câteva
sute de hertzi (sau mai mult) frecvenţa oscilatoruluifaţă de frecvenţa
purtătoare recepţionată (fs). Evident, vor fi două poziţii de acord,
după cum se ia fh > fs sau fh < fs şi
aceasta constituie un dezavantaj
principal al schemei propuse. Dar În
practică se poate ,,alege" varianta
care să permită o recepţie neinterferată, dacă "banda" nu este prea
aglomerată. Un alt dezavantaj principal apare În cazul recepţiei unei
emisiuni DSB: cum fh = fp, cele
două componente laterale pereche
vor "produce"fre~venţe ~udio uşor
diferite, care produc "bătăi". De
pildă, dacă decalajul este de 20 Hz,
În loc de 1000 Hz, apar .atât 980, cât
şi 1020 Hz. Acesta poate fi gândit
Însă şi ca avantaj: emisiuni DSB nu
se prea mai folosesc, dar putem
"depista" cu acest receptor dacă o
emisiune SSB are un rest de bandă
laterală reziduală (insuficient atenuată) , prin faptul că acordul este mai
dificil (mai "critic"), iar vocea este
"granulată" Într-un mod caracteristic; o asemenea emisiune pe un receptor SSB "cinstit" se aude corect,
deoarece restul de bandă centrală
nedorită pe care-I "simţea" receptorul cu conversie directă este eliminat de filtrul SSB al receptorului superheterodină, detectorul de produs
al acestuia demodulând doar o singură bandă laterală; În cazul exemplului de mai sus, la ieşire apare
doar componenta de 1020 Hz (sau
cea de 980 Hz) depinzând de banda
laterală recepţionată şi de "sensul"
decalajului oscilatorului local.
În fine, un alt dezavantaj al schemei din figura 1 este că dacă se recepţionează o emisiune SSB cu
bandă laterală inferioară şi dacă În
banda lateral ă superioară există
semnale, acestea apar la ieşire ca

amplasat condensatorul variabil. De
altfel dacă facem abstracţie de grupul C v, . C H , C9 se recunoaşte
schema Clapp. Condensatorul variabil este un condensator variabil dubIu cu die/ectric solid (de tipul utifizat În receptoareleportabile), iar
prin modificările condensatoarelor
C9şi C s se poate asigura extensia
de bandă dorită, precum şi o liniarÎtate acceptabilă a scalei. Micşorând
C9 şi mărind C 8 se poate acoperi o
porţiune de bandă mai mică (secorectează acordul din L 4 ). Funcţie de
"condensatorul variabil folosit se
,alege combinaţiaC s C 9 , care per, mite o scală cu o liniaritate acceptabilă. Combinaţia indicată pe schemă
(găsită de autor după câteva încercări) permite o acoperire de circa 60
kHz (1810-1870 kHz), pentru care
s-a renunţat la orice sistem de demultiplicare mecanică, acordul fă
cându-se satisfăcător cu un buton
cu diametrul de :~O mm (60 kHz pentru o semitură) care s-a etalonat În
kHz. Pentru reglaj nu este neapărat
nevoie de Lin frecvenţmetru (se cuplează la bornele lui R 2 ). .ci doar de
un receptor care să aibă prevăzută
banda de 80 m, unde se poate recepţiona armonica oscilatorului 2 fh.
Pentru aceasta este suficient să legăm Între ele intrările de antenă ale
celor două receptoare.
În fine, celor care se întreabă cum
de funcţionează oscilatorul întrucât
colectorul tranzistorului oscilator nu
este decuplat la masă (conexiunea
"cu colectorul comun"), le sugerăm
să observe că În colector tranzistorul oscilator "vede" o impedanţă
foarte mică prezentată de structura
diferenţială. S-a insistat asupra circuitului de intrare, detectorului de
produs şi oscilatorului, deoarece
acestea determină performanţele întregii scheme.
Amplificatorul de audiofrecvenţă
este realizat cu a doua structură diferenţială. Tranzistorul "de jos" fiind
utilizat doar ca generator de curent.
La ieşire se utilizează acelaşi tip de
FTJ, ceea ce face ca receptorul să
aibă o curbă de seiectivitate e.chivalentă cu cea obţinută de două circuite acordate LC, deci flancuri mai
abrupte (12dB/octavă). Pentru a se
mări atenuarea semnalelor staţiilor
"vecine" (canalele adiacente) s-a
micşorat frecvenţa de' atenuare cu 3
dB a FT J, mărindu-se astfel Într-o
oarecare măsură şi, atenuarea componentelor audio Înalte, situaţie admisibilă Întrucât FT J nu are flancuriIe abrupte, astfel încât să "elimine"
complet frecvenţele audio înalte. În
fond este un compromis între selectivitate şi fidelitate aşa cum se
"practică" şi În alte situaţii.
Pentru a se câştiga câte 6 dB de
etaj la amplificare atât la detectorul
de produs, cât şi la amplificatorul de
audio s-a folosit modul de iesire simetric. Desigur se putea ieşi nesi-

metric din ambele etaje, e/iminând
câte un grup RC şi conectând
"casca" la masă, dar se pierdeau 12
dB preţioşÎ la amplificarea globală.
Un alt aspect interesant este utilizarea unor condensatoare de cuplaj
C 19. şi C 20 de numai 68 nF pentru a
se reduce şi amplificarea frecvenţe
lor Sllb 300 Hz (inexist,ente În spectrul semnalelor SSB). In acest mod
se reduce Într-o oarecare măsură si
"brumul" de la reţea (dacă există) şi
receptorul este aproape "mut", fără
semnal; doar un uşor fâşâit de circa
50-10 mVef indică funcţionarea oscilatorului. Micşorarea condensatoarelor de cuplaj afectează Întrucâtva
şi amplificarea la frecvenţe audio
,medii (1 kHz) şi modifică şi frecvenţa de tăiere. a FT J ( o măreşte).
Ban d a aud i ore z uIt a t ă e s (e
270-3300 Hz (Ia 6 dB) şi fidelitatea
excelentă. Dacă se doreşte micşora
rea benzii de trecere (de la 3 la 2
kHz. de pildă) se vor mări condensa
toarele de 33 nF (C I5 , Citi, C 17 , Clh)
la 47 nF, dar şi condensatoarele CIY
şi C 20 la 0,1 ţJ.F.
Amplificarea măsurată (tensiunea
la bornele "cască" raportată la semnalul de intrare, dacă Z;:/I/ = 50 O) a
fost de circa 7500 ori (77 dB) la o
tensiune de alimentare de 12 V. Amplificarea creşte cu tensiunea de alimentare, montajuf funcţionând între
9 si 18 V cu valorile indicate. Cum
zgomotul propriu raportat la intrare
este de circa 1 ţJ. V, sensibilitatea receptorului la un raport semnal-zgomot de 10 dB este de circa 3 ţJ.V.
Tensiooea de ieşire se măsoară pe
pinul 7 sau 8 şi se multiplică cu 2,
dar trebuie intercalat un FTJ suplimentar (33 kO şi 1n F între ieşire şi
milivoltmetru sau osciloscop) care
să atenueze suplimentar "urmele"
de radiofr,ecvenţă provenite de la
oscilator. In absenţa semnalului, pe
osciloscop trebuie să apară zgomot
şi nu sinusoidă de 50 Hz, 100 .Hz,
1850 kHz sau ... 855 kHz (frecvenţa
unui post de radiodifuzine localI).
Reducerea benzii receptorului va
mări ceva si sensibilitatea limitată
de zgomot "(către 2 ţJ. V).
Principalul inconvenient al receptorului rămâne amplificarea mică. La
15V alimentare, aceasta creste la 80
dB. În fine, încă circa 10 dB se mai
pot "ciupi" conectând oasca direct
În locul uneia din rezistenţele de 3,3
kn (figura 5) şi reducând condensatorul Cle; la circa 4,7... 10 nF. Dezavantajul este că dacă nu se ţine cont
de polarizarea căştii, o putem demagnetiza în timp.
Deşi se iese nesimetric, se obţine
un spor de amplificare datorită rezonanţe; inductanţei căştii cu condensatorul CI,~ (se va testa).
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interferenţe.

Nu se mai poate folosi "reţeta" in-"
la recepţia emisi"unilor telegrafice: poziţia de rec~pţie. este
unică, iar interferenţele rămân.
Unele receptoare cu conversie directă perfecţionate permit eliminarea acestor trei dezavantaje, dar cu
preţul unei mari complicări a schemei, care o face netentantă faţă de
clasica superheterodină.
.
După trecerea În revistă a acestor
considerente, care fac posibilă înţe
legerea atât a funcţionării cât şi a
manipulării receptorului (în limitele
acceptate) să revenim la schema oscilatorului cu frecvenţa variabilă.
Acesta este derivat din schema clasică Colpitts, diferind de oscilatorul
Clapp doar prin modul cum este

o

dicată
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4
b)FTe
echiW:1/ent
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rice aparat electroacustic
componenţa sa un amplificaaudiofrecvenţăde putere, În
redării cât mai fidele a informaţiei conţinute de un program muzical sonor. De performanţele ampli-

are În
tor de
scopul

ficatorului de putere, În ceea ce priputerea transmisă incintelor
acustice, banda de frecvenţă de lucrl} şi raportul semnal-zgomot depinde calitatea finală obţinută În
momentul audiţiei. Asimilarea În
ţară a unor componente electronice
de calitate superioară face posibilă
realizarea practică a unor amplificatoare de audiofrecvenţă de putere
cu structura complexă, având performanţe comparabile cu cele ale
produselor realizate de firmele
străine. Din această categorie face
parte şi amplificatorul audio Hi-Fi
prezentat În această lucrare. EI deveşte

ţine

următoarele

scopul optimizării caracteri~tÎcjlor
de transfer finale ale amplificatorului, asigurând excursia maximă În
ţensiune a semnalului util amplificat.
In scopul Îmbunătăţirii performanţe
lor etajului pilot, acesta a fost prevă
zut cu o conexiune BOOTSTRAP,
realizată de grupul R9 , . C g, RlO. În
acest fel se Îmbunătăţeşte substanţial liniaritatea caracteristici; de
transfer proprie etajului pilot. Pentru
evitarea posibilitâţii. de apariţie a
unor oscilat;i nedorite, mai ales În
cazul unor regimuri tranzitorii de
funcţionare, etajul pilot a. fost prevă
zut cu condensatoarele C6 şi C7 şi
grupul C10R14. Condensatoarele
C6, C7 realizează. o reacţie negativă
locală, puternică în banda frecvenţe',~I

AMPLIFICA TOR
HIemFI DE 20W

performanţe:

- impedanţa de intrare Zi = 250
kO
- impedanţa de ieşire Ze = 40
- tensiune~ de intrare Ui = 300
mV
- I;>anda de frecvenţă f = 15 Hz+
22 kHz
- atenuarea la capetele benzii de
frecvenţă A = -1 dB
- raportul semnal-zgomot SIN 2:
75 dB
- puterea nominală sinusoidală
PN = 20 W
- puterea muzicală PAl = 50 W
- tensiunea de alimentare Ua
±22V
~ distorsiuni armonice totale
THO :::; 0,15%
- distorsiuni de intermodulaţie
TID :::; 0,06%.
Schema electrică a montajului
este prezentată În figura 1. Semnalul
audio de intrare se aplică etajului de
intrare care conţine tranzistoarele
T1 si T2. Se observă că acesta reprezintă un amplificator diferenţial,
astfel încât să permită amplificarea
în tensiune, şi totodată cu un procent minim de distorsiuni al semnalului de intrare. Semnalul audio amplificat este preluat din colectorul
tranzistorului T1
baza
tranzistorului T 4.
sat În cadrul
deplin; funcţia
EI este
ţiona cu amplificare
În

=

realizează practic două tranzistoare
echivalente complementare. Rezistenţele R23 şi R24 amplasate la ieşi
rea etajului final (în colectoarele
tranzistoarelor T7 şi T8) realizează o
reacţie negativă locală, necesară b_unei funcţionări a etajului final, atât'
din punct de vedere al performanţe
lor electrice cât şi a stabilităţii termice într-un domeniu Întins de temperaturi.
Grupul C'14R25 reprezintă un filtru trece-jos care limitează amplificarea semnalelor de frecvenţă ultrasonoră ce ar putea ajunge accidental la etajul pilot, şi totodată elimină
posibilităţile de oscilaţie a etajului
final. De la ieşirea etajului final semnalul amplificat atât În tensiune cât

lor înalte care depăşesc limita superioară a benzii -de audiofrecvenţă.
Grupul R14C10 reprezintă un filtru
trece-jos care limitează amplificarea
semnalelor de frecvenţă ultrasonoră
ce ar putea ajunge ac«idental la etajul pilot. Polarizarea etajului final al
amplificatorului de audiofrecvenţă
se realizează de către o sursă de
tensiune constantă de tip super-diodă În componenţa: căreia intră tranzistorul T3. Pentru reglajul
Valorii tensiunii sursei de tensiune
constante, În vederea shlbilirii pre, ci se a curentului de mers În gol propriu amplificatorului situat În clasa
de funcţionare AB, a fost prevăzut
potenţiometrul semireglabil R12. De
la etajul pilot semnalul util amplificat se aplică etajului final. al amplificatorului de audiofrecvenţă. prin in'termediul rezistenţelor Ri5 şi RiS.
Acesta este de tip repetor pe emitor,
cu o configuraţie electrică astfel
aleasă încât să permită amplificarea
În curent, deci practic În putere a
semnalului audio util. Etajul final
conţine două tranzistoare prefinale
şi două tranzistoare finale, amplasate fiecare dintre ele Într-o conexiune de tip Super-G. în acest fel se

şi În curent (deci amplificat În putere) este livrat la ieşirea montajului.
Amplificarea generală a montajului
este reglementată de raportul rezistenţetor R7/R8.
Grupul R6C5 amplasat În paralel
cu rezistenţa R7 limitează de asemenea amplificarea generală a montajului În domeniul frecvenţelor ultrasonore şi concomitent previne posibilităţile de oscilaţie a acestuia realizând o stabilitate înaltă de funcţio
nare În banda de audiofrecvenţă.
Montajul este prevăzllt· cu protecţii la supracurent, supratensiune 'şi
Rcurtcircuit accidental provocat de
defectarea unui tranzistor din etajul
final. Protecţia generală este realizată de siguranţele fuzibile Fl şi F2
amplasate pe cele două ramuri de
alimentare cu energie electrică (pozitivă sau negativă) ale amplificatorului. Protecţia la apariţia unei tensiuni inverse datorită defectării unui
tranzistor din etajul final ,este realizată de diodele D3 si D4. In momentul apariţiei unei tensiuni inverse pe
una dintre cele două ramuri, de alimentare cu tensiune, aceasta este limitată de una dintre diode (D3 şi
D4) care intră În starea de conduc-

ţie la depăşirea pragului de 0,6 V, şi
dacă defectul persistă duce la acţio
narea protecţiei realizată de una
dintre siguranţele fuzibile F1 sau F2
(arderea acesteia datorită supracurentului apărut). Protecţia la suprş
sarcină este real1zată electronic. In
momentul apariţiei unui regim accidental de suprasarcină, grupul de
tranzistoare din etajul final livrează
pentru o perioadă foarte scurtă de

timp un curent mai mare decât cel
nominal grupului de difuzoare din
incinta acustică.
Acest supracurent determină o
cădere de tensiune importantă la
bornele rezistenţelor R23 şi R24.
O fracţiune din ac~astă· tensiune
(cca 0,7 V) este aplicată prin intermediul rezistenţelor R17 şi R18 În
baza tranzistoarelor T5 si T6 determinând intrarea lor În stare de conducţie. Acest lucru implică derivarea
curentului din bazele celor doi dubieţi proprii etajului final, blocarea
acestuia şi În acest fel limitarea curentului etajului final livrat sarcinii,
indiferent de amplitudinea semnalului electric furnizat de către etajul
pilot. Grupurile R17C11 şi R18C12
realizează o constantă de timp convenabil aleasă pentru ca protecţia
electronică să nu intre În funcţio
nare În regimurile tranzitorii evitându-se astfel limitarea semnalului de
audiofrecvenţă util amplificat (clipping). Diodele 01 şi 02 amplasate
În colectorii tranzistoarelor T5 si T6
au fost prevăzute În scopul evitării
posibilităţii apariţiei unei tensiuni inverse la fiecare dintre cele două
baze proprii dubleţilor
complementari aflaţi În componenţa
etajului final al amplificatorului.
Realizare practică şi reglaje
Montajul se realizează practic pe
o plăcuţă de sticlostratitex placat cu
folie de cupru, În varianta mono şau
stereo. La realizarea cablajului imprimat se vor lua toate măsurile de
optimizare În vederea obţinerii unui
montaj calitativ, compatibil cu cerinţele de funcţionare În domeniul audiofrecvenţei.

Traseul de masă va avea o grosime minimă de 4 mm evitându-se
cu stricteţe realiz.area buclei de
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Acest· circuit integrat produs
de concernul SIEMENS este un
amplificator audio de putere dublu.
Poate fi utilizat ca amplificator
stereo de 2 x 10 W sau ca
amplificator mono de 20 W, lucrând
cu cele două secţiuni identice În
punte. Circuitul dispune de protecÎie
la suprasarcină, depăşirea tem peraturii maxime de lucru, scurtcircuitul sarcinii În ce şi ca. Totodată,
circuitul funcţionează Într-o gamă
largă de tensiuni şi necesită un
n!Jmăr
minim
de
componente
externe.
Principalele caracteristici tehnice:
- tensiunea de alimentare Ua == 8
26 V, pentru sarcini cu impedanţa
RI 2: 8H;
- tensiunea de alimentare Ua. == 8
-;- 22 V, pentru sarcÎni cu impedanţa
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curentul maxim livrat sarcinii
'11, 19
max 2,5 A;
- tensiunea de intrare V2, V3, V?
== -0,3 -:- Ua IV]
- temperatura capsulei (pt. Pun
==

10W) T ( == - 20 -:- 85° C

-;- curentul de repaos 15 == 30 mA
(max 60 mA);
- impedanţa de intrare Ri
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semnal zgomot U.:

5

de presiune sonoră redusă;, filtrul 8
corespunde niveluri/or medii,' iar fiI~
tnJI C se fOloseşte la niveluri
puternice. Filtrul D este specializat
pentru măsurarei:! zgomotelor produse de avioane. In practica curentă
a măsurătorilor electroacustice se
apelează la filtrul A, el oferind cele
mai semnificative rezultate În cazur
testelor subiective. Deci, atunci
când Întâlnim valoarea raportului
În dBA,
a fost pondecu filtrul
figura 1
a relaţiei
are, prezentăm În
valorile acestora în
semnificative, valabile

Introducere. Iniţiem acest ciclu cu
un filtru de ponderare care permite
măsurarea raportului semnal/zgomot în acord cu percepţia auditivă
umană. Raportul semnal/zgomot
este unul dintre cei mai importanţi
parametri ai aparaturi; audio, motiv
care el figurează În orice
nrr,c:n.t:)t"t sau material care însoţeşte
un aparat sau o schemă.
Raportul semnal/zgomot fRs/zg =
20 log Us/Uzg (dB) J pO,ate fi expriÎn funcţie de modul În care a
măsurat, În două {eluri: pondeneponderat. In acest din
caz, de altfel şi cel mai frecvent, raportul se face Între tensiunile
corespunzătoare semnalulr.ti, şi zgamotului la ieşirea unui aparat, ambele 'măsurate direct, nemijlocit, cu
un milivoltmetru electronic. Raport1J1
semnal/zgomot ponder?t, rezultă În
urma unei măsurători În care tensiunea de zgomot a fost măsurată prin
intermediul unui filtru special. In
acest caz, valoarea raportului semnal/zgomot este însoţită de prescurtarea d8A, sau se menţionează că
raportul este" ponderat (weighted, În
limba engleză).
Pentru a inţelege de ce se recurge
la
modalitate de măsurare a
semnal/zgomot .. vom reaaspecte referitoare la
np,rt"l'lonfi·::! auditivă umană. Se ştie că
audîtiv răspunde diferit În
de frecvenţă şi de nivelul de
sonoră la care se face ause constată o
la frecyen ţei e

2000... 5000 Hz,
situate sub

A.
Principial, realizarea unui filtru de
ponderare se face printr-o retea RC,
al cărei răspuns în frecvenţă să corespundă uneia ,.dintre curbele indicate În figura 1. Configuraţia reţelei
şi a schemei În care este inclusă
variază dela un autor la altul. '
Realizarea practică: În cele
urmează prezentăm un filtru de pond~ra~e A,. de concepţie proprie, laa
carUI realizare ne-am propus să obţinem:
..
- o schemă cât mai simplă, cu
componente pasive şi active uzuale
şi cu posibilitatea alimentării monta~
jului de la o sursă de tensiune uni·
polară, variabilă în limite largi; În
acest fel, filtrul
fi alimentat
chiar de la
măsurat;
de intrare sta
Mn, pentru a nu
Inr·tinnJ:a,rt:)J:a aparatelor mă-
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realizat cu tranzistorul JFET BF24S,
care permite obţinerea unei impedante de intrare foarte mari, limitată la valoarea standard de 1 MO,
prin rezistorul conectat Între poartă
şi masă. Tranzistoarele T2 şi T3, cu
structură complementară sunt cuplate galvanic, iar
tranzistorului PNP se
prin intermediul a două
care
parte
din reţeaua de
acest
s-a
s-a redus
componentelor
pasive. Amplificatorui de tensiune
cu tranzistorul
atenuarea
de
ponderare (cea. 3 dB la
realizează o amplificare
încât valoarea
de
Valoarea
a
ficării se fixează prin intermediul
mireglabilului din circuitul de emitor
al tranzistorului T3.
Reţeaua de ponderare constă din
ansamblul componentelor pasive
cuprinse Între punctele A şi 8, incluse În trei celule elementare de filtrare, dintre care două de tip trece-sus şi una de tip trece-jos. Valorile acestor componente sunt 'in aşa
fel alese încât să rezulte o caracteristică de filtrare globală care să
aproximeze cât mai bine curba A
din figura 'j. Precizăm că în domeniul frecvenţelor foarte joase, sub 25
Hz, se obţine o atenuare suplimentară prin intermediul grupului RC de
la intrarea tranzistorului T1.
Plasarea reţelei de ponderare Intre
două repetoare asigură funcţionarea
corectă a acesteia, deoarece atacul
Montajul va avea o structură
de cvadripol, având grijă ca
fiecare etaj funcţional să aibă masa
proprie conectată cât mai aproape
(referitor la elementele componente
conectate la masă). Se vor folosi
componente electrice de cea mai
bună calitate, care au fost testate
iniţial. Tranzistoarele 'F1 şi T2 vor
avea acelaşi factor de amplificare În
curent (b21E 2:: 300) Tranzistorul T4
va avea un h21E > 150, tranzistoarele T5 şi T6 vor avea acelaşi factor
de amplificare în curent, lucru' valabil şi pentru dubleti; T7, T8, T9 şi
TlO. După realizarea practică a cablajului imprimat, componentele
electrice se plantează cu toată grija
evitând aplicarea unor şocuri termice prin menţinerea unei perioade
prea mari de timp a vârfului ciocanului de lipit În contact cu terminalele componentelor care se sudează.
Sursa de tensiune de tip superdiqdă
împreună cu componentele aferente
(R11R12R13C9) se vor monta separat pe o altă mică plăcuţă de cablaj
imprimat. Tranzistorul T3 se amplasează pe acelaşi radiator cu cel al
tranzistoarelor finale T9 şi no. Radiatorul lor se confecţionează din
tablă de aluminiu de grosime cea 2mm, cu o suprafaţă suficient de
mare pentru asigurarea răcirii necesare în momentul când amplificato-

se face pe impedanţă joasă şi ieşi
rea pe impedanţă Înaltă.
Asa Cum este indicat si În
schemă, se recomandă folosirea
tranzistoarelor cu zgomot propriu
redus. Este preferată folosirea rezlstoarelor RPM si a condensatoareior
styroflex (cele' din structura celulelor de filtrare). Deoarece filtrul func··
ţionează normal pentru o plajă largă
a tensiunilor de alimentare iar consumul este de numai câţiva miliammontajul poate fi alimentat
la aparatul
torilor.
aceste
si simplitatea
realiza' o
ar fi
recomandă ecranarea
În cutie metalică.
Singurul reglaj al acestui filtru
constă în stabilirea amplificării de
20 d8, prir] intermediul semiregiabilului SRi. In acest scop se aplică la
intrarea mtrului un semnal sinusoidai cu frecvenţa de 1 kHz şi amplitudinea de 100 mV; mifivoltmetrul
electronic conectat la iesire trebuie
să indice tensiunea de '1 V.
Filtrul se conectează între aparatul măsurat şi un milivoltmetru de
bandă largă. Se va avea În vedere
că, datorită amplificării filtrului, În
relaţia de calcul a raportului semnal/zgomot, se;;f introduce valoarea
citită demultiplicată cu 10.
Încheiem această prezentare cu
indicarea unor variante de realizare
a filtrului. O primă variantă ar fi
aceea a introducerii unui comutator
care să excludă reţeaua de ponde-

masă.

abateri de la valorile din tabel, se va
interveni asupra elementelor din
structura reţşlei de ponderare.
Concluzii. In acest material a fost
prezentat un filtru care aproximează
destul de bine curba de ponderare
A si a cărui
îl face accesibil' amatorilor.
permite m ăsurarea ponderată a
ce conduce
unor raporturi
rioare celor măsurate
care c;.orespund realităţii
filtrul realizează
o
suplimentară, el
pOSlDilHalE~a de a măsura tensiuni
zgomot foarte mici sau de a folosi . milivoltmetre mai puţin sensibile.

(URMARE DIN PAG 8)
ruf debitează puterea maximă. (Pd'\I'
mamn == a W).
soluţie elegantă
şi eficientă o reprezintă folosirea ca
radiator a unui profil de aluminiu cu
mai multe lamele amplasat fizic vertical, astfel încât ventilaţia radiatorului să fie optimă, În scopul asigurării
răcirii necesare. Pentru izolarea 9alvanică a tranzistoarelor finale T9 şi
n O şi a tranzistorului T3 propriu
sursei de tensiune constantă se vor
folosi plăcute de mică de grosime
0,4 mm. Amplasarea radiatorului
propriu etajului final se realizează
astfel încât să fie posi.bilă ventilaţia
lui naturală eficientă. In acest scop
se vor practica În incinta aparatului
electroacustic unde se amplasează
amplificatorul o serie de găuri de ră
cire (în şasiul metalic, dedesubtul
radiatorului, şi deasupra lui sau
eventual Într-o poziţie laterală avantajoasă). Se recomandă ca siguranţe/e fuzibile F1 şi F2 să se amplaseze tot pe plăcuţa de cablaj imprimat a amplific~torului, folosind suporţi procurabili din comerţ, specializaţi pentru acest lucru. Tranzistoa-

I'al

o

rele prefinale T7 şi Ta vor fi de asemenea dotate cu radiatoare (profile
de forma U din tablă de aluminiu
groasă de 1 mm, cu o suprafaţă, minÎmă de cca 6 cm 2 ).
După realizarea montajului se verifică încă o dată corectitudinea amplasamentului componentelor electrice şi a legăturilor galvanice (polarităţile condensatoarelor electrolitice, valorile fiecărei componente, În
special a rezistoarelor, etc.) deoarece orice greşeală duce la cel puţin
nefuncţionarea montajului la parametrii estimaţi iniţial.
Se ştrapează intrarea montajului
(se conectează la masă) se amplasează la ieşirea acestuia o rezistenţă·
de 4 ohmi/20 W şi se alimentează
montajul cu tensiunea dublă de alimentare U.l = ±20V. Cele două reglaje principale constau În stabilirea
tensiunii de zero a punctului median
(ieşirea montajului) şi stabilirea curentului de mers În gol al amplificatorului. Tensiunea de zero la ieşirea
montajului se reglează prin acţiona
rea rezistenţeisemiregrabile R3. Se
măsoară tensiunea de ieşire cu ajutorul unui voit metru şi se acţionează
cursorul potenţiometrului semiregla-

Abatere
(dB)

Frecvenţa

admisă

(Hz)

10
20
40
80
100
200
400
630
1000
2000
2500
4000
6300
10000
16000
20000
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rare, asigurând un răspuns liniar în
domeniul 20-20000 Hz. Prin comutare alternativă, se creează posibilitatea comparării rapide a diferenţei
între cele două situaţii. De cele mai
multe ori, această comutare pune În
evidenţă atenuarea considerabiiă a
tensiunii de zgomot, introdusă de
fi Itru, deoarece
are de regulă,
cele
mai
joase
l"nalte
adică tocmai acolo unde
atenuează mai
Nu am
cat această
a nu
pentru că
cu milivoltmetrul aflat pe domenii de maximă
sensibilitate, soli cită sistemul mecanic al instrumentului indicator,
O altă variantă ar fi aceea a folosirii reţelei de ponderare direct, fără
montajul tranzistorizat aferent.
Acest lucru este posibil numai
atunci când se fac măsurători ale
amplificatoarelor efe putere sau ale
preamplificatoarelar prevăzute qu
buffere (separatoare de ieşire). In
acest caz se foloseste numai circuitul dintre punctele' A şi 8, nefiind
necesară o tensiune de alimentare.
Impedanţa de intrare este de cca. 40
kH, iar atenuarea de cca. 3 dB la 1
kHz (valoare de care trebuie să se
ţină seama la calcularea raportului
semnal/zgomot).
În oricare dintre variante s-ar realiza filtrul, se recomandă verificarea
răspunsului În frecvenţă,. controlat
pe milivoltmetrul asociat. -In cazul 'fn
care filtrul (pasiv sau activ) prezintă

V

-70,4
--SO, 5
--34,6
--22,S
--19,1
--10,9
-4,8
-1,9
O
+1,2
+1,3
+1,0
-0,1
-'2,S
-6,6
-9,3

+3
+3
±1,S
±1,5
±1
±1
±1
±1
±1
±1
±1
:±:1
±1,5
±2,5
+3
+3

w.

bil R3 până la obţinerea valorii de
zero. Pentru un reglaj fin se poate
înseria cu sarcina (rezistenţa de 4
ohmi) un miliampermetru (conectat
iniţial pe domeniul mare de măsură
al curenţilor, sute de miliamperi) şi
se realizează acţionarea foarte fină a
potenţiometrului semireglabil R3
până când prin rezistenţa de sarcină
circulă un curent minim. Curentul
de mers În gol al amplificatorului se
stabileşte prin acţionarea potenţio
metrului semireglabil R12. Se acţio
nează cursorul acestuia până când
amplificatorul preia de la sursa de
alimentare un curent Iil
3SmA.
După acest reglaj se verifică tensiunea de zero pe sarcină şi, dacă este
necesar, se acţionează foarte fin
cursorul potenţiometrului R3. După
aceste reglaje se deconectează
sursa de alimentare, se înlătură ştra
pul de la intrarea montajului şi cu
ajutorul unui osciloscop şi al unui
generator de audiofrecvenţă se
poate vizualiza forma de undă a
semnalului amplificat (evident reaUmentând cu tensiune montaju/). In
urma acestor verificări se va observa
că sunt confirmate pe deplin performanţe/e HI-FI estimate iniţial.
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Televizorul portabil SPORT
213 este prevăzut cu tuner FIF-UIF
echipat cu tranzistoare MOSFET, de
tip P37435-100, având posibilitatea
de recepţionare, În norma OIRT, a
benzilor I şi II (canalele 1-5) şi III
(canalele 6-12) cu partea FIF a selectorului şi a benzii IV (canalele
21-60) cu partea UIF a seiectorului
de canale.
Recepţia se face cu antena sa telescopică, televizorul având prevă
zută şi mufă de intrare pentru antenă exterioară.

Consumă de la reţeaua de 220V
c.a. o putere de max. 45VA, iar de la
bateria de acumulatori de 12V c.C. o
putere de max. 23W.
Prezintă o bună sensibilitate pe
calea de imagine şi pe cea de sunet,
având o definiţie În centrul ecranu-'
lui, pe orizontală, mai mare de 320
de linii.
În afara aiimentatoruiui, prezentat
În numărul anterior al revistei. conţine un ansamblu general şasiuror
mat din: modulul Selector, modulul
F.I., C.1. multlfunc4503
circuitele sale
etajele
de
.• _!
şi

Semnalul extras din emitorul lui
T301, cu aproximativ aceeaşi amplitudine ca cel de la intrare (bază), se
aplică prin grupul R122, L303, În paralel cu C304 la potenţiometrul de
contrast R302 (1kO, liniar), prin conectorul 231/2. Circuitul acordat derivaţie L303-C304 reprezintă un filtru "dop" - acordat pe 6,3 MHz,
având roiul de a opri pătrunderea
celei de-a doua frecvenţe intermediare sunet pe canalul imagine.
De pe cursorul lui R302, semnalul
video ajunge prin intermediul lui
R306 (conectorul 231/6) În baza
tranzistorului final video T302 (BF
457). Amplificarea acestui tranzistor
este aproximativ egală cu Re/Re,
adică R309/R307. Semnalul video
complex este amplificat până la
aprox. 60V vv , valoare necesară atacului tubului cinescop în catod.
Grupul C301-R308 din emitor
realizează o corecţie de frecvenţă
pentru frecvenţele ridicate.
Limitarea curentului de fascicul se
realizează cu ajutorul circuitului

Cu rezistorul R206 se asigură o
de c.c. (ieşi
re-intrare).
Rezistoarele R205, R206 asigură o
reacţie negativă În c.a.
Condensatorul C203, cu rol de
decuplare În c.c. are valoarea suficient de mare (4,7,uF) pentru a nu /imita banda de răspuns a întregului
amplificator la frecvenţe joase.
Tranzistorul T20'1 (BC252) reprezintă etajul prefinal de audiofrecvenţă, fjind un amplificator clasă A,
În conexiune EC (emitor comun),
sarcina sa fiind constituită de rezistorul R209.
R208 În serie cu 0201 contribuie
la stabilirea curentului prin etajul final (T203, T204).
C204 introduce o reacţie negativă
la frecvenţe ridicate.
C205 este un condensator antioscilaţie la semnal mic, al întregului
amplificator. Condensatorul introduce o reacţie negativă de c.a. de la
colectorul la baza lui T202; micşo
rând impedanţa de intrare a acestuia la frecvenţe Înalte.
Tranzistoarele T203 (80135) şi
T204 (80136) constituie un etaj final c!asăB, În contratimp, cu tranzistoare complementare.
C208, R210 "nn,~.""rl.,...",
trarea
osciiaţie a ~,.,..,n!ifi,..,,+,.,~,,!.
la frecvenţe mari.
Receptorul este
lIdetector de ('''1 n('"r'!tlnt,;i
care are elementele
piate la pirlul 28 al CI
semnalului la
sunetul.
reacţie negativă totală

Reglajul automat al amplificării
(RAA sau AGC de la abrevierea În
Ib. engleză Automatic Gain Control)
pentru selector se aplică pe la pinul
6 al CI. Acesta reprezintă un etaj de
ieşire cu colectorul În gol (open colector) care furnizează un curent de
3 mA, dependent de pinul 4 al CI
care determină 1ntârzierea RAA pentru selector. Valoarea tipică a ten:.
siunii de RAA (reglabilă din R111)
este de 8 V pentru selectoarele de
tip pnp, la un semnal la borna de
antenă de 1 mV.
În vederea sincronizării şi pentru
generarea impulsuri/or de poartă
pentru RAA se aduc la pinul 5 al CI
i.mpulsuri de la trato linii (pinuI5)
de pe cursa de întoarcere. Trecerea
prin zero a acestei tensiuni În dinţi

.~~;.~-,~

se
il circuitului
4.503, care
toate funcţiile de semnal
dintr-un televizor alb-negru.

Se află inclus în C.l.-TDA 4503
având la pinul 26 elementele exte~
rioare.
Tranzistorul Ti01 (BF199) de pe
modui amplifică semnalul FI pentru
a compensa atenuarea pe care o va
introduce
de seiectivitate concentrată cu
cu undă de suprafaţă,
montat la ieşirea modulului
(conectorul 21
(de
MSF
Acest filtru
denumit impropriu
FUS
în limba română)
cu undă acustică de
cunoscut în literatura tehabrevierea SAW (Ib. enSurface Acoustic Wave) şi are
baza
fenomenul propagarll
mecanic~ (acustice)
pe suprafaţa unui cristal. Filtrul determină forma caracteristicii amplitudine-frecvenţă a etajului amplificator de F.1.
De la ieşirea filtrului, semnalul FI
se aplică la pinii 8-9 ai Cl-TDA
4503. Semnalul trebuie să fie (tipic)
de 70 mV.
CI conţine un amplificator FI şi un
demodulator sincron, câştigu! fiind
(tipic) de 60 dB. Circuitul acordat al
demodulatorului sincron se află
montat· între pinii 20-·21 ai CI (38,9
MHz). Factorul de calitate al acestui
circuit de referinţă acordat este Q ==
36.
Amplificatorul de FI este de tipul
cu bandă largă, cu intrare simetrică
şi câştig controlat. La je;~irea lui (tot
În CI) se află un demodulator cu
distorsiuni mici şi un preamplificator
video care furnizează În continuare
semnalul de videofrecvenţă la pinul
17 al CI. de unde se aplică prin
l105, în baza tranzistorului T301
(BC170B).

Tranzistorul T301 este un preamplificator video, În configuraţie de
repetor pe emitor, realizând o lăr
gime a benzjj semnalului de ieşire
video de 5 MHz.
<
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0302, C302, R311. Un curent de fascicul peste l.imitele prescrise (aprox.
250 ;.LA) ar pune În pericol dioda redresoare de FIT (TV13). Curentul de
fascicl,Ji circulă pe traseul: bobina
de FIT a transformatorului de linii,
anodu! TC, spaţiul vid al TC,
TC, R312 şi R311 la masă.
Creşterea curentului de fascicul determină o cădere de tensiune din' ce
în ce mai mare pe R311. Aceasta se
aplică pe catodul diodei D302 şi
când atinge valoarea tensiunii din
colectorul tranzistorului final video,
adică din anodul ,diodei 0302, dioda
se blochează.
Semnalul continuă să ajungă pe
catodul tubului cinescop şi să moduleze curentul de fascicul prin
C302, În paralel cu dioda.
Deci prin creşterea curentului de
fascicul creşte tensiunea din catodul
diodei 0302, deci din catodul tubului cinescop. Tensiunea de pe grila
de comandă a TC (pinii 1, 5) va ră
mâne constantă, deci rezultă o creş
tere a tensiunii de comandă a tubului UCGI (catod-griIă) deci o închidere mai mare a tubului şi deci o
scădere a curentului de fascicul.
Apare deci o reacţie negativă În catodul tubului cinescop, care contribuie la limitarea curentului de fascicul.
Rezistorul R312, alături de eclatorul din catodul TC (pinul 2) protejează tranzistorul final video la descărcările care pot avea loc în TC.
Stingerea curselor inverse de cadre şi linii se realizează cu ajutorul
diodelor D301 şi D506 prin care se
aplică În emitorul tranzistorului final
video impulsuri pozitive, în timpul
Întoarcerii curselor. Aceste impulsuri blochează În intervarele respective tranzistorul final 'Îidao, realizând stingerea curselor de întoarcere linii şi cadre.

de ferăstrău determină faza impulsului de sincronizare. Tensiunea În
dinte de ferăstrău trebuie să fiepoziţionată simetric faţă de masă,
având o amplitudine de cel puţin

4 Vvv,

Din semnalul video furnizat de CI
la plnul 17, după bobina L 105, se
extrage cu ajutorul fiftrului ceramic
CF101 (SPF6,5) a doua frecvenţă intermediară sunet, pe 6,5 MHz şi se
aplică la intrarea de FI sunet a CI
(pinu! 15).
C.l.-TDA 4503 cuprinde un amplificator de FI sunet şi un demodulator, având conectat la pinul 13 circuitul acordat pentru demodulatorul
de sunet. Factorul de calitate al circuitului este. Q == 16, circuitul fiind
a90rdat pe a doua frecvenţă 'intermediară de . sunet, 6,5 MHz.
Demodulatorul de sunet este urmat de un etaj de control al volumului (inclus în CI) având conectat exterior, la pinul 11 al CI, prin intermediul conectorului Z12/3, potenţio
metrul de volum (R 115).
După acest etaj de control al volumului se af.Iă un amplificator diferenţiat care furnizează un semna! de
ieşire (tipic} de 320 mV măsurat cu
o deviaţie d~ frecvenţă de 7,5 MHz.
Tensiunea ",de ieşire este de 1,8
V/150n şi se apliCă la pinul 12 al CI,
capacitiv, prin C201, R201 în baza
tranzistorului T201 (BC170B),
preamplificator audio. Polarizarea În
c.c. a bazei tranzistorului se realizează, Cu divizorul rezistiv R202,
R204. FUt',!". gama realizat cu grupul
R203, C202 filtrează curentul de
bază al lui T201.

Oscilatorul propriu-zis de baleiaj
vertical şi etajui prefinal B.V. se gă
sesc incluse În C.I.-TOA 4503.
Pentru a se obţine tensiunea liniar
variabilă (în dinte de ferăstrău) la
pinul2 al CI, este necesar un circuit
extern (R114 şi R113, C117) conectat la pinul 1 al CI. Din' semireglabiluI R113 se reglează frecvenţa de
cadre.
Impulsurile pentru sincronizarea
cadrelor sunt obţinute prin intermediul unui circuit de integrare (intern
CI). Frecvenţa liberă de oscilaţie a
oscilaton,ilui B.V. este de 47,5 Hz,
cu un domeniu minim de sincronizare (Ia frecvenţa nominală) de 52,5
Hz.
La pinul 3 al CI. (întoarcere cadre)
este adusă tensiunea de la etajul de
deflexie V, care este comparată intern cu tensiunea liniar variabilă (în
formă de dinte de ferăstrău) ,a oscilatorului de cadre.
Rezistenţa de ieşire cadre (Ia pinul 2 al CI) este de 2kO, iar curentul
(tipic) de 0,8' mA, maxim 1,3 mA.
Impulsurile dreptunghiulare generate de oscilatorul intern având o
amplitudine de 1 Vvv, se aplică prin
intermediul rezistorului R406 în baza
etajului pilot (driver) realizat cu
tranzistorul T401 (BC171).
Tranzistoarele complementare
T~02 (8D138). şi T403 (80137) alcă
tUiesc un etaj de putere În contratimp, clasă AB.
Sarcina etajului rihal o constituie
bobinele de deflexie y. (cuplate prin
conectorul 25111 şi Z51/2) care sunt
parcurse de curentul dinte de ferăs
trău rezultat.;v"
Se remarcă. pr'ezenţa a dOI,lă bucle
~e reacţie: un.a. În c.c. (penjtru pOlafizare ŞI stabilizare) şi una În c.a.
(pentru frecvenţa tensiunii în dinte
de ferăstrău, a corecţie; În S şi acorectiei de liniaritate). ,
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Dimensiunea pe v" se reglează din
semireglabilul R417, iar liniaritatea V
din semiregrabilul R414 (prin modificareaeonstaritei CI).

Oscilatorul propriu-zis de linii (H)
se află inclus În structura CI, cu ieşirea impulsurilor pentru~ excîtaţia
etajului final H, la pinul 27 al CL
Pentru obţinerea. semnalu!ui dreptunghiular generat de oscilatorul H
se prevede, la pinul 23 al CI, un circuit extern R124,' R125 şi C127. Din
semireglabilul 111.2S se poate regla
frecvenţa liniilor.
La pinul 24 al CI se.·af.!ălcOflEfc:tat
detectorul de vârf

zare, iar la pinul 2S detectorul de
fază.

Semnalul furnizat la pinul 27 al CI
se aRii că etajului preamplificator, cu
rol de integrator, realizat cu tranzistorul T503 (BC172) prin intermediul
rezistorului RS01. Semnalul din colectorul. acestuia comandă baza
tran;zistorului prefinal H (driver) realizat cu .TS01 (B013S). Acest etaj are
ca sarcină primarul transformatorului driver (infăşurarea 1-2) US01.
Grupul CS01, R502din colectorul
tranzistorului T501 are rolul tăierii
supratensiunilor de comutare.
impulsurile preluate din secundarul transformatorului driver (infăşu
rarea 3-4) prin" intermediul lui RS03
lS02, comandă baza tranzistorului
linii TS02 (SUR 6070). LS02 introduce o reacţie de curent la frecmare, .. reducând radiaţiile eta'jlnafH;

Balelajul orizontal utilizează o
schemă cu recuperare serie necesară pentru ridicarea tensiunii de
alimentare (+10,8V) la nivelul necesar (+26V) asigurării energiei necesare bobinelor de deflexie H.
Dioda de recuperare serie 0501
(DRR 4P) conduce pe perioada cursei directe şi se blochează pe perioada cursei inverse, datorită impu!sului de întoarcere care apare În
colectorul tranzistorului BUR607D
(pinul 2, trafo linii).
Tensiunea recuperată încarcă pe
C510 cu tensiunea +U2 (26 V) care
este tensiunea efectivă de alimentare a etajului finai de linii.
Bobinele de deflexie H, cuplate
prin intermediul conectorulu
251/5-Z51/4 prezintă o
de 260 j.lH şi necesită un curent
dinte de ferăstrău de aprox. 5,2 Avv.
Cu ajutorul miezului bobinei LS04

se poate regla liniaritatea H, iar cu
cel al bobinei LSOS dimensiunea H, .
Rezistorul RS04 amortizează oseilaţiHe parazite ale bobinei LS04. Capa.,
cităţile CS09, C511 şi CS18 fiitrează
tensiunile tranzitorii de înaltă frec-·
venţă. contribuind la protejarea diode/or OS01, DS05, şi 0503.
Stingerea pUl"ictuhJI luminos din
centrul ecranului la oprirea T.V. se
face cu ajutorul circuitului de luminozitate şi al condensatorului CSI3.
Stingerea spotului se bazează pe
principiul blocării tubului
după oprire, un timp scurt,
catodului TC să se răcească
a nu mai emite electroni.
realizează prin aplicarea
oprire, pe grila de comandă
unei tensiuni
mrna,::!a~~miSl.te
pe CS13. În
comandă a Te
creşte şi tubul se
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Aparatul permite generarea
unor imagini de control pe ecranul
televizorului alb-negru, putându-se
aprecia uşor parametrii de bază ai
televizoarelor şi dacă este cazulcorectarea acestora,
Aparatul se poate conecta. fie direct pe video fie prin intermediul
bornei de antenă şi prin comutări
diferite se pot obţine: linii verticale,
linii orizontale sau prin combinarea
acestora o grilă, benzi verticale sau
orizontale, dreptunghiuri în. genul
tablei de şah,' precum .şidiferite
combinaţii de benii verticale cu gradaţii diferenţiate de gri mergând de
la negru în partea stângă a ecranului. până ia alb În dreapta.
Acest asortiment de semnale permite verificarea şi corectarea cu
uşurinţă a convergenţei statice şi dinamice a fasciculelor la cinescoapele TV. color, ajutând. Ia
şi

tel19vi;zocireiie color,
·;fi,... ""'",,,,
video precum
de frecvenţă
, ..... ,"',." .... '"
IinlarÎge\I",..

tui impuls el aduce toate divizoarele
În starea zero şi totodată basculează
şi bistabilul CI 6.2. Starea bistabilului CI 6.1 nu se modifică, deoarece
la intrarea lui O acţionează un nivel
logic "O", Tensiunea de nivel "O" de
la ieşirea negată a bistabilului CI
6.2. fiind aplicată şi pe terminalul 10
al lui CI 5 va deschide direct ieşirea
6 a acestuia. la intrarea corespunzătoare terminalului 1 al lui CI 5 se
păstrează ,,1" logic de la terminalul
6 al lui CI 6,1, astfel că la iesirea lui
se pune În evidenţă cel de-a'l 16-iea
impuls transmis de la CI 4, adică, ţi
n ând cont şi de starea ,,0",· al
992-lea (32 + 64 x 15) dintre impulsuri/e de intrare, considerate după
cel de-al 3935-lea.
Impulsul de ieşire, de astă dată.
mult mai scurt decât cel de intrare
va aduce din nou pe CI 4 şi CI
În
starea "O", iar apoi din nou în
ca
urmare a acţiunii impulsurilar
intrare pe intrări,le T, Corespunzătoare
terminalelor 9 ale acestora. Acelasi
impuls basculează
6.1
la
şirea lui directă ţt"",.rnin~.11
cepe formarea
de polaritate
Bascularea
CI 6.1 face ca

ie-

corespunzătoare

1 al lui CI 5
"O" logic şi
la iesirea 6 a
va
În
",,, • ..-1,,,',,,+6
cel de-al 32-lea
de la
~ ~
de
8,&easta,
că la intrările corespunzătoare terminalelor 1,
2 şi
ale
CI 4 se aplică
logic de
ieşirea directă a lui
6.1,
coeficientul de
al acestuia
se va modifica, astfel
impuls de la
sa /tO"l'Ylin~lf,
îsi va face
c'el de-al

considerat după al 4927-lea (3935 +
992). Ca urmare la ieşirea lui CI 5 va
apare un impuls scurt care va aduce
ambele circuite CI 4 şi CI 5 În starea
• ,,1" şi va basculabistabilul CI 6.2 În
starea "O".
Căderea impulsului de la ieşirea
directă a lui CI 6.2 face ca În urma
diferenţierii pe circuitul C6R19 să
basculeze şi bistabilul CI 6.1 În starea '"O" şi astfel ia sfârşit formarea
impulsului de cadre.
In acest mod formatorul revine În
starea iniţială după cel de-al
500Q-lea impuls adică (3935 + 992 +
73 = 5000) cifră care reprezintă
chiar factorul global de divizare al
formatorului. La iesirea directă a
bistabilului CI 6.1 se formează impulsuri pozitive de cadre cu frecvenţa de 50 Hz (250 kHz: 5000 = 50
Hz) şi durata 292ţ.iS (4jls x 73 = 292
jls), durată ce se Încadrează, ca valoare, În domeniul acceptat pentru
sincro-impulsurile de cadre.
Cu sincroimpulsurile de linii
treaba este mult mai simplă, aceste
impulsuri provenite tot- din frecvenţa
de 250 kHz prin divizare cu 16, ceea
ce se face cu CI 1 de tip CDS 4139,
iar formarea cu ajutorul porţilor CI
2.1, CI 2.2 şi CI 2.3 din CI 2 de tip
CDS .400 (250 kHz:16 = 15625 Hz).
Dur'ata şi forma corectă a impulsurilor de linii se stabilesc din circuitul Ce şi Rl, pentru care valorile optime găsite, corespunzătoare unei
durate a impulsului de 7 jlS au fost
12 n F pentru C2 şi 510 n pentru Al.
Prin Rl se aplică sincroimpulsuriie de cadre porţii CI 2.2. care fiind
legată ca inversor realizează mixarea sincroimpulsurilor de linii,
ajunse
acelaşi punct prin C2, cu
cele de cadre iar I~ ieşirea 3 se obţihe sincrosemnalul video de pol aritate negativă. Rolul porţH CI 2.3, cu
intrările legate Împreună, este de a
inversa acest semnal.
Formarea liniilor verticale se realizează cu ajutorul porţilor CI 7.3 şi

în

Pentru a avea o exploatare de

CI

7.4 din

CI 7 de tip CDS 400, pe a

căror intrări 1 şi 5 acţionează semnalul cu frecvenţa de 250 kHz. Lăţi
mea impulsuri lor de ieşire este determinată de valoarea capacitorului

C4, iar fronturile acestora de Dl
Circuitul integrat CI 3 de tip CDS
4193 permite să se obţină imaginile
sau combinaţiile de imagini, care au
fost c;Jeja arătate la Început. Acest
integrat are două regimuri de lucru
În funcţie de poziţia comutatoarelor
K4 şi Ko şi anume: când butoanele
acestor comutatoare nu sunt apă
sate (primul regim) pe intrarea R,
corespunzătoare terminalului 14, se
aplică sincroimpulsurile de cadre,
iar pe intrarea corespunzătoare terminalului 5, semnalul sincro mixat.
Dacă se apasă oricare din butoanele
celor două comutatoare (al doilea
regim) la intrarea R vor acţiona sincroimpulsurile de linii iar pe intrarea
corespunzătoare terminalului 5 impulsurile atribuite liniilor verticale.
In acest regim, semnalul la ieşire se
repetă linie cu linie.
Imaginea gen tablă de şah este
formată de CI a.1 şi poarta CI 2.4.
Comutatoarele KI-K6 comută În aşa
fel semnaiele Încât comutatorul cu
numărul cel ma'i mare are prioritate
În comparaţie cu celelalte. .
semnalul video complex se obţine
pe sumatorul RIO, RII unde se combină semnalele de control cu sincroimpulsurile mixate.· În starea cu
nicI unul din butoanele KI-K6 apă
sate, semnalul la ieşire, pe fiecare linie reprezintă o tensiune continuă
.de nivel "O", care se obţine la ieşirea
porţii CI 2.4 şi corespunde unui
câmp al imaginii cu ton de gri.\
Prin apăsarea butonului. KI (linii
verticale) la ieşirea aparatului se obţin impulsurile corespunzătoare liniilor verticaleinversate CI 2.4.
Dacă se acţionează comutatorul
K2 (linii orizontale) CI 2.4 inversează
impulsurile primite de la ieşirea lui
CI 3 şi cum acesta lucrează În pri-

'mul regim, se vor obţine impulsuri
negative corespunzătoare fiecărei
celei de-a 16-a linii. Dacă se apasă
ambele butoane KI şi K2 pe ecran
va apare o imagine În formă de
grilă.

Când se acţionează Kl (dreptunghiuri gen tablă de şah) semnalul de
ieşire se ia prin Rin de la ieşirea directă a bistabilului CI a.1. Cum pe
intrarea S, corespunzătoare terminalului 4, sosesc impulsurile de linii,
pe C (terminal 3) impulsurile cu
frecvenţa de 250 kHz iar pe R (terminal 1) impulsuri cu durata egală
cu durata a alinij (64jls x 8= 512jls)
primite de la terminalul 7 a lui CI 3
prin intermediul porţii CI 2.4. Ca rezultat la ieşirea directă a bistabifului
CI a.1 se obţin impulsuri cu frecvenţa de 125 kHz, a căror fază se
schimbă după fiecare 8 linii.
Apăsând butonul K4 (benzi verticale alb-nergru) CI 3 trece În cel
de-al doilea regim şi la ieşirea aparatului, prin rezistorul Rs se aplică
impulsurile cu frecvenţa de 125 kHz.
Prin apăsarea numai a butonului Ks
(benzi orizontale alb-negru) la ieşi
rea aparatului prin rezistorul R9 se
aplică de la ieşirea 8 (terminal 7) a
lui CI 3, care lucrează În primul regim, impulsurile a căror durată este
egală cu 512MS. Apăsând atât butonul K4 cât şi Ks, CI 3 trece În cel
de-al doilea regim, iar la ieşirea ge··
neratorului impulsurile vor avea perioada egală cu durat~ liniilor şi
ecranul va apare În jumătatea
stângă. negru, iar În jumătatea
dreaptă alb.
Dacă se apasă numai butonul K6
(benzi verticale cu strălucire diferenţiată) CI 3 lucrând În cel de-al
doilea regim de pe ieşirile 1, 2, 4, 8
corespunzătoare respectiv terminalelor 3, 2, 6, 7, impulsurile se vor însuma ca amplitudine în raport
1:2:4:8 prin intermediul rezistoarelor
Ro,R7 şi R~ iar semnalul rezultat va
avea forma de trepte, pe ecran apă-

rând benzi verticale cu gradaţie dide strălucire, începând CLi
negru stânga şi terminând cu alb
dreapta.
Apăsând suplimentar şi unui din
butoanele K4 sau KI, sau ambele, se
va schimba atât numărul benzilor
cât şi distribuţia reciprocă a acestora.
Prin apăsarea butonului K7 video
semnalul se aplică oscilatorului de
IF, care are rol de mOdulator, permiţând ca aplicarea semnalu,lui să se
fa9ă prin borna de antenă.
Infăşurările LI şi L2 se bobinează
pe o carcasă din polistiren cu diametrul de 9 mm, cu sârmă CuEm0
0,25 mm. Înfăşurarea LI cuprinde 8
spire care vor ocupa 10 mm din lungimea carcase;, iar înfăşurarea L2 3
spire dispuse între spirele înfăşurării
LI. Şocul L4 se realizează pe corpul
unui rezistor BC-O,2S având valoarea mai· mare de 1 MO cu sârmă de
0,1 mm CuEm, bobinat spiră lângă
spiră pe distanţa dintre terminale.
Şocul Ll este de tipul celor care se
folosesc la sistemele de deparazitare ale motoraşelor cu perii.
Aparatul având o execuţie
jită, nu nece~ită reglaje În afara
trivirii valorUor pentru C2 şi R.l
acordării mOdulatorului, din
două capacitoare semireglabiie
tru a se obţine o imagine
din canalele 1-5 ale televizo··
ferenţiată

exactă
fra~,,,~ntoi

OSCilat'DrLllui'-b,lzade
un capacitor semire,cu rezonatorui
nr. 5/1983.

lungă durată

şi fără probleme a acumulatoarelor NiCd trebuie
să le protejăm la descărcarea sub un anumit prag
de tensiune. Un circuit de protecţie cedeconectează pateriile de sarcină când tensiunea lor
scade sub un prag este prezentat În figură.
Tranzistorul T1, o sursă .flotantă MOFSET, ac-

ţionează

pe post de comutator: Întregul circuit
500 pA când comutatorul este ÎnMA când comutatorul este deschis.
Valorile rezistoarelor R1, R2, R3 fixează pragurile
tensiunilor de sus şi jos, Vu şi VL, după relaţiile:

consumă cam
chis şi cam 8

R1

= R2 (~1,15

R3

=

1,15 (

VU~VL

1)

Rezistorul R4 asigură deconectarea
a lui Ti, fiind o cale de descăr
care a lui C2.
BIBLIOGRAFIE - Colecţia EDN 1991.

latoarelor.

corespunzătoare

)

MARINESCU

\

v

Ca circuitul să funcţioneze trebuie ca
să deVu Detectorul de tensiune IC1 alimentează circuitul IC2, dar numai atât timp cât V+ ră
mâne deasupra pragului VL Cu alte cuvinte, circuitul IC2 nu mai este alimentat şi dispare tensiunea de pe poarta tranzistorului T1, deconectându-I.
Circuitul IC2 este un invertor dual care În mod
normal converteşte +5V În =t= 10V. Condensatoarele
C1, C2 şi cele două diode asociate formează un
triplor de tensi,une care generează tensiunea de
pe poarta tranzistorului, T1 la un nivel de aproximativ două ori' tensiunea acumulatoarelor.
Cu valorile din figura 1, circuitul deconectează
trei acumulatoare NiCd înseriate (de câte 1,2V
fiecare) În momentul când tensiunea V+ atinge valoarea VL = 3,1V. Un histerezis de aproximativ
O,5V permite comutatoru/ui să nu se închidă din
nou după ce a fost deconectată sarcina; V+ trebuie mai Întâi să atingă valoarea Vu = 3,6V. Comanda pe poarta tranzistorului T1 scade o dată
cu căderea tensiunii acumulatoarelor, făcând ca
rezistenţa În starea "on" a tranzistorului T1 să
atingă un maxim de aproximativ O,1D, chiar
înainte ca v+ să atingă pragul de 3,1V. Un curent
de sarcină de 300 mA În acel moment va produce
prin comutatorul
o ,cădere de tensiune de 30
deconectat. Căderea de
va fi cu 2 sau 3
mV mai mică
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M.STRATULAT
Motoarele autoturismelor din seria R5 au fost
echipate cu mai multe tipuri de carburatoare În
evoluţia acestei game de autovehicule. Astfel tipul R 1220 a fost echipat iniţial cu carburatorul
508, În anul 1976 s-a montat tipul 602 iar după
1977 - carburatorul 687. Modelul R 1221 a fost
echipat până În 1976 cu carburatorul 507-585, În
anul 1977 cu tipul 603, iar după această dată s-a

început montarea cu carburatorul DIS 677 - care
va fi descris într-un număr viitor. Motoarele cu
raport de comprimare de 8,3 de pe autoturismul
R 1222 au fost echipate cu carburatorul 543, iar
cele cu raport de comprimare de 9.25 cu carburatorul 561-586 până În anul 1976; după această
dată, pe ambele motoare s-a montat carburatorul
tip 561/3 care, din 1977, a fost în.locuit cu
32DIS-678.
În tabel sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale carburatoarelor din seria 32 SElA,
urmând ca ulterior să fie prezentate şi carburatoarele din gama 32 DIS.
În tabel dimensiunile nespecificate sunt măsu
rate în sutimi de milimetru.
508

602

687

507-585

603

543

561-586

maşină

1220

1220

1220

1221

1221

1222

1222

23

23

23

23

23

23

23

120

122,5

122,5

125

127,5

122,5

125

122,5

135N4

135NS

135NS

150N5

160N5

150N3

170NM

l70NM

40

43

43

40

43

40

40

44

40

40

40

40

40

45

40

40

Supape-ac (mm)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Plutitor (g)

5,7

Olam. difuzor (mm)
Jlclor prlnc.
Jlclor aer
Jlclor ralantl
Pulverizator

pompă

5,7

0,6..;..0,7

0,65

0,65

0,6-0,7

0,65

0,6-0,7

0,7

0,7

aer (mm)

3,48

3,48

3,84

3,59

3,48

3,48

3,48

3,48

aerisire (mm)

3-4

2-3

2-3

Deschidere accel (mm)
Deschidere

clapetă

Deschidere

fantă

La toate motoarele şi carburatoarele turaţia node ralanti este 700±25 rot/min.
Precum se ştie, carburatorul trebuie să alimenteze corect cilindrii În regimurile continue de sarcini potenţiale, la mersul În gol (ralanti) şi sarcini
maxime.
Alimentarea la sarcini parţiale este susţinută de
circuitul principal; benzina este dozată de jiclorul
principal 26 (fig. 1); aerul de corectare a amesteeului este livrat de jiclorul compensator 8 şi canalizaţia 9 iar emulsia de aer-benzină pătrunde în
camera de carburaţie În secţiunea minimă a difuzorului mic.
Alimentarea !a ralanti (mersul în gol) se asigură
prin jiclorul de benzină de mers În gol ..6, aerul
sosind prin canalizaţia 10, fiind dozat de jiclorul
de aer 7. Emulsia preparată de acest circuit, trece
pe lângă cuiul de reglaj 23 şi debuşează În camera de carburaţie prin canalizaţia 22, plasată În
avalul ctapetei de accelerare 21. Un curent adiţio
nal de aer este prelevat prin canalizaţiile 12 şi 16,
cuiul 14 servind pentru reglajul nivelului de turaminală

18

3-4

1

2
\lI\---3

561/3

Tip carburator
Tip

H-'-r----B

. ţie (suplinind deci funcţia cuiului de reglare a poziţiei clapetei de accelerare). Trebuie reţinut că,
neexistând un îmbogăţitor propriu-zis, funcţia
acestuia este preluată de canalizaţia 10 care, la
turaţ;; şi sarcini maximale. îndeplineşte şi funcţia
de econostat (îmbogăţitor fără supapă), prelevând benzină prin jicloarele 6 şi 7 şi propulsând
emulsia prin canalizaţia 25.
Această ultimă canalizaţie mai are şi menirea
de a nu permite golirea circuitului de mers În gol
când motorul "funcţionează la sarcini parţiale; În
caz contrar, revenirea la regimul de ralanti s-ar
face cU dificultate.
Regimul tranzitoriu de repriză (trecerea de la
ralanti la mersul În sarcini mijlocii) este realizat

de fanta longitudinală 24, iar accelerarea de
pompa' 17, cu membrana 19; pompa este legată
cu camera de nivel constant 3 prin, supapa de aspiraţie 27 şi conducta 18, iar cu pulverizatorul 13
prin supapa de refulare 15.
.
Membrana pompei este acţionată de ,o camă
plasată pe axul clapetei de acceleraţie şi timoneria 20, iar cursa sa se reglează cu ajutorul unui
şurub existe!)t pe tija de împingere.
Pentru pornire se foloseşte clasica clapetă de
aer, 11, (şocul), care asigură pornirea la rece, Încălzirea motorului rece după pornire şi demarajul.
Aceste comenzi sunt mijlocite de pârghia 1 (fig.
2) montată pe axul clapetei de acceleraţie, cama
2 şi levieru/5. Ultima din. aceste piese este montată pe Cţxul clapetei de aer şi este Încărcată cu
un arc 6 care tinde să ţină închisă clapeta.
Datorită acestor trei piese, 1, 2 şi 5, acţionările
clapetei de aer şi a celei de acceleraţie sunt corelate atunci când este acţionat butonul de comandă al şocului sau pe timpul încălzirii motorului şi a demarajului.

Cam a intermediară, 2, are trei ori·ficii care, prin
rotirea camei, pot fi adus.e în dreptul unui fixator
cu bilă, determinându-se astfel trei poziţii: În
prima poziţie clapeta de aer este Închisă complet
iar arcul ei este puternic tensionat menţinând-o
Închisă; În a doua poziţie (situaţia de pe figură)
clapeta de aer rămâne închisă În continuare, dar
arcul este mai puţin tensionat, permiţând deschiderea ei parţială În cazul creşterii tutaţiei; În sfârşit, În ultima poziţie clapeta este deschisă complet iar acţionarea În continuare a butonului
acesteia determină deschideri corespunzătoare
ale clapetei de acceleraţie.
Aşadar, pentru a porni motorul rece la tem peraturi scăzute, se trage complet butonul de comandă a ctapetei de aer, aducând cama 2în
prima poziţie; acum clapeta de aer este complet
închisă, iar cea de acceleraţie se află parţial deschisă.
După

un timp de funcţionare a motorului, care
depinde de temperatura ambiantă, butonul de comandă se lrT!pinge aducând cama 2 În poziţie intermediară. In această situaţie, tensiunea' arcului
.care menţineclapeta închisă se reduce, aşa încât,
când depresiunea creşte, ea se poate deschide
parţial.

Clapeta de acceleraţie rămâne În continuare
parţial deschisă pentru a asigura Încălzirea motorului la un regim suficient de economic de ralant;
accelerat. Când se doreşte ca maşina să plece de
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4. SISTEMUL DE ILUMINARE

NR. 4)

Definiţie

Pct. Termen

1. Releu schimbare lu- Releu care, fiind acţionat succesiv, asigură
mină de drum lu- schimbarea: luminilor de drum cu cele de înmină de întâlnire
tâlnire şi invers, simultan cu semnalizarea luminoasă de control al acestei schilnbări.
2. Comutator lumină
Comutator care asigură alimentarea succesivă
de drum lumină a luminilor de drum şi a celor de Întâlnire.
de întâlnire

Definiţie

Pct. Termen
1. Contactor stop

de

drept. scop avertizarea
la circulaţia rutierăasu
autovehicule, În scopul
de

circulaţie.

8. Releu de succesiune Releu făcând parte din instalaţia acustică de
a tonurilor
avertizare, care comandă o anumită ordine si
durată a succesiunii funcţionării avertizoarelor
acustice cu tonuri diferite.
6. SISTEMUL DE MĂSURĂ ŞI CONTROL

5. SISTEMUL DE SEMNALIZARE

2. Releu
zare a

DI~

Contactor care, în ti,mpul frânării, realizează închiderea circuitelor ,lămpilor de semnalizare
,stop (exemple: întreruptor stop hidraulic, întreruptor pneumatic, întreruptor mecanic).

semnali- Releu cu acţionare exterioară, care comandă
Jn mod automat alimentarea intermitentă a lu-_
minilor'ce semnalizează intenţia de schimbare
a direcţi~ de mers a autovehiculelor.
'

direcţiei

Definiţie

Pct. Termen

--------------------------~~--~------------------------

1. Semnalizator optic

Sursă de lumină de o anumită culoare, care

serveşte

1$1 avertizarea conducătorului auto
asupra anumitor situaţii de funcţionare a autovehicul ului.

2. Indicator.
Sinonim: Aparat electric de măsurat care, primind la .inAparat indicator
trare o mărime de o anumită natură, afişează o
indicaţie dependentă de mărimea de intrare, ce
poate fi citită de conducătorul auto.
3. Indicator de

curent Indicator ale cărui indicaţii sunt
cu curentul debitat de alternator.

proporţionale

3. Comutator semnali- Comutator prin acţionarea căruia se aSigură
zare direcţie şi avarie funcţionarea Iămpilor de .semnalizare direcţie,
prin intermediul releu lui de semnalizare adirecţiei şi, printr-o acţionare suplimentară, co. modă şi semnalizarea stării. de avarie cu toate
luminile de semnalizare a direcţiei.

4. Indicator
siune

4. Semnalizator' acus- Dispozitiv de semnalizare care la o comandă
tic. Sinonim: Semna- externă produce un sunet complex de o anu...,
lizator sonor
mită intensitate sonoră.

5. Indicator de tempe- Indicator a cărui indicaţie' este proporţională
ratură apă
cu temperatura apei de răcire' a motorului termic (sau a altor medii fluide).

5. Avertizor acustic. Si- Semnalizator acustic care serveşte pentru
nonim: Avertizor so- semnalizarea participanţilor la circulaţia rutieră asupra prezenţei autovehiculuJui în mers
nor. Claxon
şi a intenţiilor de efectua re a manevrelor de cir-

6. Indicator
siune ulei

culaţie.

6. Vibrator acustic. Si- Semnalizator acustic cu intensitate sonoră mai
nonime: Vibrator so- mică decât aceea a avertizorului, care serveşte
nor. Buzer
pentru semnalizări interioare autovehiculelor.
7. 'Instalaţie acustică
de avertizare '

Figura 1. Legenda
1 - accesUl benzinei În camera de nivel constant; 2 - supapa-ac; 3 - camera de nivel constant; 4 - plutitor; 5 - canal de echilibrare a camerei de nivel constant; 6 - jiclorul de benzină
al mersului În gol; 7 - jiclorul de aer al mersului
În gol; 8 - jiclor de aer compensator; 9 - canal
de aer; 10, 12, 16, 25 - canalele de aer ale mersului În gol; 11 - clapeta de aer (şocul); 14 şurubul pentru reglajul turaţiei la ralanti; 15 supapa de refulare a pompei de acceleraţie; 17 pompa de acceleraţie; 18 - canal de benzină; 19
- membrana pompei de acceleraţie; 20 - dispozitivul de acţionare al pompei de acceleraţie; 21
- clapetă de acceleraţie; 22 - canal de amestec
al mersului În gol; 23 - şurubul pentru reglajul
CO; 24 - fanta de transfer (repriză); 26 - jiclorul principal; 27 - supapa de admisie a pompei
de accelerare; 28 - Clapeta orificiului de ventiIare a camerei de nivel constant.

ten- Indicator ale C'8rui indicaţii sunt proportionale
cu tensiunea reglată de regulatorul de tensiune.

de

pre- Indicator a cărui indicaţie este proporţională
cu presiunea uleiului din sistemul de ungere al
motoarelor cu ardere internă.
.

7. Indicator de
combustibil.

nivel Indic.ator a cărui indicaţie este proporţională
cu nIvelul mediu al suprafeţei libere a combustibilului din rezervor.

li

8. Indicator combinat

Indicator care incorporează În aceeasi carcasă
mai m,ulte indicatoare singulare adaptate şi
semnallzatoare optice, indicaţiile fiecăruia dintre ele fiind observate În zone diferite ale aceluiaşi cadran al indicatorului combinat.

9. Vitezometru

Aparat indicator, care indică viteza instantanee
de deplasare a autovehiculului.
\

Ansamblu de avertizoare acustice cu tonuri diferite, comandate succesiv de un releu de suc-

pe .Ioc fără ca motorul să fie complet Încălzit
(pentru a' micşora timpul de încălzire şi a reduce
astfel consumul), butonul pentru comanda clapetei de aer se împinge treptat până când cama
ajunge în ultima poziţie; deplasarea butonului
spre această poziţie trebuie corelată cu graoul de
încălzire a motorului pe parcurs.
O ultimă observaţie privind construcţia şi
funcţionarea acestui carburator se referă la camera de nivel constant; aceasta este prevăzută cu
o supapă de ieşire 28 care se deschide când motorul funcţionează la ralanti.
Deşi nu face parte integrantă din carburator,
circuitul de ventilaţie a carterului motorului este
conectat la acesta, aşa cum rezultă din figura 3.
Aspirarea gazelor şi vaporilor din carter se face
direct În carburator prin furtunul 1 conectat la
capacul culbutorilor. Pe de altă parte, aceşti produşi poluanţi sunt conduşi În galeria de admisie
prin canalizaţiile 2 şi3 legate la colector printr-un
racord În formă de T. De notat că În capătul racordului 3, cu care se face legătura cu galeria, se
află un ajutaj A cu diametrul de 1,3 mm. Lipsa
sau colmatarea acestuia duc la imposibilitatea reglării corecte a ralantiului.
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de

Aparat de

10. Vitezograf

şi distanţei

măsurare şi

de Înregistrare a vitezei
parcurse de 8lJtovehicule.

acţiunii uneÎ mărimi de o
natură, numită mărime de intrare, o
traduce într-o mărime de natură electrică, numită mărime de ieşire, care depinde În mod biu-

Dispozitiv care, supus

11. Traductor

anumită

nivoc de prima.
12. Traductor de pre- Traductor care transmite indicatorului de presiune. Sinonim: tra- siune ulei un semnal electric proporţional cu
ductor manometric
presiunea uleiu1ui În sistemul de ungere al motoarelor.
13. Traductor de tem pe- Traductor 'care transmite indicatorului de temratură. Sinonim: tra- peratură un semnal electric proporţional cu
ductor
termometric temperatura fluidului de răcire a motorului.
. 14. Traductor de
combustibil

nivel Traductor care transmite indicatorului de nÎvel
combustibil un semnal electric proporţional cu
nivelul combustibiluluÎ din rezervorul autovehiculului.

15. Contactor

Aparat care,sub acţiunea unei mărimi de stare
a mediului cu care este adus În contact si la o
anumită valoare a acesteia, realizează Închiderea circuitului electric al unui semnalizator optic.

16. Contactor
tric

termome- Contactor care, montat În sistemul de răcire al
motoarelor cu aprindere prin scântei sau În alte
sisteme cu medii fluide, serveste la semnalizarea creşterii temperaturii mediului respectiv
peste o anumită limită.

17. Contactor
tric

manome- Contactor care, racordat' În
al motoarelor cu aprindere priI")
alte sisteme cu medii fluide sub presiune, serveşte la semnalizarea scăderii presiunii mediului respectiv
o anumită limită.

18. Tablou de bord

Ansamblul indicatoarelor si semnalizatoarelor
optice situate la bordul au'tovehiculelor împreună cu suportul.

IDEOREC RO,ERE

Fotodiode

Comutatoare
.ou

f

~

Ing,

ŞERBAN

NAICU

Formarea
Captoare

o cameră

folosită

•

ŞI

•

ŞI

•
• ••
analiza Imaginii.
filtre de culoare

cu rolul de a înregistra pe

~~~~~~__~-4__~~Ieşire

video
Registru cu decalaj
ori zontal (X)

bandă

(zoom). Din punct de vedere pracpuţin inferioare celor de mai sus.
Astfel, ţintele de 2/3 inch sunt fortic, focala este cea care determină
video,
pencaracteristicile fizice ale obiectivemate dintr-un mozaic fotosensibil
tru înregistrarea imaginii şi a sunelor. Ea este funcţie de dimensiunile
dreptunghiular cu dimensiunile de
tului pe bandă magnetică, cuprinde:
imaginii care se urmăreşte să se for6,5x 8,8 mm, iar ţintele 1/2inch au
- secţiunea propriu-zisă de cameze. Aceste dimensiuni ale
dimensiunile de 5x 6,6 mm.
meră, care transformă În semnale
imagini; sunt determinate de dimenŢintele de analiză, denumite geneelectrice imaginile culese cu ajutosi unile ţintei de analiză, care În mod
ric captoare, sunt formate dintr-o
rul unui ansamblu conţinând o parte
curent, are diagonala de 2/3 inch şi
multitudine de celule fotosensibile
optică şi un cap tor fotosensibil;
1/2 inch (1 inch = 25,4 mm).
' , foarte mici (sau fotodiode) aliniate
- secţiunea de videocasetofon,
Dimensiunile "utile" ale tintei sunt
pe verticală şi orizontală, formând
. un mozaic. Ele au înlocuit vechile
tuburi de luat vederi (de tip vidicon,
Tintă
saticon, newvicon). Aceste mici cesem iconductoare
lule (8-;-12 microni) corespunzând
de fapt elementelor de imagine, dezvoltă sub influenţa luminii sarcini
electrice proporţionale cu iluminatul
recepţionat de fiecare dintre ele.
Aceste sarcini electrice sunt ulterior
prelucrate de circuitele electronice
cu care aceşti captori sunt asociaţi.
La videocamerele obişnuite, aceşti
Fi Itre Imagine
captori sunt constitui ţi din' două elemente. Pe de o parte ţinta prode
priu-zisă formată din sute de mii de
celule fotosensibile, pe de altă
culoare
parte, filtrele de culoare asociate, de
( a,b)
tip cu structură În linie sau cu structură mozaic. Aceste două tehnici
sunt astăzi utilizate pentru realizarea
ţintelor semiconductoare ale video./
camerelor. Ele sunt realizate prin
Filtre de culoare cu structură mozaic
tehnologie MOS (Metal Oxid Semi( Verde - roşu-verde -al bastru
conductor) sau tehnologie GGO
(Gharge Goupled Devices). Diferensau gal ben-dan -magenta-verde)
ţele, între cele două tehnologii constau În modul de recuperare a sarcinilor electrice formate la nivelul celulelor fotoelectrice care le alcătu
iesc.
În figura 1 se prezintă principiile
(a)
de realizare a captorilor de imagine
Registru
utilizaţi la videocamere. Ţintele de
vertical
analiză sunt de tip MOS (c) sau
Circuit
GGD (d) şi au asociate filtre de cude
loare cu structură În linie (b) sau
baleiaj
mozaic (a).
Se pot menţiona şi captoarele cu
vertical
structură matricială de tip x - Y şi
( c)
captoarele cu transfer de sarcină.
(d)
Acestea din urmă sunt de două ti( b)
puri: cu transfer de cadru şi cu tranCi rcuit de
sfer interlinie.
Fiecare dintre elementele de imaRegistru
baleiaj ori zontal
gine, reprezentat de o fotodiodă,
orizontal
este adaptat la captoarele cu strucFiltre de culoare cu
tură matricială cu un comutator
structura 'În linii,
MOS, cu efect de câmp, comandat
de un registru vertical sau orizontal.
( galben:-verde-cÎan)
magnetică

semnale corespunză

toare, pentru a, putea să le recitim
ulterioc'
În cadrul materialului de faţă ne
vom referi doar la prima secţiune.
Ga şi În cazul camerelor clasice
de cinema, obţinerea imaginilor la o
videocameră se face cu ajutorul
unui sistem optic, care constă
dintr-un obiectiv cu focala variabilă

L;~(C,dJ
::---r~

I
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• v - belts for industrial purposes
• V - belts. for speed variators
• Rubber gaskets for general purpose for compact and foaming rubber
• Ebonite waren
• Reclaimed rubber RA, RC
• Technical rubber items for equipplng of autovehicles

•

.a1ll"1!"!II!"UIII"§1

sertien
•

for

•
belts

•

rubber plates without infU bber

plate "ELASTI N"
courts and sports haUs
and transmission rUbber

pressure rubber hoses for waoii products acids and

• Various compounds and masterbatches
• Various metallic construction for
conveyer beltings.
'685
70 .

pressure rubber hoses with
metal insertion for hydrau-
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Montajul este
un amplificator'
liniar cu bandă
de trecere mai
mare de 2 MHz
care poate livra
o putere de 10
W 'pe o sarcin ă
de 50 n.
Acest amplificator . este util În
transmisiuni
SS8, FM şi Cw.
Tranzistoarele
sunt de urmă
tipu ri:
= KT920A,
VT2 = KT9208
VT3 KT9208
au KT9258,
= 2T9136,
VD1 = VD2 =
2T9135, VQ3 =
205606.
După cum se
s
vă
În
VD1 şi
sunt tranmontate
VT2 şi VT3

Diametru

Lungime

Nr. spire

15

3

07

10

07

Diametru

sârmă

15
20

Amplificator

ro

L5

6

15

2

07

liniar 144 MHz

10
10

4

;\F

"~:r

i -- .. -----I

I

=

I
I

p 1.1

:O ~1--bQ~-C-2-+-----:-

T

Cl·
15

I

i

U

Ht-I-+--'--------~I""-"----0,1

~

C16-22

!

l#7'
I
p2.1
C17
15

protecţia

a aces-

R1

39
conVTL.
,.
R14!

C6

I01

i

56Kl

R15 'Tx

--~/Rx

T

0.1

..1.

P2

P1

V03

VD1~
V02~

PRODUCE:
• fire;
• ţesături hesan din iută, in şi cânepă;
• saci textili din iută pentru ambalarea şi transportul produselor
aNmentare, agricole, chimice, nemetalifere;
• covoare, carpete, preşuri pentru decoraţiuni interioare;
• seturi de baie şi auto cu suport PVC;
• pâslă (auto, izola ţii, tapiţerie, confecţii, geotextile).
SOLICITĂ:

• materii prime (fuior şi fire din iută, fire poliamidă pentru covor)
Aşteptăm partener străin pentru societate mixtă.
, PRODUCES:
• yams;
• hessian fabrics of iute, linen and hemp;
• textile bags for the packing and transport of the food,
tural, chemical and non-metallic products;'
• carpets, rugs, door-mats for interior decorations;
• bath and car sets on PVC' basis;
• felds (for cars, insulations, upholstery, ready-mades,
les)

r

1

S:C. INDUSTRIA IUTEI S.A.
Jute industry S.A. - Trading Company
Fax: 78024 10; Telefon:. 780 75 20

REQUIRES:
• raw materials (jute bundle and jute yams, polyamidic yams for
carpest)
We are waiting for the foreing partner interested in a joint venture company.
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SOCIETATEACOM,ERCIALAPE,NTRUCERCETARE, . .
. 'P~OlECTARE SI.·PRODUCTIEP.~.ECHIPAMENTE
SI·.INSTALATII . ·.DE AUTOMATIZARE
c.o071'295 Bd. Mircea Ellad.e ,f~: .tel:679 4512:633 00 9'>:'ax:312 9862.,
..cod 72321. Calea Floreasca 167; .. tel: 312.76 16;633- 00 69; fax: 312 53 .92
J

'

" , ' ,

yn .part,"!r. d~ ne inlocLi't, dac,ă nu azi, mâin.e .

siguranta. ' , ' .

t. P.A..... S"A..

..

vă oferă:

etraductoare . . ....•.'•. '.
ac;ţlon iri electrice ,ielect.ronice de putere
telem~lici

• analize ,,- incer~ăr'pentru certificareacalltătii
• incercăr' de fiabilitate
.edltare, multiplicare, legitoriepubllcatii
•. reprezentare

.apâratură'de' automatizare
•• echipamente . ,ilnstal~tii de automatizare
e< aiatenJe Ia,'"rmatlce
., •. e~hlpamente. InstalatII de automatizare pen• standardizare
tru,"ţpateramurUe economiei,. in".tim_nt, ~ocro
etel1nică .medicală
tlr~.ai~nătate,âdminlstratie" sistem bancar
• bU.nurl de consum electrotehnice
electro-.i,,~,grator de sistem pentru produsele firmeniee
lor: .
•. AllenBradley .,.- SUA
• Omron- JaEtOnila.

,1

,i

~Oll~tI.ltan t•
•,ivtărl·la
(1 ·ssistenlă.ehnică\' . . •. .

"h,."

il

.i' ............... '

.

. .
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• montaj, PIF şi servleepentru produsele proprii. unlcateşi
.Instrulre.şiforrn~~e personal
• bunuri de

