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puls la intrarea montajului (care diminuează potenţialul catodului)
aduce dioda În conducţie, situaţie
care modifică potenţialul tranzistorului şi,)n final, acesta intră În conducţie. In continuare, tensiunea de
emitor scade, deci si a anodului diode; care intră În blocare.
Semnalul de intrare este o succesiune de impulsuri pozitive şi negative de ± 1,5 V, iar tensiunea de ieşire trece dela +7 V la +14 V şi invers.
•
Aici frecvenţa maximă de lucru
este de 60 kHz, dacă R1 = 6 kn, R2
= 0,85 kn, R3 = 3,3 kn, R4 = 2,7 kn,
iar C = 10 nF.
Şi În figura 2 est~ prezentat tot un
circuit basculant bistabil, dar acesta

Tranzistoarele unijoncţiune au
În diverse domenii Înlocuind cu succes montaje mai complexe realizate cu alte componente
electronice.
Montajele prezentate, suntem
convinşi, vor fi apreciate de constructori datorită imediatei lor utiliaplicaţii

tăţi

şi,

bineînţeles,

simplităţii.

Astfel, În figura 1 este prezentat
un circuit basculant bistabil ce are
În componenţă tranzistorul 2N 1671.
Se observă că semnalul de comandă
se aplică pe emitorul tranzistorului
prin intermediul unei diode de tip
EFD108.
Potenţialul catodului diodei este
fixat la o anumită valoare prin rezistoarele Ri şi R2. Aplicarea unui im-

Dacă.· D2 nu conduce, circuitul de
emitor s~ închide prin C1 şi R7, .
Aplicând un impuls pozitiv E2,
acesta aduce pe 02 În conducţie
i\_'_"_C""''''''''''''''Z''",,,,,,,,_,",,%C~,,w,.,,,",,,m,,,,,,,,,,,,""'''''''''''''''''''''''''',41 CO mUfând ci rcu itul În starea iniţial ă.
funcţionează la aplicarea unor imAici impulsurile E1 şi E2 trebuie să
pulsuri pozitive El şi E2.
aibă amplitudini mai mari'de 1 V,
Când tranzistorul ,este blocat, posemnalul de ieşire fiind cuprins între
tenţialul scăzut al emitorului este
8 şi 15 V. frecvenţa maximă având
!lproximativ 10 kHz.
.,
menţinut de dioda 01, dioda 02 fiTranzistorul este tot uri 2N1671,
ind blocată.
Aplicarea impulsului El conduce
diodele de tip EFO, Rl· == 2,7 kO, R2
la creşterea potenţalului emitorului
= 870 n, R3 = 4700, R4'= 5.6 kO, R5
şi tranzistorul se poate amorsa.
1 kO, R6 2,7 kO, R7 =='10 kO, C1

in for- m<'aţ iei c aset a aud'i c.
progr-amul s~ încarci cu:
CLEAR' E.2838: LOAD"48"CODE
Pentru par-tea demonstrativ~ înc~rcarea se face cu
LOAD demcljJ ar t 1 fi"

ing.

II

(URMARE DIN NR, TRECUT)

LANSARE

Propunem utilizatorilor
microcal~ulatoar-elor per-sonale Spectr-um şi compatibile (HC-85,90,91;CIP;
TIM-S,COBRA) un pr-ogram
utilitar cu o lungime de
c-te~l'
da. w -awe
nu m -1' ~~(.)~
-...J • o
11• 'd
~
se remarc~ prin facil itlţile deosebite oferite.
Dintre performanţele programului SUPER TOOLKIT :
- trasarea şi renumerotarea liniilor- de pr-ogram
BASIC
listar-ea variabilorcompactizare programului
citirea header--ului
harta memoriei
!ite'rgerea unclr bl ocur i
din pr ()f;l'r am
sub s't; it u i r ea
Ltn':'r
comenzi
-furnizarea lungimii proQramului,a memoriei disponibile şi a celei ocupate de va·riabil(~ ..
Progr-amul
este scris în
într-egime în cod maşinI şi
este în mod uzual însoţit
de o demonstraţie şi un
ghid de referinţ~n

Dup~ înclt\y.:area corect~ a
programului activarea se
face cu:

c(

.•:.

INCARCARE
Ut

2

il iz 'ind

I

'...

•

F.~ANDUSR

62839

Deoarece programul foloseşte întrsyupeYile este'
necesar sI fie dezactivat
'i'nainte de a rula c.rice
cod maşinI care utilizeaz~
't'nt·( ar uper il e.
Dezactivar-ea se face cu:
RAND USF.: 62848
Comanda NEW dezactiveazl
pr ':'gramul
Deasemenea
dup~
RUN
programul se reactiveaz~
cu REM sau PRINT ..

APELARE RUTINE

simultan ENTER şi
una din tastele d~ mai jos
se c.bţ ine:
R- rt;;'j"iUmerotare 1 ini i
L- listare variabile
K- substituire comenzi
B- şterger-e bloc pyogram
M- harta memoYiei
H- citire header
C- compactizare program
Ţ- activare trasare .
D~ dezactivare trasare
'P- lungime program
V- lungime 20nl variabile
a l , F- memor-ie libey~
Ap~sînd

=

=

DESCRIERE
RENUMEROTARE
In elaborarea unui pyogyam'
în mod obişnuit apat modificly~ ca~e îl fac greu de
urm.yit şi depanat sau în
unei e caZLtr i s'i'ntem puşi
'i'n situaţia impc.sibill de
a
introduce o linie de
Py c.gy am 'i'nt ye qccL\c! 1 in i i
cu numere succe~ive.
O alti variant. întîlnit~
de programatorii cu expeYienţ~
la
progyamele
foart~ lungi este deplşi
rea valorii maxime a numlr Ltl u i de 1 in i e •
în cazuYile enuneste rutina de renumerotare a liniilor.
In afarl de renumerot~re
rutina asigur! modificarea
corespunzltoar-e a etiche-,
telor din GO TO,GO SUB,RUN
LIN~
plşţrînd
RESTORE,
structura lo~ic~ a pyogramLtl u i •
ATENTIE! Nu sunt ~eactua1 iza te, et i ': het ele car e se
refer-I la numere de linii
i ne x i s t en te sa Lt r ez uit a t e
din .:alcule.
Cu toate cI yutina este
pr-otejatl
împotriva
eror-ilor este util a se
face o copie a programului
înainte de renumer-otare.
Parametri ceruţi dupl apelarea rutinei de renumsrotar-e sînt numlrul de li~ie
de 1 ir'\ car e se 'i'nc+:?pe şi

SOluţia
ţate
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R2

R3'
CT

RS

R6

T

~~'

R4

I
I

I

PN

. R1

I

~

I

I I

RT

I

I

I 1
I

UJT
Re
= 5 nF, C2 = 20 nF,
Un alt montaj interesant cu un
tranzistor unijoncţiune îl constituie
multivibratorul astabil.
După cum este brnecunoscut,
multivibratorul astabil oscilează
singur, neavând nevoie de semnele
de comandă,
Un astfel, de montaj (figura 3)
generează. semnale cu perioadele t 1
şi t2, În care perioada totală este T =
t1 + t2, iar)iţH~.cvenţa de oscilaţie f =

1/T.

t

(:.

În prim~'ţp~rioadă a ciclului, C se
încarcăcpr:jn R 1 şi D 1, Dacă
tensiunea d€,lmitorului atinge pragul
de amorsare, aceasta scade imediat
şi • dioda S;~) b.lochează,
In ciclu{ următor, C se descarcă
prin R2 şJ ::emitor,
Semnalele \de forma indicată În

figura 3 se pot culege din Si şi S2
sub formă de dinte de ferăstrău, sau
sub formă dreptunghiulară În S3.
Spre a obţine un semnal cu
frecvenţa de 20 kHz trebuie ca
10 k.o, R2 = 27 k.o, R3 = 47 n, şi C :::
3,3 nF,
Ca formator de impulsuri se
utilizează montajul triger, ilustrat
figura 4, la care dacă aplicăm o
tensiune sinusoidală, la ieşire se
obţine o tensiune rectangulară, Aici
tranzistorul este tot un 2N1671.
dioda un PL6 iar R1 = 1 k.o, R2 33
k.o, R3 = 1,5 k.o.
Cu două tranzistoare
si un
TUJ se poate cons rui' un
multivibrator monostabil.
Cele două tranzistoare pnp
formează un circuit bistabil iar
tranzistorul unijoncţiune un circuit

ce

- -. .- -. . . . .,.J,II""_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
uwB1ll-_

dintre dou~
linii succesive)"
Valori~~ implicite sînt:
- nr. ~~imei linii=10
- pa1SLtl,::21t (>
Acest~~
sînt
selectate
cînd s~ r~spunde cu ENTER
la solicitarea de a introdL\I: e par iamet r ii.
LISTARE VARIABILE
ACI!.?a~3t~
rut in~
1 isteaz~
toate vayiabilele înîlnitS
în program e~ceptînd pe
cel e tip tab l ou c: are p Cit
fi de dimensiuni
foarte
mari.Dup~ apelarea rutinei
variabilele
listate
pe
ecran la comanda COPY sînt
tip~rite la imprimant~"
Daci numlrul variabilelor
deplşeşte un ecran apare
mesajul "r:E.cr()ll?" 1 a care
se r~spunde cu "Y" pE~ntru
a
pe'r mit e
ii
l i st ar ea
celorlalte variabile.
Aceastl rutinl poate bloca
'iOn une 1 e c <::tZ L\r i s i f::,t (,::!!ITIU 1
din
acest
motiv nu
se
recomandl folosirea ei.
COMPACT 1 ZAF.~E
Apelayea acestei rutine
duce la o reconfigurare a
programului astfel încît
sI ocupe un minim de spaţ i u 'i'n memclr ieu
Funcţionarea
programului
nu 'este afectatI dar viteza de e~ecuţie creşte
i <::t
spaţ i ul
de
memo'( i e
,(7?C onom i ~s i t
p':la't: (~ fi foI 0
sit în alte scopuri.
STERGERE BCOeURI
pasulCdistanţa

0

""

0

••
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emitor (

W~E ~

sibil la variaţia p;incipalilbr
parametri de regim static: I cso,

RE)'

şi

13.

Revenind la graficul din figura 6,
Se poate exprima lJafiaţia
Se poate observa din relaţia de
care prezintă caracteristica din cirfu ncţie de aceşti trei parametri'
mai sus că Ic (curentul de colector
cuitul de intrare a tranzistorului În
al tranzistorului funcţionând În realc
alc
conexiunea EC, În care I S =:: consgiunea activă normală) este inde~Ic =:: - - ~Icso + - - ÂU SE
tant, se observă 1n caracteristicile
al cso
aUSE
pendent de polarizarea colectorude ieşire ale circuitului (fig. 7 şi fig.
lui (Ee).
alc
8) mutarea P.S.F. pe dreapta de sar+ - - ~(3
Pentru a obţine un curent de
cină o dată cu creşterea temReratu0(3
colector (le) independent de (3
rii, din cauza creşterii lui 13. In ab(care variază mult cu creşterea
senţa unei măsuri de stabilizare (inCei trei factori: SI
temperaturii)
este
necesar ca:
sensibilizare) a P.S.F. cu tempera«(3+1 }R E ~ Rs·
tura, va rezulta deci o creştere imal c
.
alc
În această situaţie,
portantă a curentului de colector cu
=:: - - ,ŞI S,8= - - se numesc
aU SE
a(3
temperatura (Ia acelaşi curent de
I - (3(Es - USE) =:: _(3_ .
bază) ceea ce ar putea duce trantori
de
sensibilitate.
C «(3+1)R E
(3+1
, zistorul În stare de saturaţie şi deVariaţia totală a curentului
Es - U SE
(3
termina inutilitatea montajului.
•
=:: - ~Ic =::
colector va fi:
Să vedem În continuare cum se
RE
(3+1
~Ic = S/.~ICBO + SU,~UBE + S(3
dimensionează rezistenţele (R B şi
Să vedem ce influenţă au
=:: ~ lE = const. independent de (3.
R~ din circuitul de polarizare. Pe-n(3+1
, _
'
factori asupra variaţiei curentului
tru a obţine o insensibilizare cu
colector.
Pentru a respecta condiţia im-, temperatura a P.S.F. se impune ca
În Cazul Înlocuirii tranzistorului,
pusă «(3+1 )R E ~ Rei este nec,esar să
valoarea curentului de colector ·să
datorită dispersiilor de fabricaţie
se aleagă Rs foarte mică. Valoarea, se afle Între două limite I (T 1 ) şi
c
~I CBO, ~U BE şi ~(3 pot ,'fi oarecare
ei nu se poate micşora prea mult
I dT2) , aflate În porţiunea liniară a
(negative sau pozitive)putându-se
deoarece În acest caz semnalul de
caracteristicilor.
chiar compensa parţial 'intre ele.
intrare (aplicat de obicei pe bază) ar
Dar În cazul creşterii temperaturii?
fi o scurtcircuitare la masă prin
Atunci I cBo creşte, UBe/scade şi f3
sursa Es.
creşte, la aproape toate'franzistoaFaţă de schema din figura 11 care
rele. Deci, În mod obişnuit avem:
ar conduce la valori Rs mari (ce nu
• ~lcBo>O, ~UBe<O,d(3:>O. '
ar satisface condiţia de mai sus) se
Factorul S/ fiind ~';Î:ntotdeana
preferă varianta cu divizor rezistiv
pozitiv, creşterea lui
determină
În bază (figura 10) unde Rs
creşterea lui le.
RS1 . RS2
Când U BE scade, În 'circuitul EB
=:: R
rămâne disponibilă oltensiune mai
S1 + RS2 .Rezistoarele RS1 şi
mare . care va det~rmfna creşterea
RS2 pot fi alese de valoare suficient
curenţilor lE şi IB, deci şi le. Deci
de mică pentru ca Rs să satisfacă
factorul S u este negativ.
co.ndiţia de mai sus.
Creşterea lui
(3 determină
In dimensionarea divizorului RS1'
creşterea curentului de colector.,
RS2 se va ţine cont şi de curentul
Deci, S(3 este pozitiv.
prin divizor: 10 2 10 Is.
Rezultă astfel căt6ţi cei trei
Pentru respectarea inegalităţii de
ing. ŞERBAN NAICU
parametri din relaţia curentului de
mai sus s-ar putea Încerca mărirea
colector sunt pozitivi, la creşterea
lui RE' În practică nu se poate mări
temperaturii toţi contribuind la
prea mult RE deoarece o parte prea
creşterea lui le
mare din tensiunea de alimentare
La variaţia temperaturii Între limiConsiderând 13 ~ 1 rezultă:
(EC;) se pierde la bornele lui RE' De
tele T 1-T 2 (T2 > T 1) parametrii
obicei R ţ se alege de ordinul kO,
U sE (T2) - U sE (T 1) + [lc(T2) - Ic(T 1)]R E
tranzistorului vor avea valorile:
Rs =
astfel incat RElE = 3+4 V (deci destul
ţ3(T 1 } < 13 (T2) , U sE (T 1) > U sE (T2) şi
'dT 1)
IdT2)
de mare faţă de USE =:: 0,65 V la
' cso (T 1) < Icso (T2).
tranzistoarele cu siliciu), respeGtiv
ţ3(T
1)
ţ3(T 2)
Pentru tranzistoarele cu siliciu
RElE = 1+2 V (Ia tranzistoarele cu
Este evident că, pentru insensibilineglijăm I cso.
Ge la care U SE 0,2 V).
zarea punctului de funcţionare (deci,
Dacă RI; a fost aleasă ţinând cont
arătate
mai
sus
Conform
celor
de prescnpţiile de mai sus, rezultă
Pentru a nu produce o scădere a
stabilizarea lui) este indicat ca toţi
obţinem valorile curenţilor:
amplificării etajului, RE se decucei trei factori de sensibilitate să fie
Rs şi deci circuitul de polarizare a
plează În c.a. cu un condensator
(3(T 1 ) [E s - UsE (T 1 )]
cât mai mici. Din contră, cu c-ât ei
fost proiectat.
de valoare mare, CE (montat În paS-a arătat deja că pentru a ne
sunt mai mari influenţa lui I cBo, UBE şi
RS
+
[(3(T
) +1)] RE
1
ralel cu ea). Condiţia de alegere a
păstra În regiunea liniară a caracte(3 asupra circuitului este mai mare,
deci stabilizarea P.S.F. mai slabă.
acestui' condensator este ca reacristicilor este de dorit ca I c În P.S.F.
ţ3(T 2 ) [E s ,- U sE (T 2 )]
să varieze cât mai puţin cu tempetanta sa capacitivă să fie neglijaDe obicei, la tranzistoarele cu Si,
Rs + [ţ3(T 1 } + 1] RE
bilă faţă de valoarea rezistenţei de
ratura, deci să fie cât mai puţin sencel mai important este cel de-al
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.

+
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~
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)UCE
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pe _~ţ',_ rezultând o
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a lui U

CE.

EC

Din relaţia curentului de bază se
vede ·că 'scăderea lui U eE determină
micşorarea acestuia (I B), ceea ce
determină şi' micşorarea lui le.
Deci, prin R Be se realizează o
reacţie negativă care conduce la insensibilizarea P.S.F.
Pentru a nu influenţa regimul de
curent alternativ se desface R Be În
două rezistoare, iar capătul comun
se pune la masă prin CB.
În figura 13, se prezintă un circuit
de stabilizare a P.S.F. cu rezistenţă
În emitor. În acest fel se introduce şi
o relaţie paralel. Schema este utilizabilă la puteri medii.
Cunoscându-se
determina R BC cu

RBc
doilea termen (S u), iar la cele cuGe
primul termen (SI), la temperaturi În
gama normală de lucru.
Pentru temperaturi În afara gamei
obişnuite importanţa ,termenilor se
schimbă.

În primul rând trebuie definită
gama temperaturilor joase şi Înalte,
ca fiind cliferită la tranzistoarele cu
Ge faţă . ele. cele' cu Si (datorită
valorilorfparte diferite ale lui I eBa).
Astfel, limita între temperaturile
joase şi Jnalte 'se consideră 0° C la
tranzistoarel,e. cu Ge şi 60° C la cele
cu Si.
Astfel,:la temperaturi joase
(negative pentru tranzistoarele cu
Ge) leBo scade exponenţial şi deci
factorul SI Îşi pierde din importanţă,
trecând depe,locul doi sau chiar trei
În ordine~ .. ponderii asupra lui le.
De aceea efectul termenului
SI.teBo.important la temperaturi
ridicate, se mai numeşte "efect de'
temperaturi Înalte",
La temperaturi scăzute ponderea
termenului SU,UEB este cea mai mare,
de aceea ~f~ctul acestui termen se
mai numeşţ~ "efect de temperaturi
joase".
Stabilizarea P.S.F. cu rezistenţă
serie În emitor este foarte bună, dar,
pe rezistorul RE se disipă inutil o
bună parte din putere, lucru
admisibil doar la circuitele de putere

UCE

-

P.S.F

se

+
-=-EC

Iinv

poate

o

relaţia:

UD

= (3---Ic

b) METdDE NELINIARE
Metodele neliniare de stabiliz-are a
P.S.F. utilizează elemente neliniare
(diode, termistoare) dependente de
temperatură, În vederea Îmbunătăţi
rii performanţelor circuitelor la
scpimbarea condiţiilor de mediu.
In figura.14, se asigură compensarea termică printr-o diodă polarizată direct, conectată În locul retistorului R B2 din figura 3.
Dioda asigură practic o compensare a lui Un cu temperatura astfel:.
fiind construită din acelaşi I}laterial
semiconductor cu tranzistorul (Si
sau Ge) tensiunea de pe diodă va

diodă, deoarece ar
masă.
Semnalul se

pe

fi pus la
va aplica
printr-un transformator de cuplaj.
Pentru compensarea lui leBo cu
temperatura se utilizează schema
din figura 15, care foloseşte o diodă
pOlarizată invers. Prin diodă trece
curentul invers (I;nv.) care este egal
cu curentul rezidual I eBO. dacă
dioda şi tranzistorul sunt din acelaşi
material semiconductor şi sunt plasate În apropiere. Deci, curentul re- •

sar ca termistorul să se afle În contact termic cu tranzistorul.
La ctf,cuitul din figura 16 se observă ~ă, la o creştere a temperaturii, le are şi el tendinţa să crească.
Dar rezistenţa termistorului scade
cu temperatura ceea ce va determina un potenţial mai mic aplicat'
bazei de către divizorul de polarizare (R B, Rr). Deci I B va scădea, antrenând scăderea şi a curentului de
colector.
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EC

RB2

mică.

La circuitele. de putere mare acest
lucru determină scăderea randamentului, fiind necesară căutarea unei
alte soluţii.
Aceasta ar putea consta din
introducerea unei rezistenţe Între
colector şi bază RBe (figura 12).
Curentul de
sia:
IB

=

UCE

-

RBc

UD

bază

va avea expre-

, unde

UD este ten-

siunea de deschidere a joncţiunii BE,
iar tensiunea U CE va fi: U CE = Ec - Rclc·
La
creşte

creşterea temperaturii
va
le. deci căderea de tensiune

scădea

la fel ca şi Un a tranzistorului, la creşterea temperaturii. R B va
avea o valoare suficient de mare
pentru a asigura un curent constant
prin diodă. Curentul de colector ar
avea tendinţa să crească. Dar va
apare o scădere şi a lui Un cu temperatura.
Schema prezentată compensează
doar variaţia lui Un cu Jemperatura
nu şi a lui leBD. De aceea schema se
va utiliza doar la tranzistoare cu Si,
la care leBo este neglijabil.
tmpedanţa de intrare fiind .foarte
mică (dioda polarizată direct), semnalul alternaţiv nu se poate aplica

zidual al tranzistorului, Închizându-se prin diodă, nu va mai influenţa polarizarea bazei tranzistorului,
deci a P.S.F.
O altă compensare neliniară se
poate realiza utilizând termistoare
cu coeficient de temperatură negativ
(NTC) În circuitul bazei (figura 16)
sau al colectorului (figura 17).
Pentru a realiza o compensare a
creşterii lui le cu temperatura (datorită tuturor parametrilor) este nece-

O altă schemă de stabilizare cu
termistor este dată În figura 17.
Atunci când temperatura creşte, rezistenţa termistorului (Rr) scade,
crescând curentul de emitor, ceea
ce duce la mărirea căderii de tensiune pe RE. Acest lucru reduce polarizarea suplimentară a joncţiunii
EB, determinând scăderea lui I B şi
implicit a lui le.
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Stabilizarea cu termistor este utili-

zată la amplificatorul În contratimp.

Acest
foarte stabil.
ţionărli
schimbă
puţin folosit
rezistenţă

echipat cu
cate pe

Variaţia umidi'tăţii, de asemeni poate afecta
loarea constantei dielectrice f, iar vibraţiile
nice pot determina variaţii ritmice ale
dintre plăcile condensatorului.
În cazul bobinelor de inductanţă fără
variaţiile de temperatură produc dilatări sau
tractări ale conductorului din care este real
bobina, ceea ce are ca urmare variaţii co
zătoare ale diametrului, respectiv razei spi
a distanţei dintre ele, care În final cond
dificări În valoarea inductanţei şi implicit' '
venţei oscilatorului. Vibraţiile mecanice conduc
variaţii ritmice ale distanţei dintre spire care
ca efect variaţii corespunzătoare ale indu
Pentru evitarea sau micşorarea la un nivel.ad
bil a variaţiilor de inductanţă şi de capacitate
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se vede că frecvenţa
cu radicalul produsului
Având În vedere relaţia
că pentru a obţine oscistabilă trebuie să asigurăm
L şi capacităţii C faţă de
_,.,._L"'_"_~_,,,'
enumeraţi
mai
sus.

În

care:

dielectrică

); S -

a dielectricului (în
suprafaţa plăcilor

distanţa

dintre acestea.
influena plăcilor concapacitatea şi implicit
oscilatorului.

,,,,,",;6,,;.10

6

de

temperatură

a

respectiv a variaţiilor frecvenţei de rezonanţă
circuitului oscilant se impun următoarele:
- folosirea de condensatoare cu coeficienţi de
temperatură cât mai reduşi;
- utilizarea de condensatoare variabile cu di&lectrici aer cu plăci groase frezate;
- realizarea de bobine pe carcase cu coeti..
cient de dilatare cât mai mic, prevăzute cu şan-ţuri;
,
-. încălzirea conductorului
bobinajul;
- montarea elementelor circuitului oscilant cât
mai departe de sursele de căldură;
- folosirea condensatoarelor cu compensarea
'
co.eficientului de temperatură.
In continuare să vedem care este efectul apariţiei armonici lor asupra frecvenţei generate şi asupra stabilităţii acesteia. Aşa cum se ştie, În timpul
oscilaţiei, are loc un schimb periodic de energie
Între condensator şi bobina de inductanţă. Dacă
frecvenţa oscilaţiilor ~s~e egală cu fr~cvenţa de

rezonanţa a clrcui~ulUI ŞI nu eXista armoniCI
atunci energia reactivă înmagazinată în condensator este egală cu cea inmagazinată de bobina
de inductanţă.
Dacă dintr-o cauză oarecare sinusoida se deformează şi apar armonici, atunci curentul şi res.. pectiv energia din ramura capacitivă cresc, iar
curentul şi respectiv energia din ramura inductivă
scad.
.
"
Pentru a se explica acest fapt, este suficient sa
ne reamintim că reactanţa capacitivă este invers

proporţională

cu

frecvenţa:

= _1_

iar. re ac21TfC
tanţa inductivă proporţională cu frecvenţa:
XL = 21TfL
in concluzie, pentru frecvenţe mai mari, aşa
cum sunt armonicile, reactanţa ramurii capacitive
creşte .. Pentru refacerea echilibrului între energiile acumulate de condensator şi bobină este necesar ca frecvenţa să scadă puţin, astfel incăt XL
să devină egal cu Xc. O primă concluzie: datorită
armonicilor, frecvenţa generată de oscilator (f) va
fi ceva mai. mică decât frecvenţa de rezonanţă (fo)
a circuitului oscilant fără pierderi. O a doua concluzie: .cu cât armonicile sunt mai numeroase cu
atât diferenţa intre f şi fo va fi mai mare. Să vedem care sunt cauzele deformării sinusoidei şi
respectiv ale apariţiei .ar.monicilor şi implicaţiile
asupra stabilităţii frecvenţeLO primă cauză iminentă oricărui oscilator de acest gen este prezenţa În circuitul oscilant a rezistenţei R şi legat
de aceasta necesitatea compensării pierderilor
prin injecţii de energie efectuate cu ajutorul tubului electronic sau tranzistor, etc. in această situaţie este evident că variaţiile ce pot surveni În regimul de fur~ţionare al tubului, tranzistor oscilator,
datorită ()scilaţiei tensiunilor de alimentare, ale
sarcinii, etc. pot atrage după sine variaţii ale formei oscilaţiei. Acestea la rândul lor determină variaţia frecvenţei oscilaţiilor generate. Soluţia pentru micşorarea acestui neajuns este utilizarea
unui circuit oscilant cu pierderi cât mai reduse,
respectiv cu un factor de calitate a cât mai ridicat. . Dar deformarea sinusoidelor se poate produce chiar atunci când O-ul circuitului este relativ ridicat. Este vorba de cazurile când, din dorinţa de a obţine la ieşirea etajului oscilator oscilaţii cu amplitud.ine mare, se măreşte reacţia cu
mult peste limita necesară întreţinerii oscilaţiilor.
In figura 9, se vede că, datorită amplitudinii prea
mari a oscilaţiilor, acestea sunt puternic limitate
în cotul inferior şi În cel superior al caracteristicii
căpătând o formă trapezoidală, foarte. bogată in
armonicI. Este evident că în această situaţie ecartul între f şi': f o fiind mare, variaţiile regimului de
funcţionare ale tubului sau tranzistorului oscilator, pot influenţa în mare măsură frecvenţa oscilaţiilor generate.
Din cele arătat~ mai sus rezultă că factorul de
calitate a al circuitului oscilant are influenţe directe asupra formei, frecvenţei. şi stabilităţii frecvenţei oscilaţiei produse de etajul oscilator. Aşa
cum rezultă din formula (5) factorul de calitate a
reprezintă raportul dintre reactanţa inductivă XL
sau reactanţa capac iti vă Xc, şi rezistenţa R a circuitului oscilant. Din această relaţie rezultă că
pentru a mări pe a este necesar fie a mări p.e XL
sau Xc, fie să micşo~ăm pe R. Cum XL şi Xc sunt
determinate de frecvenţa pe care dorim să o obţi
nem, rămâne să acţionăm exclusiv asupra lui R,
care reprezintă suma de pierderi din circuit, respectiv R = RL + Rc, unde RL este suma rezistenţe
lor de pierderi în bobina de inductanţă L, iar Rc
este suma rezistenţelor de pierderi in con densatorul C şi care sunt neglijabile faţă de primele.
Pi~rderile in bobina de inductanţă se datoresc
următoarelor cauze principale:
- eefectul pelicular;
- efectul de proximitate;
- pierderile În dielectricii din apropierea bobinelor, în special în carcasa acestora;
- pierderile prin curenţi Foucault În obiectele
metalice din apropiere (şas!u, ecrane etc).
Efectul pelicular se întâlneşte la conductorii
străbătuţi de curenţi alternativi şi se manifestă
prin concentrarea acestora la periferia conductorilor, partea centrală n'efiind· folosită. Acest efect
se datoreşte influenţelor pe care le exercită asupra distrÎlbuţiei curentului În secţiunea conductorului - liniile de forţă ale câmpului magnetic ce
se produc în jurul acestuia la trecerea curentului
alternativ. EI este cu atât mai pronunţat cu cât
frecvenţa este mai mare. Având În vedere cele de
. mai sus, precum şi faptul că rezistenţa unui conductor este invers proporţională cu suprafaţa secţiunii sale parcursă de curent, este evident că rezistenţa in curent alternativ este mai mare decât
cea În curent continuu, diferenţa Între ele fiind cu
atât mai mare cu cât frecvenţa este mai ridicată.
Pentru micşorarea efectului pelicular, care, aşa
~um reiese din cele .spuse, poate avea efect negatiV asupra factorulUI A, se recomandă a se avea
În vedere următoarele la realizarea bobinelor:
- utilizarea unui conductor cu secţiune din ce
în ce mai mare pe măsura creşterii frecvenţei de
lucru (0,2-0,3 mm pentru 1,8 MHz, 1-1,2 mm
pentru 28 MHz);
- asigurarea unei suprafeţe cât mai curate a
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Xc

conauctoruiui TOIOSH, la necvtmţe Ifldlll:: ;:'1:: va IVlosi conductor argintat;
.
- se vor folosi carcase ceramice sau de calit.
Efectul de proximitate apare. atunci când cei
doi conductori parcurşi de curent alternativ se
găsesc apropiaţi unul faţă de celălalt. Datorită influenţei conjugate ale liniilor de forţă ale câmpului magnetic propriu şi ale celor ale câmpului
conductorului vecin distribuţia curentului În secţiunea fiecăruia dintre cei doi conductori se modific~ şi mai mult faţă de cazul efectului particular. In funcţie de sensul pe care îl au în cei doi
conductori curenţii se concentrează fie pe porţiu
nile cele mai apropiate, fie pe cele mai Îndepăr
tate ale conductorilor. Efectul de proximitate depinde de raportUl D/d (fig. 10) fiind cu atât mai
pronunţat cu cât conductorii sunt mai apropiaţi.
Pentru micşorarea efectului de proximitate este
necesar ca pasul bobinelor să fie ales În mod corespunzător, acesta trebuind să crească pe mă
sură ce frecvenţa de lucru este mai ridicată. Prin
pas se înţelege distanţa O conform figurii 10.
Pierderile prin curenţi Foucault se produc datorită curenţilor induşi În corpurile metalice din
apropierea bobinelor (şasiu. ecrane etc.). Ele
cresc cu frecvenţa şi invers proporţional cu distanţa dintre bobină şi corpul metalic. Pentru micşorarea lor este necesar ca bobinele să fie .JTIontate la o distanţă cel puţin egală cu raza lor faţă
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tele bobi.nei. Diod~le varicap 01 şi. 02 dePin~ de
frecvenţa benzii. In benzile joase sunt bun
KB
104, care se pot folosi şi în celelalte benzi c excepţia benzii de 28 MHz. Pentru banda de 28
MHz se vor folosi KBC 111, două bucăţi În paralel. Pentru 14 MHz (frecvenţa VFO"= 5 MHZl se
foloseşte KB" ~ 04. una buc,:!tă, dacă n"u satisf@.ce
se pun doua In paralel. Dlodele se vor împerechea prin alegere, iar precizia nu trebuie să depă
şească 5%.
Diodele KBC 111 nu necesită a fi selecţionaJe
deoarece acest tip se execută pe acelaşi cristal.
Valoarea lui C4 nu va mai mare de 3,9 pF. Contrariu, montajul autooscilează pe joasă frecvenţă.
De asemenea autooscilează dacă nu s-au ales corespunzător valorile pentru C5 şi C7.
Potenţiometrele folosite vor fi logaritmice, În
cazul că sunt liniare scala de acord va fi mai rară
la început şi foarte deasă la sfârşitul cursei. Rezistorii Ri şi R4 se- aleg aşa fel încât la capătul
superior tensiunea să ne 30 V, iar R3 şi R6 se
aleg aşa fel încât la capătul inferior tensiunea să
fie de 9 V.
În figura 12, se prezintă schema de comandă şi
a<,?ord a VF?-ului. Potenţiometrelor R2 şi R5 de
cate 15 kO II se vor ataşa demultiplicări. Potenţio
metrul R2 este folosit ca RIT dar el poate Îndepli~~ şi funcţia de al doilea VFO (extern) deoarece
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de corpurile metalice. Ecranele bobinelor se resă fie confecţionate din cupru sau
aluminiu.
Pierderile în condensatoare se datoresc rezistenţei plăcilor, axelor, bucşelor, bobinelor, firelor
de legătură, rezistenţelor de frecare între piesele
mobile şi pierderilor În dielectrici. Se recomandă:
- o construcţie mecanică îngrijită evitându-se
în special rezistenţele de frecare;
- utilizarea unor condensatori cu dielectrici cu
pierderi cât mai mici (aer, ceramică).
Acestea sunt doar câteva dintre considerentele
privind oscilatoarele, fenomenele fiind mult mai
ml}ltiple şi complexe.
In etapa actuală mulţi radioamatoritrec de la
oscilatoarele LC la sintetizoare de frecvenţă, ignorând oscilatoarele cu diode variacap.
Sintetizoarele au stabilitate in frecvenţă conferită de cuarţ dar conţin multe integrate, iar dacă
n.u sU~,t riguros reglate, dau la ieşire un spectru
,,1'1fect .
In figura 11 prezentăm schema de principiu a
unui VFO echipat cu diode varicap şi la care,
executat corect, rezultatele sunt peste aşteptări.
Pentru a compensa unele neajunsuri, autorul a
folosit o schemă specială unde între tranzistorul
oscilator T2 ,şi circuitul oscilant s-a introdus Ti
care este repetor pe sursă.Semnalul de ieşire al
V~~-ului nu se culege de pe sursa lui T2 ci de pe
dlvlzorul format de C2-C3, ceea ce permite obţi
nerea unei profunde reacţii pozitive, prin alegerea
punctului unde se scoate priza bobinei L 1 de regulă între 1/10 şi 1/25 din numărul de spire. De
asemenea se tatonează valorile divizorilor C2-C3
pentru obţinerea tensiunii de ieşire după dorinţă.
In benzile joase, condensatorul Ci este neesenţial, valo~rea capacităţii se concentrează pentru
C2-C3. In benzile superioare, Ci devine obligatoriu, esenţial şi se va lipi direct pe capetele bobinei pentru ca circuitul oscilant să nu ajungă pe
placa circuitului imprimat, ceea ce ar duce la o
mare pierdere a a-ului. În benzile cele mai Înalte

comandă

realizează acelaşi ecart de frecvenfă ca şi R5. Coeficientul de temperatură al diodelor vericap esle
pozitiv. Capacitatea diodei scade la creşterea tensiunii. Avantajele acestui VFO sunt:
1. Dimensiunile potenţiometrelor sunt mult sub
..gabaritul condensatorilor variabili;
2. Lipsesc conductorii de legătură între C.V. şi
circuitul VFO;
3. Simplifică lucrul În cazul folosirii Tx pe o·
frecvenţă şi Rx pe altă frecvenţă;
4. Placa VFO nu este condiţionată ca poziţie pe
şasiu faţă de potenţiometrii sau comutatorul de
game.
Performanţe: după 15 minute de încălzire, fuga
de frecvenţă nu depăşeşte 125 Hz/h. Când tensiunea de alimentare scade, cu 10% faţă de cea nominală, devierea de frecvenţe a fost de 350 Hz
faţă de alte tipuri de VFO cuprinsă Între 3-37
kHz.
Facem pr~cizarea că oscilatoarele cu varicap
necesită o stabilizare foarte bună a tensiunilor de
comandă ale diodelor varicap, aceasta se rezolvă
făcând o dublă stabilizare; o dată la un nivel de
150-200 V iar cealaltă la 32.:-36 V. În cazul când
etajul final al emiţătorului din transceiver· este
echipat cu tub electronic, tensiunea pentru varicapuri se ia din tensiunea grilei ecran - deja stabilizată după care se mai face o stabilizare la
90-100 V şi apoi la nivel de 36 V încât apar trei
s~abilizări. ale tensiunii. Releul K1 din figura 12 a
sistemulUI RIT se poate acţiona clasic având În
vedere că nu toate transceiverele au sistem VOX.
Măsurătorile privind devierea frecvenţei În cazul
modificării tensiunii nominale au fost făcute In
banda de 28 MHz.
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ontajul a fost realizat pentru
Însumarea ponderată a 2
semnale de audiofrecvenţă
care provin de la surse diferite. Prima sursă de semnal este reprezentată de către un semnal de
audiofrecvenţă de provenienţă universală (magnetofon, casetofon,
pick-up,staţie de amplificare etc). A.
doua intrare a mixerului este destinată unei surse de semnal audio
provenită de la un microfon. În momentul în care intrarea de microfon
este activată, concomitent cu Însumarea celor două semnale audio,
mixerul realizează şi atenuarea cu
circa 16 dB a semnalului provenit qe
la prima intrare a montajului. In
acest fel, rezultatul este un semnal
de audiofrecvenţă complex, la care
este reliefată În mod special sursa
,de semnal captate) _de microfon.
.Montajul este util la realizarea unor
Înregistrări, atunci când În pauzele
dintre 2 pasaje muzicale se intercalează unele comentarii sau precizări
suplimentare. Practic, montajul este
deosebit de util Într-o discotecă sau
la realizarea unei Înregistrări video
la care trebuie efectuată o traducere.
Schema electrică a motajului este
prezentată În fig. 1. Semnalul de audiofr~cvenţă universal se aplică
montajului prin intermediul condensatorului C1, etajului de intrare care
conţine tranzistorul n. Etajul de intrare, de tip repetor pe emitor, este
prevăzut În scopul adaptări; de impedanţe, şi anume micşorarea impedanţei de ieşire a sursei de semnal
În scopul prelucrării ulterioare eficiente a acestuia. Ulterior, semnalul

de intrare prelucrat de etajul repetor
pe emitor este preluat din emitorul
tranzistorului n prin intermediul rezistenţei R4. Grupul R4R6R5T2 reprezintă un comutator electronic

Într-un etaj de amplificare A = 20
dB. Semnalul amplificat este preluat
din colectorul tranzistorului T5 şi
aplicat simultan atât În baza tranzistorului T4 cât şi În baza tranzistoru-

ing. EMIL MARIAN

de 0,6 V, tranzistorul T2 intrd in
rea de conducţi-e. În acest fel,
tenţa R5 este practic;
masă iar divizorul de 'tensiu
atenuează semnalul audio
de la sursa de semnal care
prima intrare a mixerului d
acest fel, se realizează o
de 16 dB a semnalului de l-a
1 a mixerului şi concomitent
rea semnalului provenit de la
fon. Semnalul mixat este prel
emitorul tranzistorului T2 prin
mediul condensatorului C7,
potenţiometrului R14 şi
ieşirea mixerului dinamic
rea dorită de acesta (prin
cursorului potenţiometrului
. Montajul prezintă următo
performanţe:

- impedanţa
universală Zi =
-

care, În momentul activării lui, micşorează amplitudinea semnalului audio provenit de la sursa universală
cu cca 16 dB. Prin intermediul condensatorului C5 semnalul ajunge În
baza tranzistorului T3 care realizează etajul mixer propriu-zis,. Tot
În baza tranzistorului T3 va fi aplicat
şi semnalul provenit de la microfon.
Acesta se. aplică la intrarea a II-a a
montajului (notată intrare microfon)
etajului de amplificare care conţine
tranzistorul T6. Acest etaj funcţional
realizează o amplificare iniţială cu
14 dB a semnalului provenit de la
microfon. Ulterior, semnalul de microfon este preluat din colectorul
tranzistorului T6 şi aplicat galvanic
În baza tranzistorului T5, inclus tot

de intrare - i
50 kO
intrarea de microfon Zi =

=

lui T3 (prin intermediul rezistenţei
--impedanţa de ieşire Ze
5
- raport semnal-zgomot SIN
R6). Se observă că rezistenţa R7 are
65 dB;
un dublu rol şi anume: polarizarea
- banda de frecvenţă de lucru
iniţială a tranzistorului T3 şi tran= 20 Hz -:- 20 kHz'
'
smiterea informaţiei sonore primite
- disto'rsiuni ar'monice
de la microfon În scopul mixării ceTHD ::; 0,2%;
lor 2 semnale (semnalul de la microdistorsiuni de intjOJ,rm."'IrlnlJil
fon şi semnalul de la sursa audio
TID ::; 0,04%;
iniţială). Tranzistorul T4 este ampla- atenuarea sursei
sat Într-un ,montaj de tip repetor pe!!
universale În momentul activării
emitor. Semnalul de la microfon,
trării destinate microfonului A =
care acum este amplificat şi prezintă
dB.
o amplitudine mare, este preluat din
Realizare practică.
emitorul tranzistorului T4 prin interMontajul se realizează practic
mediul condensatorului C7 şi apficat
grupului R8D 1C3 care realizează o . o plăcuţă de sticlostratitex
cu folie de cupru. Se iau
redresare-integrare a acestuia.
suri~e necesare prevăzute p
Atunci când nivelul semnalului remontaje destinate lucrului cu
dresat-integrat depăşeşte tensiunea

Introducere. Denumirea pan-pot derivă
engl. panning-pottentiometer, care, În tradu
înseamnă potenţiometru de panoramare.
de panoramare este Întâlnită În mixerele
profesionale şi constă În posibilitatea de a
bui după dorinţă o sursă sonoră Între
nale sau de a realjza translaţia ei continuă
un canal la altul. ,In principiu, această
obţine prin intermediul unui potenţio
al cărui control unic asigură variaţia În
contrare a valorilor celor două secţiuni.
tenţiometru este de construcţieA~peciaIă,
aplicaţiei la care ne referim. In ultimul timp
apărut însă scheme electronice care permit
realizeze funcţia de panoramare prin interm
unui potenţiometru simplu, obişnuit,
totodată o acurateţe mai ridicată a reg
Aceste scheme sunt atât de simple încât au
posibilă pătrunderea circuitelor pan-pot
practica amatorilor. Cu ajutorul acestor c
În cadrul operaţiilor de înregistrare/son
"operatorul de sunet" poate să deplaseze u
list vocal sau instrumentist de la un canal
sau să ÎI translateze lin între două grupuri
fuzoare situate la distanţă. Tot cu ajutorul
circuit, şi al sistemului de sonorizare În
inclus, un solist poate fi "lansat" dintr-o
scenei şi apoi făcut să gliseze spre cealal
O sursă monofonică poate fi distribuită d
rinţă Între cele două canale ale unui ampl
stereofonic. Efectele acustice obţinute pri
mediul acestuj circuit sunt asemănătoare
care la auzim la redarea unor secvenţe
trate pe discurile stereofonlce demo .. ""' .... "v ...
Descrierea schemeI. În schemele din fi
şi 2 se prezintă două variante ale circu
panoramare, pentru a asigura o eventuală
te/compatibilitate cu sursele de alimentare
circuitele integrate folosite În sistemul la
intenţionează a se asocia regulatorul pan
In schema din figura 1 se foloseşte u
circuit integrat, preamplificatorul dual de
redus LM 387 sau ,BM 387, iar În schema
gura 2, amplificatorul operaţional dublu B
LM 1458 sau ,BA 747, dar se pot folosi şi
plif.icatoare operaţionale de tip 741. (Nu
pinilor În figura 2 este valabilă pentru ci
integrate B 082 D ş,i LM 1458). Potenţiometrul
panoramare P, este 4n potenţiometru obişnuit,
variaţie liniară. Prin acţionarea sa de la o
tate la alta se asigură schimbarea poziţiei
rente a sursei sonore monofonice conectate la
trarea circuitului.

8

'

UI9:/8v

J/..;rRRRC

I'/ic~OFOA/

de

gms de minim

mm,

de masă, structura fizică

montajului, conexiuni
scurte între componente etc.)
Pentru. păstrarea performanţelor 'estimate iniţial, se folosesc componente electrice de bună calitate.
După realizarea plăcuţei de cablaj
imprimat, se plantează componenfi

tele electrice cu
a
a fiecăreiaface o
dintre eie
punct de
electric
punct de
mecanic). Montajul se alimentează
cu energie electrică de la o sursă de
tensiune continuă UA = 18 V,
stabilizată si foarte bine filtrată.
Se aplică' !a intrarea universală o
sursă de semnal audio iar la intrarea

Dacă cursorul potenţiometru!ui de panoramare
se află În poziţia de mijloc, semnalul de intrare
este egal distribuit pe cele două canale; În acest
caz se creează impresia că sursa sonoră se află
În centru. Acţionând potenţiometrul de la o extremitate la alta, sursa sonoră pare a se deplasa în
consecinţă. Pentru a se asigura efectul optim,
când cursorul potenţiometrului se află la mijloc,
circuitul trebuie să prezinte o atenuare de -3 dB
pe fiecare canal; la extremităţile potenţiometrului,
amplificarea trebuie să fie unitară pe canalul corespunzător şi minimă pe celă!alt canal. Aceste
cerinţe sunt îndeplinite prin intermediul configuraţiei reţelei de rezistoare În care este inclus potenţiometrul şi prin valorile acestor rezistoare.
După trecerea prin reţeaua rezistivă variabilă,
semnalul de intrare este aplicat simultan pe intră
rile inversoare ale celor două amplificatoare operaţionale şL regăsit ia ieşirea acestora, În proporţie determinată de poziţia potenţiometru!ui de panoramare ..
Ieşi riie celor două amplificatoare operaţionale
se pot conecta la intrările unui amplificator stereofonic sau ale unui sistem de sonorizare cu două
canale independente. La intrarea circuitului
pan-pot se aplică semnalul de la ieşirea unui
preamplificator de microfon sau de la ieşirea de
linie a unui magnetofon.
Folosind rezistoare standard cu toleranţa de
5%, se obţine câştig unitar pe canalul corespunzător unei poziţii extreme a potenţiometrului, În
timp ce pe celălalt canal, atenuarea atinge valori
maxime; când potenţiometrul seafi·ă la centru,
ambele canale transmit semnalul cu o atenuare
de -3 dB. În schema din figura 1, rezistorul de
polarizare R are valoarea corelată cu tensiunea
de alimentare, după cum urmează: +V = 12V R =
15 kiloohmi; +V = 15V R = 10 kiloohmi; +V = 18V
R = 8,2 kiloohmi; +V = 24V R = 6,2 kiloohmL Deci,
teqsiunea de alimentare a montajului din figura 1
este cuprinsă între +12... +24V, iar a celui din figura -2 variază Între ±9... ±15V,
Condensatoarele de 100 nF se folosesc pentru
decuplarea intrărilor neinversoare şi a surselor de
alimentare, iar cele de 1 /-LF preîntâmpină schimbările nivelului de c.c. Ia ieşire, determinate de
modificările impedanţei sursei (practic, Înlătură
zgomotele care ar apărea la Jotirea cursorului po.:.
tenţiometrului).
Parametrii măsuraţi

pe montajul din figura 2,
realizat cu oricare dintre circuitele integrate menţionate, respectiv B 082 D, LM 1458, f3A 747 'sau 2
x 741, sunt următorii:
TEHNIUM 9/1993

Nivelul celor două semnale Însumate se reglează acţionând cursorul

It

R14.

va fi de un real folos
!:I"",,,,U',rH/.,,. de mixaje ale unor semaudiofrecvenţă de provediferită, fiind deosebit de util
la realizarea unei înregistrări video,
la care este necesară traducerea
textului dintr-o limbă străină,

nale,
dB;
- amplificarea celor două canale, când potenţiometrul se află la extremitatea de jos (pe
schemă):

canalul 1--0 dB;
canalui 2-70 dB;
- tensiunea optimă de intrare: 100... 1000 mV;
- caracteristica de frecvenţă: 20-20 000
de intrare: 10
neliniare la
semnal/zgomot no,~n""rl",,~<>t· -60 dB
mV).
ultim partJimetru este mai bun la montajul
1 care foloseşte un circuit integrat de
redus.

Co'nelluzU. Datorită simplităţii deosebite a circupan-pot, îl recomandăm tinerilor constructori cel puţin ca pe un exerciţiu amuzant şi instructiv, dacă În momentul de faţă nu au În vedere o aplicaţie concretă. De asemenea, îi invităm
să imagineze un mod de înlocuire a potenţiome
trului de panoramare cu rezistoare controlate În
tensiune.'"
În acest fel, controlând automat regulatorul panoramic cu tensiuni provenite de la un generator
de funcţii, se pot obţin~:efecte sonore foarte interesante, determinate de periodicitatea, viteza şi
legea de variaţie a tensiunii de control, COnf€H'A1
căreia se va face translatarea sursei monofonice
. Între cele două canale.
HANDBOOK NATIONAL
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deoarece datorită hazardului (piese defecte sau
incorect marcate, circuit1mprimat incorect conceput şi realizat, cuplaje p'arazite, surse de ali-

Acest receptor este destinat recepţionării staţii
lor de radioamatori ce emit în banda de ,,80 m",
respectiv 3500... 3800 kHz, în SSB sau CW. Utili~

+12

1

(1

TAA 661

1n5

9

PA 741

330

R

zând numai două circuite integrate TAA 661, respectiv {3A 741, de largă circulaţie, un condesator
variabil dublu, de tipul obişnuit din receptoarele
MA de radiodifuziune, d04ă bobine (şi acestea
identice!) şi un număr de numai 6 rezistenţe şi 16
condensatoare, fără a necesita reglaje delicate
(care ar necesita aparatură de laborator şi În
orice caz multă experienţă), această schemă permite obţinerea unor performanţe satisfăcătoare,
stabile. şi reproductibile. Ea este gândită îndeosebi pentru radioamatorii receptori începători,
care nu dispun de aparatură, experienţă şi "o zestre" apreciabilă În piese.
Folosind piese de bună calitate, conform indicaţiilor autorului şi respectând exact valorile pieselor critice, mai puţin de zece la număr, de care
direct performanţele, vom avea satisfacţia
",,,',mo,I,...,.. recepţii şi a primelor QSL-uri primite.
este perfectibiiă, o serie de îmbunătăţiri
şi experimentări ulterioare fiind posibile
măsura
şi a pretenţiilor
ce
de
şi performanţele,
se·
începătorilor abordarea d irect$ a
schemei cu maximum de perfecţionări posibile,

de la
antenă

SOO

2a
mentare

necorespunzătoare etc.). a
şi' a eventualei aparaturi

lipsei de exde laborator
(osciloscop, voltmetruelectronic, generator de
semnal, frecvenţmetru digital) se poate compromite totul sau ar fi necesar un volum mare de
muncă "oarbă", sâcâitoare care să ne facă să
căutăm alt hobby (hi 1), Abordarea gradată, pe
etape. este calea firească a oricărui proces de Înperienţă

performant, dar fireşte complicat şi scump
tual cu ajutorul unor binevoifori mai mult
puţin dezinteresaţi) eventual un trans(~eiv'el
nu au 'încă autorizaţie de emisie!) pe
losească apoi până după ieşirea la
mai pune mâna pe letcon (hil). Acestor
li s-ar cuveni mai degrabă apelativul
matori terminatori" Întrucât nu au ce
termină! Şi termină şi cu pasiunea lor 9
paie" pentru radioamatorism, deoarece
ajung la eşec sau la cheltuieli materiale i
tabile; iar cei care cumpără aparatură de
sie-recepţie, fără să fi construit vreodată ei
chiar nişte montaje simple, ajung arareori
a exploata corect aparatura la perform
xime oferite, sau chiar să stie cam cum
nează aceasta!
' . '
Pe viitor vom publica şi alte îmbun
substanţiale, cum ar fi adăugarea de
funcţionale, care permit obţinerea u
mai performant şi chiar a unui mic. t
pornind de la această schemă de bază,
necesară "demolarea totală" pentru piese a
tajelor anterioare.
Schema de prrncipiu este dată În figura 1
prezintă un receptor cu conversie directă
crodină"). Circuitul integrat TAA661
atât funcţia de detector de produs, cât şi
lator local, iar circuitul {3A 741 realizează
carea
audiofrecvenţă. Amplificarea
tensiune a receptorului este de aproape 1
(100 dB), un semnal la intrare de 30,uV fiind
ceput la Leşire sub forma unui semnal de3V.
sibilitatea este de 1... 2,uV la un S + Z/Z de 1
şi poate fj mai mică pe poziţia telegrafie d
foloseşte fiitrul activ suplimentar din
Fără semnal, zgomotul propriu este p
forma unui 1âşâit de 30... 60 mVef.. Gama' dinamică determinată de apariţia
modulaţiilor este de 65 dB, inferioară unui
lent receptor de trafic (90 şi chiar 100 dB).
audio la 6 dB este cuprinsă între 300 Hz şi
kHz. Receptorul poate fi alimentat Între 9 V
V. La 12 V consumul este de circa .20
Să examinăm În detaliu schema din ti9
Oscilatorul local de tip Le os-cil ează
3S00... 3800kHz şi este realizat cu amplifi
mitator existent În circuitul integrat
având intrarea pe pinul 6 şi ieşirea pe
Circuitul acordat L2C2C3 determină
oscilaţie (Împreună cu condensatorul
Reacţia este pozitivă chiar la frecvenţa
nanţă a circuitului, faza introdusă de am
fiind neglijabilă la frecvenţa de lucru. De
În jur de 14... 15 MHz faza j,ntrodusă de
tor ajunge la· 90° şi nu poale fi "com~~''''''''''''''''
dezacordarea circuitului LC. La frecvenţe
MHz, schema de oscilator lucrează bine,
pensarea" fazei amplificatorului fiind
Pentru a nu da naştere la confuzii, să
un oscilator poate oscila doar pe
la care reacţia este pozitivă: defazajul
rului + defazajul reţelei de reacţie
oscilant atacat prin intermediul rO"ÎC!toni'ci
fie egal cu zero. Dacă faza introdusă
catm este de pildă .de 45°, oscilaţia se
nu exact pe frecvenţa de rezonanţ~ a ci
LC, ci uşor decalat de aceasta, acolo unde
tul introduce aceeaşi fază (45 0 ) dar de
trar, astfel încât să fie îndeplinită cond
fază. Dacă factorul de calitate al circuitul

văţare.

"Visul" multor radioamatori începători este să
realizeze "dintr-un foc" un singur montaj foarte

spre

r
I

-t
I

e
rece

10

atenuator

100, decalarea f,.,..,,,,,,~ .... ~;
de Ir,:.,'nn,,,,nti:l
3 dB (în cazul
frecvenţa

de amplificare. este uriaşă (circa
dB
factorul de priză de 1/4 '(divizorul capa
latorul va oscila şi în acest caz, amp
buclă disponibilă fiind mult mai mare ca u
De fapt amplificatorul limitează şi ia pinu!
obţine o tensiune dreptunghiulară de ci
mV vârf la vârf. Armonicile acestuia sunt

+12V

nate de circuitul acordat
doar fundamentala.
aceasta
tava sute de
limitarea este n"""to"t",
venţe mai
5 MHz
MHz) schema de osci!ator
tinua să lucreze, dar llIhl~t""lr""!lI
cru faţă de· frecvenţa
tru a se compensa faza
(de pildă 5% din frecvenţa de r<!>7r.Y'1!l1ni'ii
tului Le). StabHitatea, frecvenţei este ... "".", .. ~,.,i ...
acum, În tot mai mare măsură şi de faza ampiifi~
catorului, adică de capacităţile tranzistoarelor din
an:tplificatoru!-limitator care depind de temperatură, tensiuni alimentare etc. Un asemenea oscilator nu are o bună stabilitate şi prin urmare nu
este performant. Se recomandă folosirea unui 05cilator separat realizat cu un tranzistor care să
"atace" intrarea 6 cu cel puţin 10 mVef dar nu
mai mult de 500 mVef. Se va ţine cont că rezistenţa de intrare este de circa 2,5 kn. Pinul 8 va ră
mâne neutilizat, aici existând posibilitatea de a

(8
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0,1

de la
TAA66110KI
log

branşa un frecvenţme,ţru (rezistenţa de ieşire este.
mică, de circa 500). In concluzie, schema din fi-

gura 1 nu poate fi realizată satisfăcător decât
pentru benzile de 1,8 MHz şi 3,5 MHz; eventual se
poate testa pentru banda de 7 MHz. Cu oscilator
separat schema lucrează chiar şi la 28 MHz, cu
condiţia să dispunem de oscilator local stabil
(VXO, VFX). Peste 10 MHz este greu să realizăm
În condiţii de amator un oscilator suficient de stabil (din punct de vedere mecanic şi electric) pentru recepţia emisiunilor SSB, cu alunecări de
frecvenţă de maxim câţiva zeci de Hz.
Cei care vor realiza schema din figura 1 vor ră
mârye p!ăc~t ~",urpri~şi de stabilitatea frecvenţei
oscllatorulUi. c;apaCltatea de acord echivalentă
est~ de circa 1,65::.2 nF şi capacitatea de intrare
la mţrarea 6 nu influenţează practic frecvenţa.
TenSiunea alternativă pe bobină este doar de
câţiva zeci de milivolţi. La osciiatoarele "obişnu
ite'~, la bornele bobinei şi condensatoarelor pot
aparea tensiuni de ordinul a câţiva volţi, producând o Încălzire uşoară a acestora ce se traduce
printr-o intrare mai lentă în regimul termic
echilibru" al oscilatorului: frecvenţa "fuge"
vreme de la
oscilatorului.
În montajul de faţă,
trebuie ferită de
câmpuri electromagnetice
produce o alunecare
venţai mult mai
scheme. Bobina L2
6 spire bobinata cu
izolată
emaiî0 0,1 mm pe
cu
de ferită de
sunet de la tehevi:lo~~relle r(,m::::H'H~cti

un singur capăt şi înlăturănd spirele În plus, fără
a se rupe celălalt capăt Dacă nu se reuşeşte, se
înlătură toată infăşurarea şi se bobinează din nou
cele 6 spire.
Bobina circuitului de intrare L 1 este identică (6
spire). Folosind alt tip de carcase, nu veţi obţine
performanţele dorite întrucât montajul este
proiectat ţinându-se seama de factorul de calitate
ai bobinelor menţionate mai sus. Condensatoarele C1, C2, C3, CA trebuie să fie cu mică. Bune
rezultate s-au obţinut cu condensatoare styroflex;
aveţi grijă să nu lipiţi prea aproape de capul condensatorului styroflex. Pot apărea "salturi"
rlte de frecvenţă după un anumit timp de
nare.
'
Condensatorul variabil trebuie să fie nou sau
puţin folosit. Se va monta chiar pe placa de circuit
Se vor folosi condensatoare cu raportul
demultipllcare 1 : 5,66 (aproximativ 3
ture pentru cursa completă) şi atunci se poate reIa un sistem de demuitiplicare suplimentar.
se va utiliza numai dacă este4 de bună cali"joc" mecanic. Fără demuitiplicare suplitate
mentară, cu un buton cudiametrul de cel puţin 4
cm, se poate
având cam
kHz/tură.
trebuie să
secţiunile

tate

lucrează
ca~)acitaltea

sa

ecrliv;'llelntă

dimensionat
antena este
valoarea condensatorului de
r::.nl'lHllSM
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ducându-se
in
orice caz se va
priza de
nectarea la caJorifer~}.
In afară de pieSele circuitelor oscilante, aite
.piese critice sunt coodensatoarele C4, C5
care det.ermină banda de trecere în
venţă,. deci atât selectlvitatea, cât şi fidelitatea, ca
la once receptor cu conversie directă.
90ndensatoare vor fi de asemenea cu
Intrucât atenuarea este de 6 dB la 2 7
zultă că banda de trecere echivalentă (în
frecvenţă) a.receptorului este de 5,4 kHz, centrată
Re p':lrt~toare. O asemenea bandă ar putea fi obţmuta direct la frecvenţa semnalului cu două circuite acordate având un factor de calitate de 650
(evident irealizabile) sau Într-un receptor superheterodină cu frecvenţa intermediară 455 kHz
prevăzut în AFI cu 2 circuite acordate cu factorul
de calitate Q= 80 (uşor de realizat). În receptorul
~ost!U, banda poate fi mărită sau micşorată, acţionand doar asupra condensatoarelor C4 şi C6.
Dacă se acţionează simultan asupra acestor condensatoare (păstrând raportul valorilor) banda de
trecere la o atenuare de 6 dS variază invers proporţional cu C4. Prinmicşorarea benzii se reduce
f~delitatea, atenuându-se frecvenţele audio superioare, dar nu se poate obţine şi o mărire .Ei sel~c
tivităţii, respectiv o atenuare mai mare a emisiunilor adiacente. Cu valorile pieselor din figura Î se
obţine o atenuare de 40 dB ia un dezacord de ±
27 kHz. Reducând banda in audio de la 2,7 kHz
la 2 kHz, atenuarea de 40 dB se găseşte acum
pentru un dezacord de ± 20 kHz. Factorul de
!ormădefinit aici convenţiopal ca fiind raportul
Il"!tre. banda de trecere ia o atenuare mică (6 dB)
ramane egal cu 10, aşa cum este un filtru trece-bandă cu două circuite acordate identice.
Dacă se utilizează suplimentar un filtru activ tre.,
ce-jos de tipul din figura 5 se poate reduce facJ9~7
rul de formă de la 10 la 1,7 iar cu două celule de
acest tip (receptorul va avea acum 4 circuite integrate În total) factorul de formă devine1,47~
Banda de trecere la o atenuare de 40 dS va fi În
primul caz ± 4,6 kHz şi in al doilea ± 3,7 kHz.
Banda de trecere globală la 6 dB va rămâne tot ±
2,7 kHz întrucât celula de filtru din figura 5
o
atenuare de O dB pentru 2,7 kHz. Se poate
că dacă se folosesc două celule de tipul din figura 5 conectate în cascadă împreună cu schema
din figura 1, se obţine o caracteristică de frecvenţă În radiofrecventă care este echivalentă cu
două filtre Butterworth de ordinul 3 conectate În
cascadă şi realizate
cu câte 3 circuite
acordate convenabil
încât banda de trecere
pentru fiecare filtru
± 2,7 kHz ia o atenuare
de 3 dB, respectiv ± 2,7 kHz la o atenuare de 6
dB pentru întreg filtrul echivalent. Rămâne dezavantajul receptorului sincrodină de a recepţiona
ambele benzi laterale, Întrucât curba de selectivi-
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Semnalul videocomplex recepţionat
pe
semnalul video (de imagine) şi
de
şi H, de
stingere ale curselor inverse de baieiaj
formă dreptunghiulară. Acestea nu au totuşi amplitudinea suficientă pentru a bloca complet curentul de fascicul pe durata curselor de cadre şi
linii.
.
Polaritatea impulsurilor de stingere va fi pozitivă, dacă se aplică pe catod, şi negativă dacă se
ap,lJcă pe grila de comandă, deci În sensul creşte
rii diferenţei de potenţial UCGl. Va rezulta o Închidere (blocare) a tubului cinescop, deci o scădere
a curentului de fascicul.
Cursa inversă de cadre (V) se vede pe ecran
sub forma unor linii albe oblice suprapuse peste
imagine, iar cursa inversă de linii (H) ca o perdea
verticală alburie, suprapusă peste imagine, vizimai ales în părţile !aterale ale
inverse V şi H
mai
la mărirea lumiAozităţii şi scăderea contrastu!ui (semnal
lângă

I

(709

si

modu!aţie mică).

R311

(724

schemele rec:epto<:l.relor T V. există circuite
destinate
realizeze o
supli,.......,o'n't''' .. ", a curselor inverse,
a
se vizuadatorate acestora
ecran efectele

SDi9Claie

de

R714

2(21

2 30

il

2R66

de la baleiaj

vertical

"

tervaf de timp. Condensatorul C 724 contribuie la
păstrarea fronturilor abrupte ale impulsuriior, iar
0709 retează (pune la masă) partea pozitivă a
.
tensiunii de impuls.
La receptorul T. V. Diamapt 220 stingerea spotului pe durata cursei inverse de cadre se face
prin blocareg amplificatorului video, tranzistorul
2T6 (fig. 4). In acest scop se utilizează un circuit
de stingere compus din 2T7, 20S, "-2R41, 2R36 şi
2R28: La sosirea impulsurilor de stingere cadre
de pOlaritate pozitivă (prin dioda 205) tranzistorul
2T7 se va satura determinând blocarea finalului
video 2T6.
Acesta se blochează deoarece tensiunea pe
emitoarele celor două tranzistoare (pe 2R28) va
creşte. ~Iocarea lui 2T6 va determina creşterea
potenţialului din colectorul său~ care prin 204,
R69 se va aplica pe catodul tubului cinescop determinând blocarea acestuia (suprimarea curef)tului de fascicul) pe durata cursei inverse V. In
timpul cursei directe, tranzistorul 2T7 este blocat
şi nu influenţează funcţionarea tranzistorului final
video.
Cursa inversă de linii se stinge cu ajutorul impulsurilor de Întoarcere H, de polaritate negativă,
de la pinul S trato linii, aplicate pe grila de comandă a cinescopului, prÎn-3C15, 3R16, 3C12 şi
R65 (fig. 5). Dioda 307 pune la masă partea pozitivă a impulsurilor, lăsând să treacă spre grila
Wehnelt doar partea negativă a impulsurilor de
Întoarcere H.
Prin negativarea suplimentară a grilei de comandă cu ajutorul acestor impulsuri, curentul de
fascicul va fi suprimat în perioada cursei inverse
de linii.
T. V. cu C.1. cu consum redus utilizează pentru
stingerea spotului pe durata curselor inverse y şi
H un tranzistor, T302, care În funcţionare nor~
mală este blocat, iar În perioada curselor inverse
este adus la saturaţie de impulsurile primite În
bază (fig. 6}. La saturaţie, acest tranzistor va
pune la masă baza tranzistorului final video,
T301, prin rezistenţa foarte scăzută CE pe care o
prezintA Punerea bazei lui T301 la masă va determina blocarea acestuia, deci creşterea potenţialu
lui său de colector, care se va transmite catodului
tubului cinescop, ceea ce va determina blocarea
curentului de fascicul În aceste perioade (de stingere a curselor inverse).
. In baza lui T302 se vor aplica, pe de o parte,
impulsuri de stingere V, de la divizorul rezistiv
R524, R52S, precum şi impulsuri de stingere H,
prin C602 şi grupul R618 În paralel cu C620, de
polarltate pozitivă. Dioda D303 are rolul de a limita (la O,65V) tensiunea inversă' pe baza lui
T302.

RECEPTOR
PENTRU

SIMPLU

BANDA

DE

80 m

(URMARE DIN PAG. 11)
echivalentă realizată este centrată pe frecvenţa oscilatorului local. Dacă În banda laterală
"cealaltă" nu se află nici o staţie, recepţia se
poate face, indiferent dacă staţia recepţionată
emite în banda laterală superioară sau inferioară
(ca În banda de 80 m) cu condiţia ca frecvenţa
oscilatoruiui să fie egală cu frecvenţa purtătoarei.
Pentru telegrafie trebuie să existe un decalaj audio între cele două frecvenţe.
Filtrul suplimentar din figura 5 permite-şi reallzarea unei caracteristici de frecvenţă de tip trece
bandă (în audiofrecvenţă) centrată pe circa 800
kHz, acţionând asupra comutatorului K2 pe poziţia CW. Deoarece se obţine o amplificare suplimentară la această frecvenţă, secţiunea a a comutatorului K2 divizează semnalul cu
menţine în ambele

tate

trafic efectul
este remarcabil:
zgomotul se reduce iar
ferite de 800 kHz sunt
Rămâne posibilitatea de a fi ;",to,.fo,.".ti
ţie aflată
"frecvenţa imagine"
ri"::,j''1""t",;,,.,
la 1,6 kHz
staţia ror'onhr.n<:>'t,;;,
calitativ curba
~OI'Q('r"H""""IO
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pin 5'

3(15 3R16

3R20

trafo Uni

3R65

impulsuri de
~------------~------------------~----~~~--4P

0303

(620

..

stingere V

impulsuri de
stingere H

R618

divizorului rezistiv care alimentează
S cu 6V.
Lucrurile stau ca şi cum
ar fi alimentat cu două surse de ±
Condensatoarele
CS şi C7 reduc amplificarea frecvenţelor joase
(curba punctată din figura 8). Acest lucru este
necesar deoarece amplificarea În audiofrecvenţă
. fiind mare reziduul de brum de SO Hz ar fi perceput neplăcut În cască. Redresorul trebuie totuşi
foarte bine "filtrat" iar dacă este cazul, diodeie
din redresor
,şuntate cu condensatoare
ceramice de. 10 nF. In fine, se poate încerca o
micşorare a condensatoare!or C5 şi C7 către 47
nF.
\
Amplificarea se reglează fie cu ajutorul unuÎ
. potenţiometru chimic conectat la intrare (figura
2a), fie (mai bine) cu ajutorul unui atel)uator 1n
trepte de aproximativ 10 dB (figura 2b). In modul
acesta aplicăm receptorului semnale nu mai mari
decât este necesar şi putem evita intermodulaţiile
in situaţiile în care apar (datorită gamei dinamice
nu
întinse) fireşt 3 cu preţul reducerii sensi·
Totul depinde' de propagare, de antenă,
concretă a staţiilor În bandă.
util este şi circuitul de adap3 care se intercalează Între antenă
Rolul
descriepreeedoresc un dispozitiv
telegrafie}
se conecdifuzor este

Circuitul imprimat al receptorului trebuie executat cu conexuni scurte, cu "masă multă" asa
cum se fac circuitele de RF. Îndeosebi conexiunile la pinii 12 şi 6 trebuie să fie foarte scurte.
Dacă apar fenomenele de instabilitate (autooscilaţii pe frecvenţe înalte) se va Încerca conectarea
condensatorului C 1 direct între pinii 12 şi 2. OecupLările la TAA 661 trebuie făcute cât mai
aproape la pinul 9. Conexiunile la condensatarul
variabil vor fi scurte. Schema din figura 2b se
poate realiza pe un mic circuit imprimat împreună
cu comutatorul. Filtrul activ se poate face separat
pe alt modul, iar amplificatorul din figura 7 se va
realiza obligatoriu pe un modul separat. în locul
difuzorului din această schemă se poate conecta
orice cască indiferent de impedanţă, ceea ce nu
este posibii în figura 1.
. Reglajul constă în:
a) Verificarea tensiunilor continue pe pinII CI
cu un voltmetru având rezistenţă mare de intrare.
Pentru TAA 661
6, 7 au cam 1,4 V, pinii 2
şi 13 cam
8 circa
12 V, pinu! 14
ca şi pinii 4, 5
1 de la TAA 661
pinui14, iar pinul 13
UI+~·Ut:C;a( alimenta··
şi 10 de
ca montajul
Pentru schema din figura 7 se
tensiunile continue conform manualului
funcţionării oscilatorului, fie cu
fie "ascultând" armonica a treia
de radiodHuziu ne Între 10,5 si
conecta
8 se
cm folosită ca
oscilatorului
cerute,
asupra miezului bobiilei L2.
lJ,,...,-,,..r!!'II'",e,,,,, circuitului de intrare în
maximul audiţiei" cu antena conectată
antenei

crl"of'",onlrn""t .. ,

o

II S-a născut la 25 iulie 1932
Buciumeni II A absolvit 1Q(~ultatlle
matică-Fizică

in 1959

de infraroşu pentru telecomandă.
Cu aceeaşi tensiune (UI), oferită de
alimentator, se alimentează şi o
din circuitul de STAND-BY. la
"fi.~"",.."+",..,,.,, microprocesorului, unul
care este conectat
la circuitul de
trece auÎn starea ,,1" logic, tensiunea
""""'01"1''''''' SV.
Răs u su
circ itului de
la primirea te.nsiunii de
microprocesorului
nefmiic8irea tensiunii de
comandat
alimentare
de schema
comandat,
constructorul de
trică aleasă
TVC,
fi:
finar baieiaj pe. orizon-

se

tală;

II

ing. MIHAil

1.

SllIŞTEANU

sară şi televizorUl
neze normaL
În televizoare!e la care
STAND-BY exclude fu
alimentatorului, întrerupătoru
ţea trebuie Închis, ca şi pentru
rea normală de funcţionare.
1.2. Generarea stării
STAND",BY prin ac:ţionarea
rului--de telecomandă.
Prin acţionarea unei taste a
torului de telecomandă,
acestui scop, se Întrerupe
rea majorităţii etajelor fun
prin intermediul etajului cam
receptorul de TVC trecând în
de STAND-BY.
Înainte de acţionarea emi
receptorul de TVC fu
mal, tensiunea din terminalul
microprocesorului fiind În starea
logic, adică zero volţi.
Prin acţionarea tastei
emiţătorului, microprocesorul
meşte o comandă de la amplifi
rul de semnal I.R., care îi
starea terminalului Tk din "O'"

Generalităţi

Starea de STAND-BY sau de aş
teptare se caracterizează printr-un
consum redus de energie al televizorului, datorită funcţionării câtorva
etaje de semnal mic şi a alimentatorujuL Există receptoare de TVC, la
care starea de STAND-BY exclude
şi funcţionarea alimentatorului principal.
Punerea În funcţiune a tuturor
etajelor receptorului de TVC cu ajutorul dispozitivului de telecomandă
nu este posibilă, decât pornind din
starea de STAND-BY.
Există televizoare care pot fi puse
În funcţionare, pornind de la starea
de STAND-BY, cu ajutorul întrerupătorului ae reţea. Starea de
STAND-BY a fost creată În prealabil
tot cu ajutorul întrerupătorului, care
are o construcţie specială.
Este evident că receptorul trebuie
să fie conectat la reţeaua de alimentare de a.c., iar întrerupătorul de reţea trebuie închis.
Scoaterea din funcţionare a TVC
cu ajutorul dispozitivului de telecomandă
îl aduce În starea de
STAND-BY.
La majoritatea receptoarelor de
TVC, starea de STAND-BY este
confirmată prin aprinderea unui
LED rosu.
Principiul de lucru al circuitelor
care creează starea de STAND-BY
este ilustrat În schema bloc din fig.
1.
Explicitarea funcţionării schemei
bloc se va face În două ipoteze: generarea stării de STAND-BY prin acţionarea întrerupătorului de reţea şi
generarea aceleiaşi stări prin acţio
narea emiţătorului de telecomandă.
1.1. Generarea stării de
STAND-BY prin acţionar-ea intrerupătorulu! de reţea.
Această situaţie apare la televi,zoareie care folosesc un întrerupă
tor de reţea cu o construcţie specială, în sensul că este prevăzut cu
un contact suplimentar, denumit de
"contact de ştergere".
se acţionează în
etapă se
dar fără
a doua etapă intrerupătorul

Emitâtor
de .te{ecomanda

..

1/1
Amplifi cator
semnal
tR.

Micro procesor

TK

+

de

-

,~.

şi

Etaje f unction
âle receptorulu

Ul t

de

lV.C

U2

220vca~.····
SOHz

-"

I

11

,~,

1

SV
Reducator
de tensiune
stabilizator

Etaj

STAND-BY

memo'rie

1

(ircui t

~

Alimentator

.

U3
Un

se

acţionează

apăsat.

astfel încât

să rămână

În prima etapă televizorul este conectat la
alimentatorui

stabilizatorui tensiunii de 12V,
La nealimentarea etajelor: oscilator
driver H şi
baleiaj H se
din transse obţin tensiuni!e de alimentare
tea circuitelor
zorului.
Dacă majoritatea circuitelor func->

tensiunea din
5 volţi.
unsul circuitului
la primirea acestei
siuni este aceiaşi ca şi În cazul
rlo"oninrl

blocare a funcţionării etajului comandat.
,
Pentru punerea În funcţiune a receptorului de TVC se apasă pe o
• altă tastă a emiţătorului de telecomandă, ca de exemplu una dintre
tastele de program notate de la la
9. La această comandă starea terminalulu Î Tk trece din ,,1" logic, În "O"
'.o9ic, tensiunea devenind zero volţi.
In această situaţie, circuitul de
STAND-BY Închide întrerupătorul 12,
etajul comandat funcţionează, iar
etajele funcţieanale primesc tensiunilede alimentare necesare.
Din exemplele practice care vor fi
prezentate În continuare, vor rezulta, atât ţipul de etaj comandat,
cât şi modalitatea concretă de rezolvare a întrerupătorului Iz.
1. 3. Functionarea allmentatorului
in comutatie in perioada stării de
STAND-BY.
La receptoarele de TVC, la care
starea de STAND-BY nu exclude
funcţionarea alimentatorului princi. pal, acesta din urmă are·o comportare anormală.
Caracteristica externă a alimentatorului exprimă modul de comportare al C!cestuia, funcţie de anumite
situaţii. In fig. 2 se reprezintă o caracteristică externă tipică a unui .alimentator În comutaţie Uo = f (10).
unde Uo este tensinea redresată cea
mai mare, aplicată unui consumator
al TVC, iar 10 este curentul consumat de acesta.
Caracteristica externă este împăr
ţită pe mai multe zone de funcţio
nare. Zona de stabilizare, cuprinsă
Între C şi F, corespunde unui curent
de sarcină cuprins între loc şi, loF.
Orientativ, pentru un anumit tip de
TVC, loc poate fi 100mA şi 101' = 900
mA Zona utilă folosită pentru stabilizare este cuprinsă Între D şi E şi

°

1

de funcţionare, caracterizat de tensiuni constante, indiferent de variaţi
ile sarcinii.
Regim_ui de suprasarcină este caracterizat de tensiuni de iesire mai
mici decât cele normale si de scăde
rea continuă a curentului din secundar. Porţiunea de curbă cuprinsă Între G şi H, reprezintă zona de
suprasarcină, iar G este punctul de
întoarcere al caracteristicii. Scurtcircuitul total este marcat de punctul
K, curentul IOK variind între 50 şi
450 mA Regimul de funcţionare În
gol este caracterizat de tensiuni de
ieşire ,mai mari şi consum redus.
Porţiunea de curbă cuprinsă Între C
şi A, reprezintă zona de mers În gol.
Tensiunea din punctul A poate să
crească cu 20-30% faţă de tensiunea normală.
Starea de STAND-BY a televizorului este considerată ca o stare aparţinând regimului de mers În gol.
Porţiunea de curbă cuprinsă Între B
şi
C caracterizează starea de
STAND-BY. Consumul aparatului În
această stare este înju; de 2W, iar
tensiunea de ieşire poai;e creşte cu
7-10%.
La o scădere a consumului sub
2W, tensiunea de ieşire incepe să
crească mai rapid, caracterul ei devine oscilant, iar alimentatorul funcţionează eşantionat. Scăderea consumului În secundar determină reducerea Iăţimii impulsurilor de comandă a tranzistorului de comutaţie
sub durata minimă necesară unei
comenzi sigure a acestuia (durata
minimă pentru o funcţionare sigură
este de cca 1J.Ls):
Pentru evitarea unei asemenea situaţii, În cadrul alimentatorului se
impune introducerea unui circuit de
protecţie la mers În gol.
2. Generarea stării de STAND-BY

zona demers 1n gol
stare de STAND BY

2

Zonăde s tabiti zare

G punct de
Întoar cere
I

I
I

IOF lOG

10

(mA).

scurtCIrcuit

rul final de baleiaj pe orizontală, iar
întrerupătorul 12 (vezi fig.1) este realizat cu un releu.
Pentru exempificare se va alege o
variantă mal modernă a acestei fa~
milii de TVC şi anume modelul CKT
2190.

mediul- dispozitivului de telecomandă.
u
La acţionarea tastei "STAND-BY
de pe panoul emiţătorului de telecom an dă, mic r o p ro c e s or u I
PCA84C640P/O.30 primeşte o comandă la terminalul 35. care modi-
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corespunde unui curent de sarcină
cuprins Între IOD
IOE. O statistică
făcută pe mai
tipuri de televizoare arată că IOD poate varia Între
150 şi 250 mA, iar IOE Între 400 şi
550 mA.
Cele două zone, de stabilizare şi
utilă, corespund unui regim normal
TEHNIUM 9/1993

in TVC de tip GOLDSTAR
în familia televizoarelor de tip
GOLDSTAR, pentru generarea stării
de STAND-BY se folosesc ambele
moduri de acţionare:
- ' cu întrenJpătorul de reţea;
- cu emiţătorul de telecomandă.
Etajul comandat este amplificato-

41

( 1701
P CA84C640P/030

C1401

Trafo

FT12N>--......... linii

R804S
3K9

TP6 B+(118V)

Schema de principiu a unei
din schema bloc, dată
fig.
reprezentată În fig. 3.
Funcţionarea schemei este descrisă în cele ce urmează.
Trecerea televizorului În starea de
aşteptare '(STAND-BY) din starea de
funcţionare se realizează prin inter-

fică starea de
tuia, În
terminalul
care
nării televizorului era zero
vine 4-5 volţi.

(CONTINUARE ÎN NR.· VIITOR)
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ispozitivul prezentat mai jos
reprezintă un sistem antifurt
ce poate fi montat pe orice
autoturism care posedă o baterie de acumulatori de 12 V.
Alarma este pusă În "starea de veghe" cu ajutorul unui întrerupător
sau al unei chei cu întrerupător care
se montează În interiorul autoturismului, într-un loc nu prea vizibil, cunoscut numai de proprietar (butonul
B din figură).
Pentru a permite accesul În autovehicul sau părăsirea acestuia de
către posesor, sistemul de alarmare
conţine un bloc de întârziere, care
să pună În funcţiune sistemul la câteva secunde de la deschiderea portierei (timp necesar să dezactiveze
sau să activeze alarma).Shema realizată este prezentată
mai jos.
La coborârea posesorului de autoturism, acesta activează alarma prin
Închiderea butonului B.
Butoanele K1' K 2 ... K6 sunt amplasate la portiere şi la capote fiind de
tipul "cu revenire", ca cele deja
existente pe autoturism la portierele
din faţă pentru aprinderea plafonierei. Prin apăsare - porti era Închisă
- aceste butoane desfac contactul,
iar prin eliberare - porti era deschisă ele închid contactul.
Să urmărim funcţionarea montajului. Dacă una dintre portiere sau capote este deschisă, unul dintre butoanele K se va închide, alimentând
circuitul de la bateria autotursimu-

D

cest articol este o completare
a articolului "Ceas cu alarmă"
al domnului Mihai Marius Popescu, 3.p'~rut În Tehnium Nr.
10/1992.
După cum 'H3 vţ,de în figură, au
fost efectuate
schimbări:
;1 - S-a
la, casca telefonică CT şi a fOtlt
cu un etaj
format din tranzistoarele BC107, BD
135 si difuzorul de 4----sn.
2 ~ S-a introdus comut~torul K1
cu două secţiuni şi trei poziţii care
are următoarele funcţii:
- poziţia
-- foloseşte ca
semnal de alarmă melodia circuitului' integrat MMC 334;
- poziţia 2 -:- deconectează
alarma;
foloseşte ca
- poziţia 3 SON ai
semnal de alarmă
ceasului MMC 353A.
3 - S-a conectat În circuit
printr-un push-button, funcţia
SLEEP (SL - pin 37), care permite
autodeconectarea radioului (RADIO
- pin 7) după un interval de la 1
până la 59 minute, programabil din
butoanele SL + MIN.
4 - S-au folosit push-buttons şi
nu comutatoare senzoriale.
5 - S-a introdus de la pinul 22
un rezistor de 8,2 kn către +5V pentru a avea pe pinul 22 nivel logic
ferm.
6 - S-a introdus etajul format
din tranzistorul SC 107, releul
RM1-DG (tensiune +12V, două
contacte comutate) şi cele două
prize. Acest etaj permite comutarea
tensiunii de 220 V c.a. de pe o priză
pe cealaltă la un nivel logic "unu"
dat de pinul 7-RADIO, la un moment prestabilit prin butoanele ŞN
sau SL.
7 - S-a introdus comutatorul K2
/ care împiedică comutarea prizelor
atunci când este deschis.
a -- Alimentatorul are ten.siunile
de +5V11A şi +12V1200mA.
Cu aceste modificări ceasul devine mai versatil, putând comanda şi

alarma intrând În funcţiune.
[a dimensionarea tranzfstGrului ,J
se va ţine cont de curentul necesar
pentru anclanşarea fermă a releului.
De asemenea trebuie avut În vedere
la alegerea releu lui că trebuie să
suporte pe contactele "Sale un curent
de 4~5 A, necesar claxonului.
Dioda D3 are rolul de a proteja
tranzistorul de eventualele
supratensiuni de autoinducţie care
ing. ŞERBAN NAICU_
apar În bobina releului la
deconectarea sursei de alimentare.
Dacă porti era sau capota se vor
lui. Cele două circuite integrate de
închide, alarma va Înceta. Dacă nu
descarcă prin R4' R1' R2 . Se observă
se închid, alarma va. continua.
tip operaţional (BA741) sunt polarică la tăierea alimentării D 1 este desTrebuie totuşi avut În vedere un timp
zate la intrarea neinversoare (pinul
chisă de potenţialul de pe C 1.
3) cu un potenţial fix dat de divizodupă care alarma să înceteze, chiar
- Condensatoarele se vor descărca
rui R1 -R 2 (aproximativ 4,9 V). Până
dacă posesorul autovehiculului nu a
complet. Alarma este În acest mocând tensiunea de ia intrarea inverapărut pentru a o bloca. Acest lucru
mentîn "stare de veghe".
soare (pinul 2) nu depăşeşte cu pu'"
este necesar pentru a nu descărca
Dacă se deschide una dintre porţin tensiunea de la intrarea neinverbateriaţje acumulatori.
tiere sau capote, unul dintre butoasoare (pinul 3) amplificatoarele opeAcest timp, necesar pentru a
nele K se va Închide.
raţionale au practic la ieşire (pinul
atenţiona pe cei din jur, este de cea
Butonul B fiind şi el închis, con6) o tensiune pozitivă apropiată de
45 sec .. Să urmărim cum se va opri
densatoarele C 1 şi C 2 vor începe să
cea a sursei de alimentare. Deci in
alarma' după această- temporizare.
se Încarce. După 8 secunde (dacă
această situaţie 0 1 , O2 şi T sunt bloCondensatorul C l se încarcă prin R3'
nu se deschide 8) potenţialul de pe
cate.
După timpul
prescris pentru'
C 1 aplicat la pinul 2 al C.I,2 va egala
Rezistenţa R4 este astfel calculată
încărcare, 45 s, potenţialul pe C j
şi
va depăşi potenţialul de pe
Încât C 2 să se Încarce la potenţialul
(care este potenţialul de la pinu! 2 al
3 al aceluiaşi amplificator opede 4,9 V În 45 sec.
C.1.1) va egala şi apoi va depăşi
raţional care funcţionează deci ca
În timpul celor a secunde poseso·potenţialul de la pinul 3 al aceluiaşi
un comparator.
rul autoturismului are timpul neceIeşirea C.1.2 (pinul 6) va avea un'
cir,cuit integrat.
sar de a "activa" alarma (Închiderea
potenţial practic egal cu masa.
In acest moment, ieşirea lui C.1.1
întrerupătorului B), de a coborî din
Tranzistorul T, care era blocat, se va
(pinul 6), care se găsea la un
autoturism si de a Închide
satura. Curentul său de colector va
potenţial pozitiv mai mare, va deveni
La închiderea portierei,
se Înalimenta bobina releului care va, apropiată de potenţialul masei.
chide.
anclanşa, Închizând contactul,
Astfel D 2 se va deschide, iar C 2 se va
Circuitul este dezalimentat, C 1 se
alimentând astfel claxonul maşinii,
descărca prin D? şi C.l.1, potentialul

c
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pornirea/oprirea unor obiecte electrocasnice (radio, TV etc.).
ATENTIUNE! -- Folosiţi prize cu
împământare, la fel şi ştecherul, iar
curentul maxim permis este limitat
de către contactele releu lui folosit
(în cazul contactului RM1-DG cu'"
rentul este de 1A).

Fl
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C1

pe

C 2 coborand astfel Încât
pinului 2 al C.1.2 va
coborî sub cel al pinului 3 iar C.1.2
va bascula din nou În starea cu
ieşirea la un potenţial pozitiv mare.
Tranzistorul T se va bloca din nou,
releul va declanşa, deci alarma va
Înceta.
La deschiderea lui B se va debloca
D1' iar C 1 se va descărca prin D1' R1'
R2 şi ciclul se poate relua.
potenţialul

M

Oablajul realizat are dimensiunile
de 40 x 70 mm.
S-au utilizat circuite integrate
,BA 741/741 JN/741 MN În capsulă
mică cu 8 pini. Dacă se va utiliza
capsula mare cu 16" pini ,BA741/
741J1741M se va ţine cont de
echivalenţa terminalelor: 2(4), 3(5),
4(6}, 6(10}, 7(11).
Se mai pot utiliza comparatoare
de tip ,BA339 sau două amplifica-

de sunet, a cărui
schemă este prezentată În
figură, poate fi folosit În ca-

odulul

toare operaţionale de pe circuitul
integrat cvadruplu ,BA 324.
Caracteristicile tehnice ale
montajului sunt:
- tensiunea de alimentare: 12 V;
- curent "consumat" în starea de
prealarmă: 10 mA;
.
~ curent "consumat" În starea de
alarmă: 45 mA.
Lista de materiale: CI2 = ,BA741 , T
= BD136{140). R1 = 680 O, R? = 560

= 9 ,uH; cca. 20 +- 25 spire Cu Em
0,14 bobinate pe o carcasă 0 5
mm (oscilator US radio "COSMOS").
Pentru reglaj. se poziţionează P
astfel încât tensiunea măsurată pe
cursorul său să fie de cca. 2,5 V; intrarea modulului sunet se cbnecL6

Modul
sunet

drul unui receptor destinat
recepţiei programelor TV transmise
prin satelit.
, Semnalul de Înaltă frecvenţă este
aplicat prin intermediul filtrului ..tre-

O, R3 = 200 k' O, R4 = 150 k O, -Rs = As
= 1,5 k O, C 1 = 330 ,uF/16V, C2 = 68
,uF/16V, D 1 = D2 = D3 = 1N4148.
.. Toate componentele sunt produse
de industria românească de
componente.

o

ing. BARBU POPESCU

+

CI

2.2. fţ:

C z.
2.2.1'':

1~t
1:

---.....

L

I.L..;

I

1

H

Rl

eGo

2,2><."-

2.2.I'IF

CII
IOj4ţ:/

r

I/Z v

1j :z 5F Irri
b,.;. J';)1.f -:::

AI

r:c

of> I ~~.
Tr>A 12ou.

ce-sus" realizat cu grupul C 1 L1C 2
etajului de amplificare realizat cu
tranzistorul T1 şi piesele aferente. '
În colectorul său se află conectat
filtrul de bandă realizat cu ajutorul
bobinelor LZL3 şi L4Ls.
Selectivitatea este asigurată cu
ajutorul a două circuite ~,.rezonante
serie, realizate cu diodele varicap D1
D2 şi bobinele L3L4; cuplajul este
asigurat prin condensatorul C s.
Prin intermediul bobinei Ls. semnalul de Înaltă frecvenţă este aplicat
TEHNIUM 9/1993

la intrarea circuitului 'integrat A 1 •
Schema este o aplicaţie tipică a
circuitului integrat TBA 120 U şi nu
prezintă particularităţi deosebite.
Defazarea semnalului de înaltă
frecvenţă se face În circuitul oscilant realizat cu ajutorul bobinei L6 şi
capacitatea diodelor varicap D3. D 4 •
Cu ajutorul potenţiometrului P1 se
realizează acordul În gama 5,8 +- 8,2
MHz.
Condensatorul de dezaccentuare
C l ? poate avea valori cuprinse Între

22-47 nF, funcţie de constanta de
tează la ieşirea amplificatorului AFI
timp dorită.
. - cale comună de la un receptor
Bobinele pot fi realizate astfel:
TV şi acţionând asupra miezurilor
L1 = 17 ,uH; cea. 30 +- 40 spire Cu
filtrelor se Încearcă obţinerea unui
Em 0 0,14 bobinate pe ferită cu
sunet op'tim.
L = 12 +- 15 mm şi 0 = 1,5 mm.
În locul tranzistorului T1 se poate
L2 = 8 spire Cu Em 0 0,09 bobinate
folosi orice tranzistor din seria BF,
pe· un mosor de ferită (de la o medie
iar În locul circuitului TBA 120 U,
frecvenţă de 455 kHz).
circuitele echivalente A 223 D sau K
L3 = 18 ,uH; cca. 26 spire Cu Em 0
174 UR 4.
0,09 bobinate peste L2•
L4
18 ,uH; idem L3'
Ls = 8 spire; idem L2•
i
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P

rimele videocasetofoane destinate marelui
public prezentau doar o definiţie a imaginii
limitată. Acest lucru se datora faptului că,
pentru înregistrarea unei imagini cu o definiţie ridicată, este necesar să memorăm o bandă largă
de frecvenţe, deci trebuie o mare suprafaţă de
bandă magnetică.

Semnal
de luminanfâ

Din motive practice, 'a fost necesar să se recantitatea de bandă magnetică, în special în .
cazul videocamerelor. Sistemul U-matic (utilizat
în domeniul semiprofesional), rezolvă într-o mai
mică. măsură problema, decât sistemele pentru
ducă

Vi deOca.s etofo an ele
S-VHS
•
Hi-8
ŞI video
ing.
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Nivel
smcro

5.4

"standard" şi S-VHS. Variantele Hi-Fi fac apel
la două purtătoare (1,4 MHz şi 1,8 MHz) modulate
În frecvenţă.
in figura 2 se prezintă .lărgimea benzii de trecere şi excursia de frecv~ntă la formatele Vi-

aviatie" de GheorQhe Rado. Lucrarea cuprinde atât prioritaţi internaţionale, cât şi
naţionale, precum ~ o parte dintre ,recorduriie omolog,ate de t-ederaţia Aeronautică In-

ternaţionala.

Textul este însoţit de circa 300 de figuri
foarte sugestive. 'cuprinzând descrierea a,
peste 600 de recorduri.
Recomandăm lutrarea tuturor cititorilor
noştri.
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În Editura "Tehnoprod", o apariţie mult a"-

MILITARA
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4

627 kHz

teptată: "Priorităţi şi recorduri mondiale de

SI,lPI'::~I~.t.ktfo

frecvenţă

1.4 M1HzSflngaJ Semnale audio
I 1}.MHz Hi-Fi Sfereo
Dreapta
Sermal I I Semnal de luminanfă
de _..it
.
rominUf fi, I

NAICU

marele public care i-au urmat (Betamax, VHS,
V2000). apărând banda de 8 mm.
Reducerea suprafeţei benzii necesare înregistrării imaginii a fost Însoţită de o modernizare a
tehnicilor de exploatare a acestei benzi, cuintroducerea sunetului numeric şi a unui sistem de urmărire a pistei, automat, ceea ce îmbunătăţeşte
citirea benzii.
Versiunea mini a casetei VHS cuprindea într-o
cutie mai mică aceeaşi bandă ca cea introdusă în
caseta VHS denumită "full size", pentru a se asigura compatibilitatea (şi configuraţia pistelor române la fel). Compatibilitatea era completă cu'
ajutorul unui adaptor mecanic care transforma
caseta VHS-C În ,,fu II size". Autonomia casetei
va scădea la 30 min (modelele noi, 45 min.). La
videocamere, pentru prelungirea acestei durate
(dublare) s-a recurs la scăderea la jumătate a vitezei de defilare a benzii.
Benzile magnetice au evoluat, prezentând o
creştere importantă a capacităţii lor de stocare.
Standardele "Super" pentru VHS şi "Hi-Band"
pentru 8 mm sunt mai bine adaptate la foarte
buna definiţie pe care o au În prezent captorii video ai camerei de luat vederi. La aceste două noi
standarde, care păstreaZă dimensiunile geometrice ale casetelor VHS şi 8 mm, se constată o
creştere a definiţiei de la 220-250 puncte/linie la
400-440 puncte/linie (atingând limitele tuburilor
cinescop cu definiţie normalăh
În figura 1 este prezentat spectrul frecvenţelor
înregistrat pe bandă, respectiv lărgimea benzii de
trecere şi exc'ursia de f.recvenţă la formatele VHS

ITUNICÂŞI ITHNOLOGIt

Excursie de

1MHz

7.0

deo--'8 "standard" şi Hi-8. În' versiunea mono, se
utilizează o singură purtătoare MF (1,5 MHz), iar
la versiunea stereo două purtătoare MF (1,5 şi
1,75 MHz). Informaţiile de crominanţă şi luminanţă sunt separate. Aceste informaţii modulează
in frecvenţă o subpurtătoare. La sistert:lul VHS
subpurtătoarea este la 627 kHz, la 8 mm este la
743 kHz În PAL (şi puţin mai jos I.a NTSC).
Excursia de frecvenţă a semnalului de luminanţă este de 3,8 la 4,8 MHz (1 MHz) la VHS, iar
la Video-8 variază de la 4,2 la 5,4, MHz (1,2
MHz).
Banda de 8 mm suportă alte semnale, pentru
alinierea pistelor cu .frecvenţă foarte joasă
(100-163 kHz) şi sUbpurtătoare modulată În frecvenţă pentru semnalele audicr.-La sistemul S-VHS, pentru creşterea rezoluţiei
imaginii, crominanţa rămâne'nemodificată, În
schimb excursia de frecvenţă a purtătoarei de luminanţă va creşte de la 5,4 la 7 MHz, rezultând o
lărgime de bandă de 1,6 MHz, mai mare decât În
cazurile precedente.
La sistemul Hi-8 excursia de frecvenţă a luminanţei este de 2 MHz, frecvenţa maximă fiind de
7,7 MHz. Cele două sisteme urmează deci drumuri paralele.
În ceea ce· priveşte sunetul la sistemul VHS şi
S-VHS există o variantă care utilizează capete
separate ce Înregistrează În profunzime, două
subpurtătoare modulate În frecvenţă pe un canal
audio. Acesta este sunetul Hi-Fi pe care un număr mare de videocamere S-VHS nu îl folosesc
totuşi, păstrând sistemul Înregistrării sunetului pe
o pistă longitudinală.

TEHNIUM 9/1883
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La sistemul 8 mm se adaugă un semnal' numeric care nu este multiplexat În frecvenţă ca celelalte componente, fiind plasat la începutul pistelor audio, într-un spaţiu rezervat" diferit faţă de
VHS unde semnalul Hi-Fi este integrat În semnalul video.
Se poate. observa din spectrele prezentate că
între standardul de bază si versiunea sa cu definiţie îmbunătăţită nu există compatibifitate.
Videocasetofoanele "Super" sau Hi pot să înregistreze casete normale şi să le citească, În
schimb, aparatele VHS sau 8 mm nu pot să citeşscă casetele "super" sau Hi.
In ceea ce priveşte videocasetele, standardele
VHS sunt mai puţin pretenţioase decât S-VHS şi
Hi-8, având o bandă mai îngustă de frecvenţe.
Caseta VHS utilizează o bandă cu oxizi metalici, iar caseta 8 mm o bandă tip pulbere metalică
formată dintr-un aliaj de fier, cobalt şi nichel.
Normele superioare utilizează benzi de calitate
mai ridicată, S-VHS foloseşte o casetă ,cu bandă
cu superoxizi, în timp ce bandaJ 8 mm (cu suprafaţă mai redusă) foloseşte o bandă cu metal evaporat, sau o bandă cu pigmenţi metal ici Îmbunătăţiţi.
,,'
',',
'
Videocasetofoanele recu nosc aceste casete cu
ajutorul unor pinteni situa~ la caseta VHS În spatele oblonului, pentru caseta normală şi în faţă,
pentru caseta C. La casetele 8 mm se foloseşte
un cod, la varianta Hi-8 una dintre găurile din
partea de jos.
O altă modificare a fost făcută pe videocasetofoane şi constă în separarea informaţiilor de crominanţă şi luminanţă În timpul transportului video
pentru a evita pierderea unei părţi din calitate.
Aceste informaţii sunt separate în procesul Înregistrării în videocasetofonul PAL sau SECAM
(semnalul PAL sau SECAM va fi demodulat pentru a se separa luminanţa şi crominanţa). După
înregistrare şi lectură se vor regăsi informaţiile
separate care vor fi multiplexate În PAL sau SECAM Înainte de a fi demultiplexate în televizor
sau monitor. La S-VHS există o mufă S-Video
care există şi pe monitor unde crominanţa şi luminanţa sunt separate; se obţine astfel o îmbună
tăţire a intermodulaţiei între crominanţă şi lumi-

a cărui manipulare se face prin' telecomandă. In
cele două standarde există trei tehnici de înregistrqre a sunetului: analogic, MF şi numeric.
In ceea ce priveşte imaginea supervideourile

apărut numărul

10 al revistei

2·
Excursie de
frecvenţâ

732.1
kHz

6

3

1

7

Frecventă

(MHz)"

Frecvente

"pilot 1'· .
1011 a 146kHz

aU~i~"!.~~n o
Vide""
"Sfandard

u

Nivel
sincro

4,2

Semnal de luminanţă •

,
I

•

Excursie
,d,e
frecvenţâ

•

Semnale
audio-stereo

5,7
Nivel,
. max.a
,albului

"Ştiinţă şi

,
Din bogatul ei sumar, amintim doar câteva.
titluri:
XEROGRAFIA, ISTORIA UNEI DESCOPERIRI, ISTORIA UNEI FIRME
Dupăce în numerele precedente a fost prezentată istoria firmei, în acest număr veţi afla
detalii interesallte despre tehnologia folosită
pentru realizarea binecunoscutelor copii xerox.
ENIGME ALE ISTORIEL· Piramida Kheops - O nouă abordare a enigmelor antichi,tăţ~i;

Noi detalii asupra "arhitecturii ascunse" a
piramidei faraonului {fheops.
NAVA INVIZIBILA: O ultimă realizare a
cercetătorilor americani -' Navă invizibilă
pentru sistemele radar.
STRESUL SFÂRŞITULUI DE SECOL:
Detalii despre cauzele sale şi modul de apă
rare împotriva acestei holi moderne.
TEHNIUM 9/1993
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BIBLIOGRAFIE:
Le riaut-parteur

Semnal de 'uminanfă

la care semnalul, de cromila pinul 15al mufei Euro-AV
(SCART). De obicei la acest pin se afla intrarea
componentei roşl,J.
La sisten;I.l.!l""S-VHS sunetul este înregistrat în
două modu rF:' deodată: În profunzimea benzii de
către cap~te, 'iSl9parate (sunet Hi-Fi) şi longitudinal pe bandă (sunet normal), stereo în Hi-Fi şi
mono pentru sunetul normal.
Este posibilă înregistrarea simultană" adică cu
sunetul provenind de la un tuner MF stereo.
Sunetul pistei analogice poate fi eventual modificat după înregistrarea video. Sunetul sistemului
Hi-8 are deasemenea- două posibilităţi de înregistrare: suneţ Înregistrat cu MF şi sunet numeric,
cel mai bun. Inregistrarea are loc simultan În cele
două sisteme; la lectură se va alege fie semnalul
stereo în MF, fie cele două piste numerice sau un
amestec al lor.
În modul mixaj se adună semnalele înregistrate
şi cele adăugate ulterior. Există şi un mod bilingy,

A

t

~

nanţă.
Există o vir,iantă
nanţă este disponibil

tehnică" ;

(S-VHS şi Hi-8) asigură o superioritate
faţă de VHS şi 8 mm.

A apărut numărul 3. al binecunoscute;. reviste P.C. WORLD România, membru Internaţional Data Group S.U.A. 'Din sumarul deosebit de atractiv al acestui num.ăr vă semnalăm doar câteva titluri:
M.S. DOS 6.0 ~ un succes, cuploare grafice, dosar OOP, Netware 4.o,precuin şi multe
aplicaţii soft şi hard windows, M.S. DOS şi
,MAC.
Trebuie să remarcăm, de asemenea, tinuta
grafic~ deosebită a acestui număr pe care vii
invităm să-I citiţi.
Nu veţi regreta!
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Giroled-ul
ing.

DRAGOŞ
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Giroled-ul este un nou dispozitiv
optoelectronic produs În ţară de
firma ROMES-S.A. (parte din fostul
I.C.C.ţ.).

Giroled-ul este format din opt
led-uri (p~tru roşii şi patru verzi) ~o
mandate cu un circuit integrat. Intreg ansamblul este plasat Într-o
.capsulă TO-39 cu fereastră.
Configuraţia terminalelor (vedere
dinspre terminale) este prezentată în
figura 1.
Giroled-ul se poate ati menta între
4 şi 8V. Totuşi este de preferat ca
pinii V+ şi CLOCK să fie înseriaţi cu
câte un rezistor de limitare a curentului, calculat ca pentru led-urile
normale.
Se impune ca impulsurile de tact
aplicate pe pinul CLOCK să aibă
amplitudinea aproximativ egală c'u
valoarea tensiunii de alimentare.
Tactul nu trebuie să depăşească 100
Hz.
Giroled-urile se pot folosi la realizarea reclamelor sau firmelor luminoase cu text fix.
Forma rotundă a dispozitivului

GND~CLOCK
~
v+

permite realizarea de inscripţii cu
caractere rotunde, cu caractere de
mână, etc.
Giroled-urile nu se pot folosi la
realizarea de firme luminoase cu
text rulant (nu permit utilizarea
Într-o schemă În care se foloseşte
principiul multiplexării elementelor
de. afişaj).
In figura 2 se arată modul de conectare la o sursă de +SV. Pe pinul
CLOCK impulsurile vor avea amplitudinea de aproximativ +SV.
Sunt momente În care trebuie să
vizualiz~m prezenţa unei oscilaţii şi

v+
IN

R, LOCK GIROLED
200.n.

GND
nu avem la îndemână un osciloscop.
Schemele din figura 3 şi figura 4
ne dau o informatie vizuală asupra

prezenţei oscilaţiei şi cu aproximaţie
a ordinului de mărime. Amptitl,ldinea
oscilaţiei trebuie să fie într:e +SV şi +
1SV.
Din comutatorul K,se comută divizoarele, pentru a menţine frecvenţa
la pinul CLOCK al giroled-ului sub
100 Hz.
Schema din figura 3 este mai puţin costisitoare, dar aproximarea ordinului de mărime a frecvenţei oscilaţiei se face mai greu.
La schema din figura 4 creşte gradul de repetabilitate a măsurărilor
pe diverse game, dar creşte şi preţul
de cost.
Încercaţi şi pe parcurs veţi deşco
peri alte şi alte noi posibilităţi de
utilizare a giroled-ului.

1 200.n.

+sv

:2

1/6MMC4050

:1

IN

GNO

Stabilizator de tensiune de 20 A
. ing. AURELIAN MATEESCU

În cazul unui stabilizator de tensiune, este importantă căderea de
ţensiune înregistrată pe elementul
serie, deoarece determină valoarea
tensiunii minime de intrare pentru a

+

INPUT
12,7+11V
01

NESTABI L1ZAT

1N4740
(10V)

T, =iRFZ40

sau echivalent

20

OUTpuT 12V
STABILIZAT

li,T3- 2N3906,BC 177A,BO 136

se obţine la ieşire parametrii necesari.
Atunci când stabilizatorul este utilizat într-un mpntaj alimentat de la
baterii se impune ca această cădere
de tensiune să fie cât mai mică pentru a se putea mări durata de utilizare a bateriei.
Circuitul prezentat în figura 1 beneficiază de avantajele oferite de un
tranzistor MOSFET cu canal n de tip
IRFZ 40 sau echivalent. Tranzistorul
are rezistenţa internă foarte mică,
asigurând o cădere de tensiune de
maximum 700 mV, chiar atunci când
tranzistorul livrează un curent de 20
A.
Montajul poate fi optimizat pentru
orice curent prin selectarea tranzistorului T1.
Dioda Zener 01 âetermină o tensiune de referinţă de 10V. Pentru a
regla tensiunea de ieşire, o parte a
acestei tensiuni, determinată de divizorul R1 R2, se aplică bazei lui, T2
care atacă poarta lui T1, pentru a
menţine tensiunea dorită.
Tranzistorul T3 este inclus în bucla de reglaj pentru a compensa
efectul variaţiei temperaturii asupra
joncţiunii B-E a lui T2.
În cazul în care se solicită un regulator pozitiv (Ia care infrarea - şi
ieşirea este comună) se fac următoarele

modificări:

- T1 se Înlocuieşte cu un tranzistor MOSFET cu un canal P indus;

- se inversează dioda D~;
- tranzistoarele T1 şi T3 se înlocuiesc cu tranzistoare complementa~e (NPN).
In cazul În .. care se urmăreşte îmbunătăţirea stabilităţii stabilizatorului faţă de variaţiile de temperatură,
dioda 01 va fi înlocuită cu o referinţă de 10V de precizie ridicată.
Utilizând componentele indicate
se obţin următoarele performanţe:
- tensiunea de ieşire U OUT =
12V;
.
- teniunea de intrare U/N = 12,7

-;- 17V;

-

curent maxim de ieşire louTmax.

= 20A

Pentru a se modifica valoarea ten··
siunii de ieşire se fR{)difică şi raportul rezistenţelor R1/R2. În cazul în
care' se doreşte o tensiune de ieşire
sub 10V se înlocuieşte dioda D1 cu
o diodă Zener cu tensiunea mai
mică sau cu o referinţă de precizie
de 5V. De asemenea T1 se înlocuieşte cu un tranzistor având valoarea de prag mai scăzută, de tipul
MTPSONOSEL sau echivalent.
La executarea montajului se va
avea În vedere montarea lui T1 pe
un radiator adecvat. De asemenea la
montaj şi manevrarea lui T1 se vor
avea în vedere precauţiile de manipulare ale unui dispozitiv sensibil la
Încărcare electrostatică, chiar dacă
,tehnologic au fost prevăzute elemente de protecţie.
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ontajul propus mai jos este
destinat testării terminalelor
de calculator cu intrare de
date serie, EI generează la
cerere un tren de impulsuri pe linia
de comunicaţie cu terminalul, tren
format după dorinţă (prin acţionarea
unor comutatoare) şi care are semnificaţia unui anumit caracter alfanumeric, caracter grafic sau un~i
anumite comenzi. Trenul de impulsuri conţine: un bit de start, şapte
sau opt biţi de date (fără bit de paritate) şi un bit de stop, conform normei RS232C.
Se pot efectua următoarele tipuri
de teste:,
- Verificarea corectitudinii funcţio
nării unui terminal, prin transmiterea unui anumit tren de impulsuri şi
urmărirea răspunsului terminalului.
- Identificarea setului de caractere
disponibile la un terminal necunoscut (fără documentaţie tehnică de
exemplu), prin transmiterea tuturor
combinaţiilor de impulsuri şi urmări
rea răspunsului.
- T~starea "plajei de' prindere" a
terminalului, prin variaţia frecvenţei
(vitezei de transmisie) În jurul valorilor standard şi urmărirea domeniului de frecvenţe În care terminalul
funcţioFlează corect.
- Verificări de anduranţă ale terminalului, prin declanşarea automată a
generatorului atât timp cât este necesar, Înlocuind În această o'peraţie
calculatorul, al cărui preţ şi amortisment sunt evident mult mai mari.

schemă

M

Generator
de caractere
Schema montajului este dată În figura alăturată. Remarcăm existenţa
unei bascule tip set-reset, realizată
cu porţile NAND 1.1. şi 1.2. La apă
sarea Întrerupătorului I bascula
trece În starea În care ieşirea 4 este
"unu logic", iar ieşirea 3 este "zero
logic". Astfel, pe de o parte este
permisă trecerea' impulsuri/or prin
poarta 1.3 (de la intrarea 8 spre ieşi
rea 10), iar pe de altă parte nu mără
torul În inel MMC 4017 nu mai este
resetat (menţinut În "zero").
La intrarea 8 a porţii 1.3 se aplică
fie impulsuri simetrice dreptunghiuIare cu frecvenţa fo şi amplitudine 5
V vv de la un generator extern, fie
impulsuri generate de oscilatoruldiviz9r MMC 4060, cu frecvenţele
standard 150, 300, 600, 1200, 2400,
4800 sau 9600 Hz, corespunzând
aceloraşi viteze de transmisie (expri. mat& În BAUD/s). Oscilatorul trebuie În prealabil reglat la o frecvenţă cât mai' apropiată de 153,6
kHz. Menţionăm că frecvenţa oscilatorului se schimbă sensibil o dată

INPUT

1. to

CI 1. 2

= MMC

cu variaţia tensiunii de alimentare şi
a temperaturii, motiv pentru care
este recomandată măsurarea În condiţiile concrete de lucru. Ideală este
procurarea unui cuarţ cu frecvenţa
indicată, dar acesta nu este la Îndemâna amatorilor.
Prin poarta 1.3 impulsurile ajung
la intrarea 14 a numărătorului MMC
4017. La fiecare front pozitiv (crescător) al impulsurilor, are loc avansul cu un pas al nivelului "unu logic" pe cele 10 ieşiri decodificate.
Transmise prin -diodele conectate la
ieşiri şi prin comutatoarele K3 K10 aflate În poziţia "Închis", nivelurile "unu logic" ajung succesiv la ieşirea generatorului.
Există o ieşire compatibilă TTL,
care poate folosi În anumite aplicaţii
şi o altă ieşire "STANDARD" care
asigură condiţiile specificate de
norma menţionată. Pentru cel de-al
doilea caz se foloseşte circuitul integrat .ROB 1488, special construit
pentru acest scop, ~Iimentat de la
două surse, cu valorile indicate În

(curenţi livraţi maxim 25
mA).
Structura unui tren de impulsuri
generat de montaj este:·..
~
- un bit .de start (tensiune pozitIvă
la ieşire);
.
- 7 sau 8 biţi de date,conforme
poziţiilor comutatoarelor K'S .-:- K10
(comutator deschis = unu logic ';
tensiune negativă la ieşirea standard
sau tensiune nulă la ieşirea TTL);
- un bit de stop (tensiune negativă
sau nulă, ca În cazul bitului "unu"
menţionat mai sus). Ac.est bit de
stop trebuie creat prin poziţia "deschis" a lui K10 dacă s-au transmis
numai 7 biţi de date, sau este generat automat În cazul transmisiei a 8
biţi de date, prin revenirea montajului la starea iniţială, de "aşteptare".
Revenirea se face după transmisia
bitului 8 de date, pe frontul negativ
(descrescător) al semnalului de la
ieşirea 11, când bascula este adusă
În starea iniţială.
Generarea unui nou tren de impulsuri se face "manual" prin apăsa
rea lui 1. Este posibilă şi comanda
automală" a generării trenurilor,; pe
poziţia' ,;âuto" a comutatorului K11.
In această situaţie, oscilatorul realizat cu CI 2.2. şi 2.3 (circa 100 Hz)
declanşează periodic generatorul de
caractere.
Alimentarea cu 5V' se face de la o
sursă stabilizată ce poate debit a un
curent de 25 mA.
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Redacţia TEHNIUM caută difuzori În provincie şi În Bucureşti pentru revista
TEHNIUM şi suplimentul TEHNIUM SERVICE. Relaţii la telefon: 618 35 66;
Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C, etaj 3, camera 374. "

Celor interesati a cunoaşte Înlocuirea Circuitelor Integrate Liniare,din aparatura electrocasnică sovietică, cu Circuite Integrate Liniare din productia europeană, le recomandăm lucrarea TEHNIUM SERVICE circuite echivalente.
Lucrarea poate fi procurată de la redacţia TEHNIUM - Piaţa Presei Libere
nr. 1 sector 1.
Informaţii la telefon: 618 35 66.

Componente electronice, piese şi materiale, aparate de măsură, tehnică de calcul pentru toate domeniile de activitate vă oferă S.C. CONEX ELECTRONIC
S.R.L. - Str. Maica Domnului 48, sector 2. Telefon: 687 42 05.
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AF SOW
Montajul prezintă modu.1 de folosireacircu.itului STK4036XI, casă poată deoita o putere
audio de 50 W pe o#s-arcină de 89 , cu mai puţin
de 0,03 procente distorsiuni pentru banda de
20 Hz -.20 kHz În condiţia' excitărti cu un
semnal de 1 V.
Pentru mai multă comoditate de .Iucru, prezentăm şi cablajul imprimat.
Alimentarea cu energie electrică se face din
redresorul prezentat.

o
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©(Q)[NJ.~=O=~[NJ=O=~
va ofera din stoc cablu coaxial

'~~z"""f?J~....- -

RG 68 CIU, RG. 62 AlU
THICK ETHERNET
CONECTOARE
la cerere livram orice specificatie de cablu 'pentru:
trensmlall de date
(RG 59BIU, 2 x RG 58BIU
RG ?1BIU, TOKENRING
ETHERNET TRANSCEIVER
THIN'· ETHERNET, TWI.NAX

10BaseT, RS 232, RS 422)
telefonie, telefonie mobila
antene TV. SATELIT
sisteme de alanna, automatizarl
sisteme AUDIO, VIDEO
cautam

.dlstrlbuHorl

4 x BVX42/100

Un partener de neînlocuit ptr.
dvs.,
Dacă nu azi, mâine 'cu sigurantă.

"MOBINIS S.A." produce ptr.
dvs.
Mobilier din lemn
Mobilier tapitat
Instrumente muzicale
(Piane, pianine)
Vă invităm să vizitaţi Magazinul
nostru din Bucureşti - Str. Valea Cascadelor 26 - Sector 6.

Tel.: 7.78.28.47
·Fax: 312.13.42

Prezentarea este
de LZ3AI şi
recomandată ama-'
torilor de:comunicaţii ORP. Emiţăto
rul şi receptorul au
oscilator comun pilotat cu cuarţ În

TRANSCEIVER Q

făcută

gama de 7 sau 14
MHz.
Modul de lucru
Tx numai CW. AIi-

mentarea cu 12 V.
Bobinele U se
fac pe tor de ferită
(vezi desenul). Ua

are 22 spire iar Ub
are 2 spire din
CuEm 02. Bobina
L2 are carcasă de 6

m m În care L2a are
11 spire, iar L2b are
5 spire CuEm OS,
iar bobina L3 are 20

spire CuEm 06 pe
carcasă cu diametrul de 6 mm.

BFYSO

Bem

2Nl153
L2a
5

KT92QA
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