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SURSA DE TENSIUNE CONSTANTĂ ŞI DE
CURENT CONSTANT
Montajul (fig. 1) poate funcţiona ca
de tensiune constanti şi curent
funcţie de sarcină sau, de la o anumită
valoare de curent, prestabilită. trece În
sursă de curent constant şi tensiune
variabilă funcţie de sarcină.
Tensiunea de la ieşire se poate regla
Între limitele 2,SV ... 33V, iar curentul de
ieşire intre DA ... 3A.
S-a utilizat circuitul integrat
specializat ~An3 (sau echivalent) În
montaj cu tranzistor serie extern şi
divizoare la ambele intrări ale
amplificatorului de eroare. fn acest caz
tensiunea de referinţă se divizează astfel
incS.t la intrarea neinversoare (+ pin 5
CII) să nu se aplice o tensiune mai mică

cum impune funcţionarea
a amplificatorului. Divizorul se
realizează cu rezistenţe cu peliculă
metalică. deoarece cele cu peliculă de
carbon. Îşi modifică valoarea cu
temperatura. Curentul de Încărcare a
ieşirii de referinţă nu trebuie să
depăşească ISmA Condensatorul CI2
(de obicei Între IOnF ... IOOnF. dar poate
să fie şi electrolitic <51lF) are rolul de
filtraj, redudnd zgomotul ce apare În
tensiunea de referinţă şi prin aceasta
zgomotul tensiunii stabilizate.
Condensatorul C 15 ceramic, cu valoarea
de IOOpF, realizează corecţia
amplificatorului de eroare, eliminând
autooscilaţia acestuia. Condensatorul
de 2V.

sursă

Fig. 1
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electrolitic C7 de la ieşirea
stabilizatorului reduce rezistenţa de
ieşire pentru impulsuri ale curentului de
sarcină. Ţinind cont de inductanţa serie
parazită a condensatorului electrolitic,
se impune conectarea În paralel cu C7 a
unui condensator ceramic Ca cu
capacitatea de ordinul 47nF ... IOOnF.
Elementul regulator serie disipă cea
mai mare putere cS.nd tensiunea de ieşire
este minimă şi curentul de sarcină maxim,
de exemplu Ualim=3SV, Uiq=SV, Isar =3A,
Pdis=90W; in acest caz dimensiunea
radiatorului devine mare şi incomodă.
Montajul propus Înlătură acest
neajuns, el se poate adapta şi la alte surse
de tensiune, astfel pe elementul de reglaj
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de le,lre puterea dlslpatl este redusi
substanţial.

Tensiunea p. elementul recul.tor
menţlnutl cu ajutorul circuitelor

a.

operaţionale Cb,
,1 t1r1storul TRI
comandat prin optocuplor al (HP437 1.

HPSOIl, MMC670 etc.). OrculbJl CI;,

1lA741 ,1 dioda Zon.' OZ3 (pL4V7) din
reacţia acestuia ... llzeazI o deplasare
d. nivel cu valoarea tensiunii dati d.
DZI peste tensiunea de leJlre care se
aplicAm Intrarea nelnversoare (pin 5). La

leflru

operaţlonalulul

tensiune epll cu

CI) se

Ut..+UCZl

obţin.

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

de curent, fie prin Intermediul blstabllulul
realizat cu tranzistoarele Tl, T4 (BC 171 )
baza acelulafl tranzistor pentru blocare
toCall ln funcţie de poziţia comlKatorulul
K (doul poziţii, doul secţiuni).
Oept,lrea curentului reclat este
semnalizad de aprinde..... LED, de
culoare ro,le, Iar blocarea este
semnallntl II de aprinde.... LEDl de
culoare plbenl.
LED2 este conectat la tensiunea
de alimentare printr-o seCţiune a
comutatorulul doar pe poziţia
BLOCARE SURSĂ.
Potenţiometrul P2 este alimentat cu
o tensiune de referinţl fumlad de 2
diode (Os, O,) redresoere ln conducţle
directl.
Pentru·-fnllturarea perturbaţiilor
Introduse de reţea pe ftecare dlodi din
puntea redresoare se pot monta

o tensiune scAzuti

IV. deci pentru curentul maxim

este

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

o

care este

comparati cu tensiunea de allmentare:l
elementului de repi serie (colector TI.
lN30SS) d. dtre circuitul IlUJrat Ck
1" montaj cu buclA deschis., deci
comparator. leJiru 10
comandl prin

a..

LABORATOR

condensatoarele (C, ... C4) ceramlce QJ
valori lntre 47nF. ... IOOnF.
Olodele 02, O" 04 asi,url
protecţia stablllzatorului pentru
re,lmul tranzitoriu. Cauzele can
..n....zI mecanismele de defectare ln
re,lm tranzitoriu sunt furnizate de
circuitele exterioare ln special cind
Impedanţa de sarcini (ZL) este de
valoare ridicati. Se recomandl ca
aceste diode si fie de comutaţie
(BAIS7, 159) pentru a avea un timp de
rispuns mic.
Potenţlometrele p,
,1
Pl
(tensiune, curent) vor fi etalonate cu
ajutorul unul volt-ampermetru
electronic.
In ~ 2 , b este p...._ cobOju
imprimat, aYlnd dinensi...,ile IQ0x7(), li
modul de Implantare a componentelor
oIoct"",1co la san 1: 1.
•

Intermediul optocuplorulul poarta
tlrlstorulul care realizeazA efectiv

reducerea tensiunii pe elementul
relulatof. Comanda d. poartA,
conduqla t1r1storulul, este menţlnuti
atit timp dt tensiunea din colectorul lui
T, este"..1 mici decit U!eş+UoZJ.
T1rlstorul TR, este alimentat cu
tensiune redresati dubllalternanţl, deci
el se blocheazl automat ia fiecare
altemanţA dnd tensiunea din anodul du
devine mai mici decit cea de pe
condensatorul ~
La aleprea tlristorului li a diodelor
din puntea redrescere trebuie avut ln
vedere ca acestea si suporte curentul
maxim de sarcini plus curentul de
fncircare a condensatorulul de filtraj.
Pentru obţinerea unor valori clt"..1 mici
pentru factorul de ondulaţie, capacitatea
C. poate si. fie lnlocuitl cu filtre de
netezlre compuse din inductanţe ,i

g

Fig. 28

capacitlţi.

O alti particularitate a acestui
allmentator este ci la depllirea
curentului re,lat, ,eneratorul de
tensiune devine automat pnerator de
curent sau, daci se dorefU, se poate
bloca. tensiunea de lellre devenind null_
R.rma.... este manuall prin IpIsarea
butonului BP,
Reala... curentului se realizeazl cu
potenţiometrul P2 ,1 cornparatorul as
(BA741) care compari o fraCCIune din
tensiunea de pe potenţiometrul Pl cu
clderea de tensiune de pe rezistenţa Rsc
(0,40), proporţlonall cu curentul de
sarcini.
La deplJlrea curentului ...,Iat ietl...
comparatorulul trece fn sta .... sus II
comandl fie direct baza tranzistorului de
protecţie din PA71l pentru pnerator
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CEAS ELECTRONIC

Ceasul electronic prezentat (fig. 1)
este capabil si afişeze orele 23 şi S9
minute şi ziua curentă din si:ioptliomlnă.

Este

prevăzut

cu sonerie programabill.

Precizia este asigulJItă de un oscilator cu
cuarţ, iar afişarea digitall cu LED-uri,
utilizAndu- se "" celule de tip ROL77 sau
TIL 303 comandate de .. decodoare
binar - 7 segmente sau ... circuite cu
decodoare fncorporate de tip TI1308,
TILJ09, TlL311 etc.
Frecvenţa de rezonanţl :il cristalului

de cuarţ este de I OOkHz, el fiind introdus

intr-un circuit basculant astabil realizat

cu porţi inversoare din circuitul IC,
MMC4069. Pot fi utilizate şi alte cristale
de cuarţ cu frecvenţa de rezonanţă mai
mare, maxim 2,SMHz, sau mai mică, cum
sunt cele recuperate de la ceasurile de
mină (32768Hz), aceasta datoritl
utilizlrii unui divizor de frecvenţă
programabil realizat din 2 capsule ale

circuitului C0040S9. rn fig. 3 este
prezentat CIrcuitul integrat ,i tabelul de
adevăr. Circuitul conţine -4 numlrltoare
decadice programabile. Intrările Ka. Kb.
Kc selectează modul de divizare pentru
primul $i ultimul numărător, asfel prima
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seqiune poate fi selectati să divizeze cu
10. 8. S, -4, sau 2 $i În acela$i timp
ultimul numărător să divizeze cu 1,2.
4, 8 (ng. 3).
Intrările JI ••• J16 sunt utilizate pentru
presetarea celorlalte numărătoare.
Intrarea J04. in anumite situaţii, (vezi
tabelul 1) este folosit!.''11 pentru
presetarea ultimului numărător.
Un "O" logic, cu o duratl miniml de
3 perioade de ceas, aplicat simultan
intrărilor Kb. Kc blochează numlrltorul
În starea MP (MASTER PRESET). rn
această stare bistabilele din numlrltor
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TABEL 1
N

N
2" 2
MOD pV=MOD
1, j,

2'

(~)

O

(~)

1

1

1
(7)

1

O

(~l

O

8479

10

847 rest 9

8479

5

1695 rest 4

15999

8

1999 rest 7

10

8

I rest 2

1000

8

125

1000

8

1250

1
O

O
O

2"

2

h 1.

2

1, 1.

1

m
m

1

(~)

1

(~)

N=3 ... 9999 sau 15999 În

funcţie

2
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lI] 1,. lIS 1"

O

O
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O
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O
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1
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O
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O

O
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O
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c1

O

O
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O
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O

O
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1

O

O
(O)

1

O
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1

1

1
(1 )

1

O

O

O

1

O

O

O

1

1

1

2
O

O

1
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(~l

O

O

1

de ceas.
Circuitul se utilizeul ca divizor cu

l"

JII

1

O

OUTtrecein" 1" dOllllf pentru o perioadl

2'

JIO

O

O

ieşirea

2

1.

O
(9)

TABEL 2

logic. Ond L1PE este in "O" logic.

2"

1.

1

O

sunt presetate În concordanţl cu
intrlrile Jn. numlrltorul rimSnl.nd in
aceastl stare atAt timp dt Kb şi Kc sunt
in "O" logic.
Numlrltorul incepe si numere
inapoi din starea preseuti dnd este
select2t un alt mod dedt MP,
Un ni n logic pe intrare L!PE
(LATCH/PRESET ENABLE INPUT)
determinl rlmlnerea În ni n logic il
ieşirii OUT pSnl dnd UPE cade in "(1'

l"

j,

O
(9)
1 O
(9)
O O

(~l
(~l

r

2'

(6)

(ŞTRAPUAI)

O
1
2
3
4

5

,n

• •

7

minute

- - • •-

--

•• •-- ••-

O
5

-

•

-

•

.=

comuutor
inchis

de

modul selectat.
Valoarea (VP) pentru presetarea
intririlor Jn se calculead cu fonnula:

N

VP= MOD
in care:
VP - v:aloarea binar-zecimal pentru
intrările Jni
N - numlrul cu care dorim d
divizimi
MOD - modul (fig. 3).
Pentru o înţelegere ,i utilizare dt miii
corectl prezentăm. în tabelul 1. o serie de
exemple pentru progrwn:are:a circuitului.

4

Fig. 3
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In diversI! aplicaţii se udllzeul p
selectarea MOD-ulul"nd VP constant,
de exemplu pentru VP=O I00 ,1 selectind
pe rind modurile (K.. Kb. Kc) se obţin
dMzlri cu 2. 4, 5,' sau 10.
Cabllful ~rimat este realizat penb'U
un CUlrţ OJ frec~enţa de rezonanţl de
IOOKHz, udel primul circuit este
Procran-t si cIv1zeze cu 10000. ilr cel
de-ai doi .. ca divizor cu 600.
La le,irea divizorulul se obţine un

semnal cu perioada de 60s care
acţloneazt numlrltorul de minute.
numlrttor cu reaqie pinii. 59 inclusiv,
realizat din 2 celule CD&490 ~C7. IC.).
lellrea numlr.torului de minute
acţloneazl

numlrltorul de ore (23

inclusiv) realizat tot din 2 celule CD8
490 (le:,. ;CID~
Ceasul ace predzut QJ butoIne pentru
tIxana mI....... ,1i BI1 li • Indlca!iol de ori

exactl 80. Bucoan. acţIorwazl c:Ice un
cardMOr ellctl'tll'lic !"aliat -G.I porţi

caz, seqiunea divlzoare cu 5 ~C5 COl
4'0) este utilizatA pentru a aslcura
multiplexarea llfitlrii fn scopul reducerii
consumului de OJrent. NLmlrltorul este
comandat de semnalul provenit de la un
oscllator RC (ie. MMC4069) cu
frecvenţa de IOKHz. le,irile din
numlrltor sunt introduse Tntr·un
decodor realizat cu porţi ŞI-NU
COBo400 (ICt). le,irile din decodor
01 ... 04 sunt conectate la cele 4 celule de
ati.... (pIn II pentru llL301, 309) _1
se valldeazl pe rind dte o celull, restul
fiind stinse. le,lrea O.. furnlzeazl ,i
semnalul de bul pentru soneria rnJZicall

'0&1<.

ŞI-NU OC,. le.. IC,) CD&ICIO.
Primele 2 porţi dn CXlmutab:lr ralizazl un
bistIbI RS an! valdazl un arait s,tLJ
Tntre cele 2 semnale. Prin aptsarea
""",..-." Iocli osdo!Ioi nomI...~ de 150
secunde sau 60 minute, 1. intnlnl
nl.mlrttoarelor le Introduc:e un ......1QJ
frecverţa - lHz de .. un oscIator R.e
realizat OJ porţi /rwa'saare dLţll o sct1ernl
cllsicl (tQ). Acest SI.mll mal este udllzat
.elI: la apr-.1deI ea punctelor de Aplr.
(T 10) clncre cre, mirufl! citii la modu"ns
........ luI soneMeI mJZÎCIile.
Ieşirile binare ale fieclrui numlrltor
se vor conecta la intrlrile
corespunzltoare
ale
unor
decodificatoare am • 7 seamente sau
daci se dispune la 4 celule de afişare cu
decodor fncorpol'1ll In acest din urml

Son."

(~

2) .... un

ŞI

,abia< '"

diode, prOJramablll ~n binar.zecirnai) prin
10 ,trapuri mobile sau micro.
Tntrerupltoare confonn tabelului 2.
La ora stabilid. ceasul va suna, daci
toate ie,irile m.mlrltoarelor, conectate

Fig.4a

.. .....

Fig.4b
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prin comutatoare sunt in "1" IlJIic.
diode le fiind blocate. tranzistorul
compus (TI. T2) poate fi aqIonat de
semnalul muzical. Sunetul este
Intermitent ,1 a fost ~nut prin nmrea
impulsurilor de lKHz cu 2Hz. Ca
art'fI1iflcator a fost udlizat un trwtzlstor
Darlinllon (BC I 07. 80139). iar CI
traductor o c:ascI telefoniei sau un mic
difuzor. Schema se poate CCIrJ1)leta cu un
comutaIor pentru blocarea soneriei montIt
intre baza tranzistoruul cOl'11d ,1 muI. sau
se pot utiliza cele 2 coml.JlatOare de la
procnmare zeci ore (1. 2); cbcI. acestei.
sunt inchise simultan, soneria este blocaei.
Se poate observa ci pf'OIramarea
minutelor este din 5 in 5 minute.
Pentru afiprea zilei din slpdmlnl se
utilizeazA 7 LED-uri comandate de un
numlrltor in inel. S-a utilizat un
numlrltor Johnson deadic cu 10 ie,iri

Fig.5a

decodiflcate MMOIO 17 (le,,).
Circuiwl trlger Schm.a: de la intrarea
de tact (CLOCK) permite luaul cu
iR'flulsuri ale dror fronwri sunt lente.
AcţionbZl pe frontul pozitiv al ""ulsului
de ceas oomai dad intrarea dok INHBlT
este in "rr Ioeic. Intrarea resee este activi
pe "1" IOlic ,1 aduce toate le,lrlle
numlrltorului in "O" IOlie. Celula
numlrltorului este un bistabil de tip D.
I~irile decodlflcate sunt in "OM Iaclc
$1 trec in "1" Iozic numai in momentu
decodlfldrii.
le$irea CAARY OUT este utilizatA
pentru cascada rea mai multor
numlrttoare.
ln montaj, pentru afl,area zilei
curente din sAptAmini nu este utilizatA o
confisuraţie duicl. astfel intrarea dock
este pusi la "1" Iozic iar semnalul de ceas
se apllcl. Ia Intrarea CLOCK INHIBlT,

ob\:in....du-se un numlritor acţionat pe
frontul neptiv. Dupl 7 il1'flulsuri de tact
numlrltorul este resetat datorita
reacţiei externe: ie,irea 7 (pin 6)
conectati la intrarea reset (pin 15). Cele
7 le,iri comandl dte un tranzistor are
qoneazl o diodll.ED.
Pentru fixarea indicaţiei de zi se
actioneazl butonul BO avanslnd
numlrltOrul de ore,
Montaju se alimentelZl ... o silW'l
tensiune de +5V $1 se recomandl
decuplarea alimentlril fiecl.rui circuit
intel!rat cu un condensator de 100000lQOrf.
In fis. -4 a, b ,1 5 a, b sunt prezentate
cablajele imprimate ,i planurile de
implantare ale componentelor
electronice pentru ceas (dimemsiunea
cablajulul 117x72mm) ,i sonerie
(dimensiunea canlajulul I03x78mm) la
scara 1:1.
•
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VOLTMETRU DIGITAL

Mlsuririle digitale se caracterizeazl
prin exprimarea numerici a rezultatelor_
Aparatele de mlsurat numerice prezintl
faţi de cele analogice o serie de avantaje:
eliminl erorile de citire;
asigură precizie şi siguranţă in
functionare;
viteză mare de lucru;
rapiditate;
comoditate;
posibilitatea
automatizării
procesului de mlsurare prin
transmiterea rezultatelor pentru
stocare sau prelucrare.
Schema prezentată (fig. 2) este un
dublu voltmetru numeric de curent
continuu cu 3 digiţi pe canal, putSnd
mlsura tensiuni Între OV şi +2S,SV fără a
fi necesari o schimbare de scalt. Se
adaptează uşor la orice alimentator
industrial sau construit de electronistul
amator. Prelucreazl semnalul analogic
de la 2 canale de intrare, cele 3 cifre fiind
suficiente pentru măsurltoriie curente,
utilizind un singur convertor
analog-numeric. astfel se pot măsura 2
tensiuni sau tensiunea de ieşire şi
curentul de sarcini dupl ce În prealabil
acesta a fost transformat intr-o tensiune
proporţională,

Valorile de curent sunt cuprinse Între
OA± 2,SSA
Schema bloc a voltm~trului digital
este prezentată În fig. 1.
Convertorul anaiog-numeric
foloseşte În bucla de reacţie un
convertor numeric-analog cu reţea R·2R
de 8 biţi.Semnalul de start al conversiei
deschide unul din circuitele de poartă
(t 1/2 M MC40 12 IC6) care permite
prelucrarea impulsurilor de tact
număritoarelor ICiO, leII lCDB493} şi
ICI2. ICI3.ICI4 (CDB490)
Numărltoarele ICIO, ICII comandă
reţeaua de rezistenţe R-2R generind la
ieşire un semnal cresdtor sub formă de
trepte, care este aplicat pe intrarea
inversoare il comparatorului (ICe. le,)
Pe intrarea neinversoare (pin 5) se
aplicl o fracţiune din tensiunea de
intrare (RI. PI sau R2. Pl). Comparatorul

(ICa, le,) este realizat cu amplificatorul
operaţional PA74 I lucrind in buclă
deschisl. Ieşirea comparatorului prin
intermedlu! tranzistorului TI (Tl)

TEHNIUM. Nr. 3

produce semnalul de blocare poarta.
Accesul impulsurilor de tact este permis
la număritoare pe toatl durata În care
semnalul de intrare este mai mare decât
tensiunea sub forml de trepte produsi
de convertorul numeric-analogic. Tn
momentul in care această tensiune
depişeşte tens:unea de intrarr ieşire3
comparatorului 1şi schimbi starea,
blocInd impulsurile de tact spre
numlrltoare. Urmează memorarea
numlrului inscris in numlrătoarele
zecimale (ICI2, ICI], ICI4), care
reprezeintă valoarea numerici
corespunzltoare semnalului analogic
aplicat la intrarea convertorului.
La sfârşitul fiecirui ciclu de conversie
numlrltoarele care comandă reţeaua
rezistivi şi numIrătoarele zecimale sunt
aduse la zero (resetate), acestea fiind
pregitite pentru o noul conversie.
Durata impulsurilor de memorare
este de aproximativ I ms (colectorul
tranzh:toarelor T4. Ts), la sflrşitul
acestei durate este declanşat
monostabilul de resetare (1: '" Ims) care
prin intermediul lui T6 resetează toate
numărătoareie

Bistabilele IC3 (MMC40 13)
comandate de ieşirea comparatoarelor
au rolul de a bloca semnalul de ceas dupl
resetarea numărătoarelor.
Convertorul numeric-analogic este
realizat cu 2 numărătoare CDB493

Fig . 1

OSCILATOR
START
CONVERSIE

COMP1

U1

-</
U2

(ICIa. ICII) şi o reţea de rezistenţe R-2R
cu valorile de IOkn respectiv 20kn.
Rezistenţele sunt cu peliculă metalici şi
este necesari o riguroasă sortare a
acestora. Pentru a afişa În zecimal pe 3
digiţi s-au utilizat 3 numIrătoare de tip
CDB490 (ICI2, ICI3, ICI4) conectate 1n
cascadl, care comandl elementele de
afişare de pe ambele canale. Pentru
afişare se pot utiliza celule de tip TlL30B,
TILJ09, TILJII cu decodor incorporat şi
posibilitate de memorare a datelor de
intrare.
Tn lipsa acestora se pot utiliza
decodoare BCD - 7 segmente
(MMC4SII etc.) şi celulele de afişaj
aferente.
Oscilatorul care determină startul
conversiei este realizat cu porţi după o
schemă clasică (IC! MMC401l) având
perioada oscilaţiei egală cu dublul
timpului maxim de conversie şi cu
factorul de umplere 112.
T=2x(2SfiTTACT + "tmem + "tj;teree}
Oscilatorul de tact este de acelaşi tip
(IC7 MMC40 II) având frecvenţa:
trACT '" SkH
(nu este impusă)
1:mem - "t,teree - I ms
Montajul este alimentat cu tensiunile:
+SV şi -3V.
Componentele RI. PI, RJ:, P2 şi ICIS
nu sunt figurate pe cablajul imprimat.
Circuitul integrat ICIS pA7.. 1 şi
componentele aferente este un

"l

...

-

OSCILATOR
TACT

I
POARTĂ

COMP2

-<
(11 )

I

O-

1
CONVERTOR
NUMERIC

ANALOGIC

H

CIRCUIT

-

MEMORARE

J.

r

NUMĂRATOR

CIRCUIT

ZECIMAL

RESET

888 888
uir

U2 (11)

7

IC10
CDlWQ3

~

I

IC11
C0B483

c~io 1"
I
••v
BC107

~
MMC4011

convertor curent-tensiune realint

Fig. 2

pentru adaptarea Yoltmetrului la
montajul prezentat anterior "Sursl
de tensiune constant! I curent
constant" (fig. .04)
1n fig. 3 a, b este prezentat
cablajul imprimat. cu dimensiunile
175x68mm. ,i planul de implantare
11 componenttelor electronice ia
scara 1:1.
•
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INDICATOR DE TENSIUNE

Acest accesoriu cu indicaţie
luminoasi prezintA un larg interes pntru
automobilişti, furnizind informaţii

prezentind doar 2 fire de legituri.
Indicaţia se realizem prin aprinderea
uneia dintre cele3 diode LED:

asupra stirii acumulatorului şi a bunei
funcţion~i a sistemului de indrcare.

pentru tensiuni mai mici de IO,1V
(reglaj din PI) se aprinde LDI de

După realizare montajul se poate
introduce intr-un capac de
intrerupitor &.15 şi montat la bordul
autoturismului. Conectarea la
instalaţia electrici este U$oarl

culoare portocalie. semnali:d.nd
avane la baterie. Ia circuitul de
incArcare sau un consum exagerat
in circuitele echipamentului
electric.

pentru tensiuni ce depişesc 1-f,7V
(reglaj din P2) lumineazl LED· ul
LD] de culoare roşie semnalizlnd
avarie supn.incircare sau
funcţionare necorespunzitoare a
releului reguiator.
in mod nonnal, cind tensiunea s'e
giseşte intre cele 2 praguri,
lumineazi doar LED~ul LD2 de
culoare verde.

~
F·Ig. 3a

g:

r

00
00

Fig.3b
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9

~==~~~~==~55~~~=
Schema din

fie_

I se bazeazl pe

utilizarea unui trigger Schmltt realizat cu
2 porţi inversoare consecutive (fiC. la. b)
din drcuitul integrat MOS MMctOlI.
Funcţionarea este

conforml cu diagrama

din fig. 2b astfel: in momentul dnd
tensiunea de intrare VIN crefte şi
de~$e$te pragul VI tensiunea de la
ieşire creJte rapid la V· datoritl reacţiei
pozitive prin rezistorul R.l.

La sciclerea tensiunii de intran!l. in
rnorT'II!lntul in care este atins pragul Vl
tensiunea ele iepre incepe si. sacii PdatoritA
rucţiei pozitive trece brusc in scarea jos.

Pragurile de basculare se pot
determina cu ajutorul relaţiilor.

Fig. 2

VI=O,SKV+
V,=(I-O,5K)'Y+
UH=V,-V,= (K-I)Y+

R2

Rl= .B...l
K-I

Se alege o

rezistenţi

$i din

relaţie

R1

rezulti cealaltA rezistenţi.
Montajul se alimenteazA de la un
stabilizator parametric cu diocb Zenner
cu valori cuprinse intre SV ~7.SV,

V':,~'ţ:~t:~::~--+
'
"i v.
V

.

"

R.eelarea pra,urilor montajului
necesitl o sursl de tensiune
variabill fi un voltmetru ce. Pentru
~nceput

potenţiometrele

semireglabile se fixeazi:

Fig. 3

PI spre valoarea maximl (punctul A)
iar P:2 spre minim (punctul M).
Alimentind montajul cu o tensiune de
+IIVtrebuie si lumineze lDl 'o'erde.

Coborim tensiunea de alimentare
plni la valoarea b. care dorim d fie
semnalizatl, de exemplu +lo,sV.1Î se
regleazl PI plnl in momentul cind
LOt (portocaliu) lumineazl, iar cel de
wloare 'o'erde se stinge.
pentru prq:ul de sus se mlreşte
tensiunea de alimentare la valoarea
doriti, de exemplu + l.tIiN. şi se
regleazl P:1 plnI in momentul clnd
lD3 de culoare roşie lumineazi, iar
l.O] (verde) se stinp.

Tn fii. 3 este prezentat cablajul
imprimat. cu dimensiunile 2Sx6Smm şi
planul de implant:are a componentelor la
scara 1:1.
•

10

TEBNIUM. Nr. 3

=

STROBOSCOP CU LED-URI

Montalul propus completeazli gama
aparatelor electronice de mitisuri ,i
control pentu testarea şi re,larea
motOilrelor
automobilelor.
Stroboscopul permite re,larea dinamid

Fig. 1
5

a avansului la aprindere, strobilindu-se cu

precizie poziţia ruptor-distribuitorului
de momentul de dare il scinteii la

fiţi

bujia No. I

:il

motorului.

Aceastl oper.lţle se executi CU motorul

,i

In funcţiune, la ralanti
cu furtunul
dispozitivului vacumatic scos. Lampa
strobOlcopici se Indreapd. sprefereutra de
vizltare

il

carcase!; b.

apariţia

fasciculului

Iwninos, daci reglajul este corespuultor,
punctul mobil de pe votanti apare fntTe cele

doul c.-estlturi de pe Cireasa ..,oIante!. Tn caz
contl1lr, le intervinesllbind şurubul de fbcr,re
il

ruptor-distribultorului fi se deplueazl

$-au utilizat 5

LEo~uri

plbenl alimentate prin tite o

de 150 fiecare; astfel se aplicl. impulsuri

semnul mobil alunge Intre cele doul

Eujul de comandi:io este un tranzistor
compus, in care tranzistorul final (T2)
poate si fie de tip 80675, 80677,

de fixare

considerind operaţia de reglare sau
veriflare tenninati.
Sthema din fig. I este realizati cu
circuitul integrat MMC4f098 are conţine
doul monostablle independente,
conectate 1n casadl.
Primul monostabil cu duratl de '""
lOms, eliminl impulsurile parazite ,i
comandl al doilea monostabil cu durata
reglmlll in jurul valorii de Ims+2ms.
Pentru a avea o precizie tit mai buni se
poate miqora aceasti durati, dar cu
dezavantajul mic,oriril luminoziU,ţli.
Avind in vedere ci. lumina emisl de
stroboscopulul este relativ
slabiti, operaţia de verifiare se recomandl
LEo~urlle

2NS29J. 2NS490 + 2NS497 el<.
LeJl.tura cu fila No. I se va face prin
cablu ecranat, cuplajul este de tip
Inductiv (fig. 3), utili:dndu~se un inel de
feriti cu diametrul interior care permite
trecerea fi,el, pe care se bobineazi:ti

,

6

D

8D~'uo~O~rA~
M,ar'~o~~JflC41
~
~

';, C3
4)

4)

o

D2

R26

L..-...."

toCO

2

Fig. 2

-40+50 spire CuEm C\I 0,3 + O,4mm.
Se pot utiliza ,i alte fonne de ferite:
U+I; U+U sau inele de ferido care se taie
cu griji In 2 bucl.ţ1. Cele 2 bucl.ţi se
monteazi pe un cleşte din plastic. Iar pe
una din jul1'li:lou,ţî se afli bobinajul care se
conecteaz:'i la cablul ecranat.

a fi .cutli intr-un loc intunecos.

Oiodele OI; 02 (IN-4I48) asigurl.
la supratensiune a Intrl.rii
circuitului integrat.

Pentru a obţine o concentrare tit
mal mare a luminii emise este necesar ca
LEO~uriie stroboscopului si fie
introduse iin focarul unei o,linzi

1n fi,. 2 este prezentlt cablajul simplu
strat cu dimensiunile de 52x26rrm, scara
1: I ,1 modul de amplasare a
componentelor.
•
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rezistenţi

de ... 700mA fiecl.rul LED,

şurubul

~l;

de culoare

acesta spre dreapta sau stinga plnl cind
crestituri, se rtrf.na:e

l

parabolice de tipul celor de la lantemele
de buzunar,

protecţia

L'o-- Fi!.ă

bujie No I

Fig. 3
11

ÎNCĂRCA TOR PENTRU ACUMULATOR AUTO

s@ Itie că durata de exploatare il unui
3aJmuiator auto @$U! cu adt mai mare
al cât el este bin@îngrijit şi controlat.
Nivelul electrolitului nu se va lăsa să
sadi sub nivelul superior al plicilor,
compl@u,rea s@ fac@ periodic numai cu
api distilatl.
Bateriile de acumulatoare cu plumb
sunt ameninţate de sulfatare in
perioadele lungi de n@folosire, ele se
depoziteazi numai indl"Olte.
tnca.rcarea şi descărcarea excesivă
provoad deteriorarea lor rapidi.
Starea bateriei de acumulatoare
poate fi caracterizati de următoarele
valori ale tensiunii de la borne şi

il

densităţii

electrolitului (mă5urltorile la
un curent de sarcină de 1/3 din
capacitatea acumulatorului):
U=IO,8V (1,8Y pe element) şi
densitatea 1,12g/cm3 = baterie
descărcată la limita inferioară;
U=12,78V (2,13V pe element) şi
3
densitatea electrolitului 1,20glcm =
baterie normal încărcată;
U=15.6 ... 16,2V (2.6V ... 2,7V pe
element) şi densitatea 1,285g/cm ' =
baterie încărcată la limita superioară
admisă.

Mulţi

produdtori d@ acumulatoare
recomandă ca formulă optimă
încărcarea sub un curent constant cllre
să nu d@pil!!asdinmod uZUilI 1/10 din
apllciCltea. b:ate!ri@Î.
Cu ajutorul montajului prezentat in
fig. I se i1Sigura. incircilr@1I unui
acumuliltor de 11V sub un cur@nt
conSClnt, r~glilbil; intrerupe indrcar!!a
când tensiunell II iltins o vlllOllr@
prestabiliti, d@ exemplu 1-4.-4V li reill
IIUtomllt îndrarea. IIcumullltorului dnd
tensiun@a III barne II sdzut sub o valoare
prestabilită, de exemplu 11,3V. dlltorită.
lIutod@sdrdrii sau consumului, astfel
IIcumulatorul poate fi menţinut in tllmpon
cu indrcă.torul un timp nelimiClt.
Prcguril@ d@ tensiune pot fi reglilte
dupa. necesităţi din potenţiom@trel@
s@mireglabilePl - prag de sus li 1'1- prag
de jos, iar din potenţiometrul PI, are
este! scos pe panou, se reglem curentul
constant de indrcare intre O li SA, deci
dispozitivul permite indrcllr@1I un@i
b:aterii de IIcumullltollre. indif@rent d@
gradul ei de descircare.
cu plumb

12

Încărcătorul este o sursi de curent
constant comandati in tensiune. Parte;,
de fortil este! realinti cu tranzistoarel@
Tl li T.4 conectate in paralel de tip
lN30SS li rezistenţele R6. R7 cu
Villoarell d@1OI11W.
Curentul de colector (Tl+T...), deci
cel d@ ind rare a acumuliltorului, este
prop0rţionlll cu tensiunea :apliată. in
baale tranzistoilrelor li se poate a.lculll
cu formulll:

IC(T!+"4) =

Uin -UBE( T4)Mi.(Ts)

R6(7)

x

2

T@nsiune;,va.riabili.UIN. de III ielir@1I
stabiliZiltorului pllrllmetric cu diodi
un@r (01+02) li tra.nzistor r!!gUllltor
seri@(T1 li T2 in montaj D:ar-lington) se
poate! r!!glll inte! OV li S,6V.
Montajul se lllimentează. dintr-un
r@dr@sor dubli :alterna.nţă r@lIliz:at cu o
punte d tipul lOPMas, lOPM 1 sau -4
diode de putere 10SiOS, RAI 20 etc. Ii un
condensator CI=l2OOJ.tF ..• 4700~F.
Este! indiat a tensiune;, III ielire;, Sll
sa. nu d@pile;,sd llV, llvând in vedere
put@rell disipllti p@ compon@ntele
IIctiv@.
Tranzistoarele Tl li T... cât li puntea
redreso:are trebui@ montllte pe un
radilltor d@ dim@nsiunicorespumtoare.
Între punctele A li B s@ con@cte:azi
b:ateria cu barnll "+" in A. Tot intre

Fig. 1

aceste puncte este coneCClt li montajul
d@tector d@ prllguri, rellliz:at cu un
amplificator op@ra.ţionllljiA741 p@ post
de compllrator.
Prin potenţiometrul semireglilbii P2.
pe intrarea. neinversoare, comp:aratorul
primelte o tensiun@ d@ r@f@rÎnţi
(rellliz:ată. cu dioda. DZ3, PL6V2) illr pe
intra.rell inversoar@ o fracţiune din
tensiunell IIcumulatorului prin
intermediul
potjenţiometrului
semireglabil Pl.
lelir@a compllrlltorului comandi
tranzistorul TS (80 13S) ar@ IICţionean
releul RL O p@rech@ d@ contacte! (a) RL
ilS igu ra. co n ecta rell- deconectllrea
intregului montaj d@llIrţţea.(21OV-).illr
cealalti per@ch@ d@ contacte (b) RL
asiguri comutarell intre cele 1 praguri de
referinţi pe intrarea neinversollre a
comparatorului.
Prin dioda D... (IN4001) se asiguri
lllim@ntarea.montajului dar li protecţia la
conectarea inversi II acumuliltorului.
Reglllrea pragurilor comparatorului
s@ pOlite! f.r.ce li sep:arat (fără. II conecta
indrdtorul III reţe:a) con@ctSnd o sursi
d@ te!nsiune intre punctele A li B (cu "+"
in A) de exemplu pentru o tensiune de
1-4,-4V cu P2 in poziţill milXim (sus) li PJ
in poziţill minim Oos) releul RL trebui@
sa. fie IIcţionllt, deci ieliru
compllratorului in starell sus. . . . .

r-4r~~~--r---------~------~~~'
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RELEU ELECTRONIC REGULA TOR

Este binecunoscut rolul important
al acestuia in sistemul de alimentare
electrici :il oricărui automobil. Cu
ajutorul du este stabilizati:i tensiunea
electrici debitati de generator prin
reglarea excitaţiei acestuia.

Elementul de bul al schemei (fig.
1) este un circuit trigger Schmitt
realizat cu porţile dintr-un circuit
integrat MMC4011, alimentat de la un
stabilintor cu diodi Zener (DZI
6V2). Condensatoarele CI. e2 au
rolul de il filtra tensiunea de
alimentare il regulatorului.

Tranzistoarele Tl (80138-140)

Preregiajui reguiatoruiui se poate
efectua alimend.ndu-I la o sursă de
tensiune continui reglabili. conectlnd
În locul inişuririi de excitaţie o
rezisterltl' de putere cu valoarea de 20·

tranzistoareie Tl,
T4 contra
supratensiunllor ce apar prin
autoinducţie in infăşurarea de

SOll. Se .. eglea:ză PI astfel ca la o
tensiune de alimentare de +I",IV
curentul de excitaţie si se Întrerupi iar
la + 13,5V să fie maxim.

Tn fig. 2 este prezentat cablajul
Imprimat simplu strat cu dimensiunile
de 54x2S mm şi planul de implantare la
scara 1:1.
•

Dioda DI (IN4007)

Tranzistorul TI (BCI71C) aslguri
adaptarea ieşirii circuitului integrat
(amplificator de curent) pentru
comanda elementului de putere.

R3

10k

....

Se acţioneazi P3 pini În momentul
cind comparatorul basculeazi În starea
jos, deci U pe intrarea inversoare a
depălit cu puţin U pe intrarea
neinversoare, astfel s-a determinat
pragul maxim de Încărcare a
acumulatorului.
rei eul RL nu este acţionat
se aduce F'2 În poziţia minimi Oos)
se scade tensiunea la bornele A-B

TEHNIUM' Nr. 3

+Ubat

-,.:>'V"C.T3
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8C138
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R71k
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Tn locul tranzistorului compus (T2,
Tl) se poate conecta un releu ale
drui contacte să suporte un curent
de minim 3A.

protejează

R5
10.

şi

Tl (2N30S5 nu echivalent) În
conexiune Darlington, fixate pe un
,
radiator de
minim
30cm-,
controleazj curentul prin infişurarea
de excitaţie a alternatorului.

excitaţie.

'"

:

b

BB

K

A
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Fig. 2

pini la tensiunea doriti de
desdrcare a acumulatorului de
exemplu 12,3V sau mai mid
seaq:ioneazl asupra lui F'2 pini dnd
comparatorul trece in starea sus
deci se acţioneazi releul RL, astfel a
fost determinati şi limita de
desdrcare a acumulatorului.
Dioda LDI de culoare verde
lumineazi cS.nd intră În funcţiune

inărdtorul,

P1

....

iar dioda LOl de culoare
roşie lumineazi la o conectare inversi a
acumulatorului la bornele A·B.
La un scurtcircuit la bornele A-B sau
la o conectare inversi a bateriei de
acumulator, montajul nu se alimenteazi
şi rei eul nu acţioneazi, deci indrditorul
nu funcţionean.
Tntrerupttorul general 1 poate si
lipseasdi din montaj.

13

ECONOMIZOR DIGITAL
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112MMC4098

Consumul de c:arburant este utlzl in
tuturor proiectanţilor şi
utilizatorilor de autoturisme.

atenţia

MontaJul este realizat in jurul
circuitului Inte,rat MMC4098, care
conţine 2 monostabile independente (fig.
1) ,1 acţioneazJ. asupra electrovalvel de
admisie a carburanbJlui doar in perioada
cind pedala de acceleraţie nu este aplsatl.

Electrovalva este acţionatl prin
intermediul elementului de putere.
tranzistorul T) de tip 80338 sau

ecnioalent, lucrind În regim de comutaţle.
Tranzistorul Tl este ccmandat printr-o
poartl SAU-cablat realizati cu
tranzistoarele TI. T2 (BC I 73C).
Semnalul de Intrare de la ruptor.
limitat la + Iav cu dioda DZI. este aplicat
primului monostabil (MI) care lucreazl

in regim de redeclan,are cu fronturi
pozitive. Ieşirea Q (pin 7) este conectati
la intrarea monostabilului MI (pin 12),
tot in montaj de redeclan,are cu fronturi
pozitive, care prin intermediul

P.s satureazl tranzistorul TI.
Pedala de acceleraţie aeţioneazl
contactul K. Ia aplsare K se desface,
tranzistorul T2 intri in saturaţie
comandlndu-I pe
care aCţioneazi
electrovalva determinind admisia
rezistenţei

...

n.

Dupl conectarea bateriei la bornele
A-B ,i acţionarea lui 1. montajul porneşte
automat dad tensiunea bateriei este
sub pragul reglat din Pl,
1n cazul in care tensiuneabateriei se
peşte intre cele 2 pracuri reglate ,i
se doreşte totuşi o indrcare, se apasl
butonul de armare BA. buton cu
revenire ,i 2 rinduri de contacte

14

Fig. 2
declanşarea

carburantului. La ridicarea piciorului de
pe pedallcontactul K se inchide.
tranzistorul T2 se blocheazl.
electrovalvarlmlnlnd aCţionatl. doar de
tranzistorul, Tiin funCţie de saturaţia
motorului astfel:
la o saturaţie mai mare deck cea de
ralanti. monostabllul MI este
declaniat in permanenţi, ifJ1irea Q
(pin 7) nu schimbi starea. M2
rlmlnlnd resetat (Q="O" pin 10).
tranzistoarele T I şi Tl se blochea2l,
electrovalva nu este activi
intreruplnd alimentarea cu
carburant;
la sclderea turaţiei in Jurul valorii de
ralanti.apar impulsuri la Ieşirea
monostabllului MI. determinind

lui M2 care. prl ":
intermediul tranzistoarelor TI şi Tl
aCţioneazi electrovalva. permillnd
accesul de benzinl avind drept
rezultat creşterea turaţiei
motorului.
Cu ajutorul potenţiometrului PI se
recleazi turaţia miniml a motorului de
la care montajul intri in aCţiune.
Opţional se poate conecta in
colectorul tranzistorului Tl o diodl. LED
pentru vizualizarea momentului cina
electrovalva este acţionatl. Tn fie. la, b
este prezentat cablajul imprimat la scara
1: 1. vedere prin transparenţl şi modul
de plantare a componentelor
electronice. Dimensiunea cablajului este
deS6x30mm.
•

normal deschise. in paralel pe contactel e
releuluiRL
Pentru a avea o indicaţie asupra
curentului de indrcare este necesari
marcarea potenţiometrului PI astfel:
se conecteazl intre bornele A-B o
rezistenţi de 2 o•• 2,41 minim 6fNtI;
bateria de acumulator nu este
conectati.;

se porneşte montaJul iar cu un
voltmetru se mlsoarl dderea de
tensiune pe una din rezistenţele R6
(R7) din emitorul tranzistoarelor de
putere Tl (T4).
Valoarea tensiunii citite corespunde
curentului de indrcare astfel:

SV-SA;
etc.

~V-~A;

IV-IA; O,SV-O,SA
Il
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VU-METRU cu DOUĂ CANALE
Indlcatoarele de volum sonor,
VlJ..metre. sunt circuite auxiliare care
echlpeazt amplifleatoarele audio ,i sunt
constituite dlntr- un şir de diode LED
comandate de la ie,irea amplifiCltClrulul

V_

V_

+V~

R5

R5

V4

V4

+V~

•

R

•

R

•

R

•

R

R4

de putere. Oiodele sunt dispuse una
Iinet alta. ele se aprind sub forma unei

V

R

bare luminoase, de unde ,i denumirea tn
limba en,lezI"bar-,nph".
Cele mai simple VU-metre sunt
alătulte dintr-o reţea rezlstivt ,1 circuite
comparatoare Clre comandl elementele
luminiscente (fii_ I a, b). Pentru il realiza
Pl"aluri constante, reţeaua rezistivl este
alimentatl de la o sursl de tensiune
foarte bine stabilizatl..

R3
V2

R2
V1

Aceste scheme sunt simple dar
necesltl un numAr mare de componente
in cazul in care se doreJte o preciZIe
ridicati.
Indleatoarele de volum sonor au tn

eeneral daul Iqi de

variaţie

pentru

00.00
L1 L2

L3

L4

L5

••• 0

L1L2L3L4

...

Fig. 1

C2
PA741

R15
200

Fig. 2
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lun,rmea baref lumioase; fie liniart,
proporţionall cu tensiunea de la i~irea
amplificatorului, fie lopritmicl, pentru
indicarea nivelului sonatin dB.
Şirurile

de LED-uri pot fi comandate
astfel indt si lumineze unul slnlur, flJ.
Ia, fie intrsp coloanlpSnl la nivelul
semnificatfv. fi,. I b. Pra&urfle de tensiune
se calculeazi utilfz1nd formulele:

VI =

R1XV re,
R I+R 2+R l+R 4+R 5

V,=

(RI+R,)v

R I+R'l+Rl+R ..+R 5
Vl"=
Rl+ R 2+ R 3) ·Vrer

(R I+R,+Rl+R <+Rs)
J.a.m.d.

In prezent s-au f.abricat circuite
inte,rate specializate care comandl
coloanele luminoase, de exemplu:
UAAI80 sau 1R.2-406G, care pot
comanda 12 diode LED, dar cum acestea

nu sunt intotdeauna accesibile,
prezentim in continuare un VU-metru
cu 2 canale, realizat cu un convertor

anal OI-numeric de 4 biţI. Este compact
,1 iefein. comandlnd direct 16 diode LED
(pe canal), cu multiplexare in timp (fiI- 2).
Asupra convertoare lor cu reţea
rezistivl R-lR nu insistlm. deoarece
acestea au fost prezentate in numerele
anterioare ale revistei (No. I fi No. 2).
Generatorul de tact este realizat cu
circuitul inteerat CI, (CDB404) fi
componentele externe CI. RI. frecvenţa
de oscilape nu este ilrf)usl.. Semnalul de
leflre comandl un numlrltor binar
intezrat CII (CDB4'3) fi redresorul cu
dublare de tensiune neptivl pentru
alimentarea circuitelor intelrate
operaţionale Ca.. fi Cis (/3A741).
leflrile in cod binarale numlritorulul
sunt apliate unui decodifiator cu 16
stiri, realizat cu 2 capsule de decodor

binar-zecimal (CDB442). fi reţelei
rezistive R-2R are modifici la fiecare
tact nivelul de tensiune cu are se
compari semnalul de la Intrarea in canal.
Din datele de cmlol ale circuitului
CDB442, rezulti el decodificarea
Intririlor asieuri ca toate iefirile si
rlminl blocate. adlcl in "1" IOlic
pentru orice condiţii de Intrare false.
Din modul de conectare se observi ci
la cele 2 decodoare nu sunt utilizate
toate lefirile ci numai cite 8 (O + 7) de
la fiecare circuit.
Comparatorul de tensiune. eSte unul
pe fiecare canal, este realizat cu circuitul
operaţional ~A741 i acesta primefte pe
intrarea inversoare (pin 4) semnalul1n
trepte de la reţeaua R-2R, Iar pe Intrarea
nelnversoare (pIn 5) semnalul audio de
Intrare redresat fi filtrat.
lefirea amplifiatorului este adap<atl
prin tranzistoarele TI, Tl respectiv Tl.

Fig.3a

8 8

• •
Fig.3b
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HI·FI

,

TALK-OVER

, o

Montajul este destinat celor care
doresc si dubleze sanorul pe asetele
video. dar poate fi utilizat tn discoteci sau
fn alte scopuri; cu ajutorul du este
introdus comentariul vorbit, atenulnd fn
aceiafÎ timp muzica.

fi,.

,
pentru semnal mare, sute de milivolti. de
la ie,irea audio a unui videocasetofon.
rracnecofon, pick.up sau orice alti sursl
de semnal.
Pentru protectia aparaturii folosite
ieşirea de semnal esti! izolati calvan1c

1 este prezentati scnema

prin udlizarea unui opWcuplor (IES) de

electrici :il dispozitivului care este
prevAzut cu 2 intrlri de semnal cu nivele
diferite (A, B) fi o sinJUrl i~ire (OUl).
Intrarea "A" este pentru niveluri de
semnal redus. de ordinul millvolţilor,

tip TlL III. Aceast:l separare permite fi
udllzarea de aparaturi la care sursa de
alimentare nu este separati cu
transformator sau convettor de reţeaua
electrici de alimentare.
Schema etajului de Intrare, pentru

ln

provenite de la microfon, iar intrarea "B"

semnale de nivel redus, 'se aleee in .
fUn,cţie de sursa de semnal, deoara
existi mai multe tipuri de microfoane
(piezoelectric, dinamic, conden~ato.r
etc.) impedanţa de intra,re' in ,.'
preamplificator ~a fi i.mpusl de·
. .
impedanţa acestui~ Cerin~le principale
ce
trebuie
fndepllnite
de
preamplificatorul de .microfon 'sunt
adaptarea impedanţei de seinnalfl :
asieuraru. unei ampliflclri de tensiune
ridicati, fn condiţii ~ 'zcomot P,roprlu fi
~istorsiuni minime. Se. p'ropune

+IOV

+10V

R17

9k

R'5

100

IN

ce "'O"dB

,

1t1-'t"1f-o
1,.., ~
R304
04k

OUT

"D"dB
'1î'F __
O
J-atL:~~~M:~~""'IL'C;::.F'0

R35

Ik

Fig. 1
,
a

tru a comanda diodele LED.

La un impuls de tact este selectat
doar un slncur LED pe canal (iefirea
decodorului in "OM IOCic). LED-ul selectat
este aprins sau stins in funcţie de starea
comparatorului, dad tensiunea pin 5
este mai mare decit treapta de tensiune
pin 4, iefirea comparatorului estefn ... V+
dudnd la blocarea tranzistorului T2 (T,,)
fi aprinderea LED-ului.
Pentru o mlrlre a luminozitlţii este

TEHNIUM • Nro 3

indicat a se utiliza circJtele intecrate
SN744S sau 74145 care- au ie$irlle cu
colectorul in COl la un curent de plnlla
80mA (Ia o iefire a decodorului sunt
conectate 2 diode - una de la flecare
canal), inlocuirea este realiZlltl firi nici
o modificare a ablajulul, ci doar o
micforarl! a rezistenţei' din cOlectorul
tranzistorului T2 (T,,).
Din potenţiometrele'PI, PJ. fi Pl se
reci eul ca la puterea maximl a

ampnficatorului si se aprlndl toate
diodele LED.
Montr.juleste alimentat cu o si"lurl
tensiune de +SV
in fie. 3a este prezentat cablajul
simplu strat, la scara 1: I vede~ dinspre ·
componente prin transparenll. lar in IJ.
3b modu~ de implementare a '
componentelor, vedere dinspre
componente. Dimensiunile cablaJl,Ilui
imprimat sunt 100x71nm.
• " .. -
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realizarea unui preamplificator simplu cu

amplificatorul operaţional (ICI) ~A7<41.
A~lificatorul

integrat este folosit într-o
scheml cu reacţie negativi, IIYlnd
amplificarea de"OdB (A= 100), iar
semnalul de la microfon se aplică pe
intrarea neinversoare.
leJirea amplificatorului de microfon
este conectati adt la intrarea
redresorului de precizie, realiZilt cu
amplificr.toarele operaţionale Cll. CI] de
tip ~A741, cit ,i la
intrarea
amplificatorului sumator CI4 (BA7"'1).
Circuitul operaţional Cil ,i
elementele conexe funcţioneazl ca un
redresor monoaltemanţl cu diode firi
prag. iar circuitul CI] ÎnsumeazA ,i
inverseazl tensiunile de intrare,
furnizind la ie,ire o tensiune pulsatorie
cu valoarea medie pozitivi, insi prin
conectarea capacitAţii el (1 O!J.F) in
circuitul de reactie negativi, se obţine un
convertor c.a.-c.c.
Tranzistoarele Tl1i Tl de tip Bel71
(107, 108, 109. In. 173 etc.) sunt in
montaj diferenţial, cuplate in emitor ,i
alimentate dintr~un gener.r.tor de curent
realiZllt cu tr.r.nzistorul Tl (BCI71).
Tn lipsa semnalelor audio de la
intr.area montajului. tn.nzistoarele T 1 li
Tl sunt in echilibru, prin tr.r.nzistoruj T 1
trece un curent de =lmA. iar tensiunile
din colectorii TI. Tl sunt egale. Cu

ajutorul lui PI se compense:azA o
eventualA tensiune de ofset de la ie,irea.
redresorului de precizie.
Semnalul sonor de la intn.rea. "8" se
aplicA prin C4 in baza tranzistorului Tl,
care :are un regim de funcţionare de
repetor pe emitor, variaţiile de
tensiune de la intrare sunt
tr.r.nsfonnate in variaţii ale curentului
prin tranzistoarele TI li Tl. Tn tImp ce
componenta continui a curentului de
colector prin Tl este o mArime
cO'lstantl, componenta continui a
curentului de colector prin Tl poate fi
modificati, odati cu :aceuta se
modifici ,i amplifiarea montajului.
V:ariaţiile nivelului de ie,ire a
semnalului sonor se b:aze:azl pe
posibilitlltea. compenslrii in tensiune a
coeficientului de divizare in ramurile
amplificatorului diferenţial, astfelj in
momentul in are :apare semna11a ie,irea.
a~lificatorului de microfon, acesta este
redresat li filtr.r.t rezultind o tensiune
continui pozitiva care se aplid in bea
tranzistorului TI determinind
dezechilibr.r.re:a etajuiui diferenţial, udel:
TI conduce rn:ai putemic detenninlnd o
micşor.r.re a curentului prin Tl, rezultind
la ielire micşor.area semn:alului sonor; in
acela,i timp semnalul de la microfon
amplificat, este apiicat pe intrarea
amplificatorului sumator prin CSR22 -

acesta devenind predominant. Prin Rzl li
C, semnalul cules din colectorul lui Tl
este aplicat tot pe intrarea
amplificatorului sumator Clo4 (pA7"'1).
Deoarece tr.r.nzistorul Tllucrem in
regim de repetor. in colector se
comporti CiI un gener.r.tor de curent de
bandllargl, i:ar tra.nzistoarele TI, Tl in
regim de amplificator cu bllZl comuni, se
asigurl distorsiuni liniare minime, de
asemenea. ,i distorsiunile neliniare sunt
neglijabile.
T r.r.nzistorul T 4 (BC 171) de la ie,irn
amplificatorului surn:ator este introdus
pentru a nu supr.r.solicita in curent ielirea.
amplificatorului opera.ţional. Sarcina lui
T 4 o reprezinti dioda emiţltoare din
optocuplor, curentul static prin diodl
este fixat la = IOrnA
Amplificatorul de ielire (OUT) este
realiz:at cu fototranzistorul FT din
optocuplor. tn.nzistorul TS (BeI71) in
mont:aj :amplificator li T, in montaj
repetor pe emitor. Din Pz se ajusteazl
nivelul semnalului de ielire.
Tn fi,. la, b este prezent:at cablajul
imprimat li planul de implanatare la
scara 1:ldimensiunile Sille fiind
I 75x"6mm.
MOl"ltajul este alimentat de ia o surd
dubii de tensiune ±Inv. Qr ea:'-' de
ielire dintr-o sursA $epar.r.tt CI.J te"S:I...,~n
de +9V.
•

Fig.2a
Fig.2b
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DIVERTISMENT

Participanţii

la tn,erile 0l1ilnizate

d. LOTO - PRONOSPORT pot
construi un montIJ simplu. care eliminl
sistemul "scoaterii din clclull" a
numerelor formate din 2 cifre, dar cu
ajutorul unui comUtitor se poate realiza
,1 o pereche de zaruri pentru jocul de

TABLE.
Montajul, fie. 1, este un numtrltor
procramabil de la I + 99 realizat cu 2
nurnlrltoare zecimale C0B490 (eb,
Ck) ,1 2 decodlficatoare BCD-zecimal
CDB+Il (CII. C"). Afipiul cu 1 d;cI~
este realizat cu 2 circuite TlL308 (309)

care conţin ,1 decodoare Tncorporate. rn
lipsa acestora se pot utilizll decodoare
BeO • 7 secmente de tip CD~7 ,1
celule de afipj cu anod comun.
Avansul numlrltorului este dat de

trenul' de impulsuri de la ie,irea unui
osciJator realiDt cu porţi COB400 (Cr,)
dupi o scheml clasici. Pentru montiljul
de ZARURI este utilizlltfncl un oscilator

realizat cu circuitul CI. (CDB400).
Frecventa de lucru a celor 2 oscilatoare
nu este impusi, trebuie si fie diferiti ,i
dtmai mare.
Pe poziţia LOTO

montajul pomette automat si numere.
Numlrul "00" nu este afip,t, aceast
lucru este posibil prin utilizarea unul
operator SAU care preia semnalele de la
ie,irile decodificatoarelor (CDB442).
corespunzAtoare cifrelor "O. (pin 1).
Cind cele 2 intrAri sunt Tn ·1· Iocic
leJirea operatorului trece in "O"' 1000c.
validlnd porţile 1000te pentru semnalul
de ceas, chiar daci. a fost aplsat butonul
de stop (8$). astiel mcl un impuls de tact
avanseaz:l nurnlrltorul din starea .00" Tn
starea "OI·.
Pentru a obţine o pereche de zaruri
se aqioneazl comutatorul K cu 2 poziţii
,i 04 secţiuni acţionate simultan (rn
schema electric:l este roziţionat pentru
LOTO.PRONO). n acest mod
numlrltoarele dev:v~'n~~~~~~
fiecare este aqiora~
la

88

oscilatorul propriu.
Datoritl reacţiei de la ie,irea
decodiflcatoarelor. numlrltoarele sunt
provamate si numere plnlla 6 In~luslv.
ŞI Tn acest caz se udlizelZl drcultele de
eliminare a cifrei "0".
Alimentarea montajului este
realizati de ia o sursl stabilizatl de +SV.
rn fii. 2 a. b este prezentat cablajul ,i
planul de implantare al componentelor
electronice la scara 1:lavlnd
dimensiunile de IOOx04lmm.
Pentru a verifica buna funcţionare a
montajului se scade frecvenţa
oscilatoarelor prin adluprea rn paralel
cu CI ,1 C2 a unui condensator de
valoare mare. semnalul de stinpre (ST)
nu se conecceazl la celulele de aflpre.
astfel este u,or de urmlrit cu ochiul liber
avansul nurnlrltoarelor.
•

TIL 308(309)

Fig. 1

s-a utilizat un

comutator cu 2 seqiuni ,i 3 poziţii (S)
pentru a proJrama numlrltorul si
numere inclusiv plnlla 90. 75 sau 55.
La depl,irea numlrului procramat,
numlrltoarele sunt resetate prin
intermediul unui operator SAU·NU (Cb
C0&402) care aqioneazl pe IntrArile de
resec (pIn 2. 3 a., C~).
Prin intermediul comutatorulul cu 3
poziţii (S) intrlrile in operatorul
SAU·NU sunt conectate la leJirile din
decodoarele zecimale (CII. 02). le,iri
active pe .(1' 1000c; rn momentul cind cele
2 ie,lrl sunt simultan rn ·0· lotic rezultl
semnalul de reset pentru numlrltoare.
Semnalele de ceas pentru
numlrltoare sunt comandate de
comanda pornlt-oprit de la leJirea unui
bistabil R·S realizat cu porţi CDI400
(as). acţionat de butoanele Pornit (BP).
Oprk (85).
De la le,lrea bistabilului se poate
prelua ,i semnalul pentru blocare afipj
(stinpre) in timpul numlrArii.
DacI. m paralel pe butonul pornit
(BP) se monteazl condensatorul C3 (100
+ 0470pF), la punerea sub tensiune
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CIFRU ELECTRONIC

Fig. 1

Este un dispozitiv care permite
inchiderea fi deschiderea unei u,i
oarecare, IImidnd accesul in dlcllri sau
Tnclperf. Tn pr'llctic:l esti! utilizat ,1 la

comanda diverselor utilaJe, case de bani,
selfuri t ... ale clrar sisteme de comandl

,1 deschidere sunt blocate de miezul
mobil al unul electromaplet.
Se compune din:
claYiatura de formare. cifrululj

-

blocul electronic.
CI.viltura compud. dintr"",n numlr

de butoane care lucrnzl 1. apI.an!
(norrml deschise) este un bloc care se
fixeIzI pe ufl in exterior. NumArul de
butoane din dwllturl poate si fie oric:lt

de mare in

funcţie

de

posibllitaţlle

realizatorului.
$..au utilizat 4 cifre de cod pentru a

ava o putere de decodare mlrid.

Fig. 2

.. ...
K

O
O
I
I

O
I
O
O

O
Om

O
I
Om

.....

Fig. 28

Fig.2b
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electronic

(fiJ.

1)

conţine 4

bistabile JK naster-slave &rupate in 2
circuite intep'ate de tip CDB47J. Tn fie.
2 este prezentati conficuraţia pînilor fi

tabelul de adevlr pentru circuitul
CDB473. Bistabilul '" modifid starea pe
frontul clzitor al in..,ulsului de

tact.

Pentru a nu functiona cu erori, nivelurile
pe intrlrile de date J fi K trebuie si. fie
stabile pe durata linpulsului de tact.
Biseabilul este prmzut cu intrare de
reset, Ro prioritarl, activi pe "OR loele.
Bascularea bistabilelor se reaJizeazi

prin aducerea la potentialul "OR 10Jic

il

intrtrii de tact care este ţinutl printr-o
rezlstenjl de 5W 1. "1"IOCle (+5V).

Punctele de intrare Tn scheml 1.2. 3.
4 reprezinti ordinea dfrelor Tn cod, iar
punctul K este intrarea comuni pentru

tastele capcanA. La aceste puncte sunt
lepte Intrarile de tact ale bistabilelor.
Daci. primul bistabil nu este basculat
din starea iniţia., iefirea Q" rlmlne Tn

Nivelul "1" ce apare la ieflrea Q a
unul monostabil comandl dispozitivul de
blocare mecanici. sau sistemul de a1arml,
Tn acelafl timp lefirea Q, printr-un
operator ŞI, comandl 'rentarea
montajului - reset pneral.
SI presupunem drept combinaţie
pentru deschiderea unei Ufi numlrul
7423; persoana care dOl"efte si Intre Tn
Tnclpere formeaztla davlatyrt nLmlrul
de cod, dfrt dupl cifrt, IÎespectiv va
aplsa mai intii butonul cof.espunzl.tor
cifrei 7,' apoi pe. cel din dreptul lui 4,
urmind 2 fi ultimul buton aplsat va fi 3.
Pentru .. ctlonarea zlvorulul este
obIlptoriu ca butoanele si fie aplsatae
Tn ordine; montajul nu pennite ca o cifrl
si fie repetati Tn cod. Daci. se apasl
butoClneie in oricare alti online, schema
se blocheazl iar alarma este declanptl
de o aplsare pe ultima clfrl din cod sau
chiar la formarea codului corect.

Tasta 4 poate fi utillzatl fi ca buton
de sonerie, deoarece orice aptsare
directi pe aceasta declanfeazl. alanna.
~n locul blocului de alarml, printr-un
comutator, se Introduce o sonerie.)
Intre aplsa.rea butDllnelor nu trebuie
si. se respecte un anumit tirJ"f), se poate de
altfel aplsa de mal multe ori consecutiv pe
aceiaşi buton, ceea ce pemite utilizarea
de taste de. slabl calitate care la o aplsare
si transmiti mal multe Impulsuri pe
intrara. de tact a bistabt1elor.
Pentru schimbarea codului dfrului
propunem utilizarea de fb"apuri mobile
care se pot muta oricind in pozitiile pe
care le dorim.
Montajul este alimentat de la o sunl
stabillzatl. de +5Y.
Cablajul imprimat (dimensiunile sale
fiind 104x60mm) fi planul de implantare
a componentelor la scara 1: I sunt
prezentate in fi,. 3 a, b.
•

"1" 10eie, atunci nici cel de-ai doilea
bistabil nu poate fi acţionat, deoarece
acest nivel "O" este transmis printr-un
operator ŞI (COB408) la intrarea reset,.
Ra. a celui de-al doilea blstabll. La fel
Ieşirea Qa comandllntrarea de reset P.c:
la urmitorul blstabll. Intrarea de tact a
bistabilului D este conectati in punctul
de incrare K la tastele capcana, cele care
nu file parte din cod, iar la acţlorarea
oricl.reia acest bistabil basculeazt fi
datoritl modulul de Interconectare O, K
la iefirea Q) nu mal poate fi basculat
declt de semralul de reset pneral,
semnal care apare cind codul a fost
format corect sau cind s-a activat alarma
dupl efectuarea unui cod Incorect.
in momentul in care a fost tastat
corect cifrul, toate leflrile conectate la
intrlrile operatorului ŞI-NU cu 4 Intrlri
(COB420) sunt in starea" 1" locic.lefirea
acestuia (6 CDa 420) trece fn acest
moment din "1" locic in "O" locic. care
este preluat fi inversat de cealaltl
jumltate de circuit.
Aceste iefiri Tn antlful sunt

conectate 1. 2 pol'\f

ŞI-NU

(CDB400)

validate de semnalul provenit de la a 4-a
cifrt din cod.
Schema este prevlzutl cu etaje de
temporlzare atit pentru alarml cit fi
pentru acţionarea electromacnetului.
in modul de afteptare cele 21eflri (6,
8 COB4(0) sunt Tn "1" locic Iar la
aplsarea ultimei taste din cod, 4, lKIa din
iefiri trece in "O" IOCk; aceastA schimbare
determinl ţlascularea circuitului
monostabil MI sau M2 Tn funcţie de
corectitudinea codului tastat (MI - cod
corect; M2 - cod incorect).

TEHNIUM • Nr_ 3

Flg" 3a

•

i~

.,

l2

;~ijtll&§]
~ O It

o
...,

Fig" 3b
21

CONCURS TEHNIUM
MĂSURAREA CURENŢILOR
RĂSPUNSUL la problema 1 a
concursului nostru ..te prezentat:
in fig. 1.
DLpă am observaI;i, curentul circuli prin
rezistEnţii R. prin tranzistorul de i~ire de pe
ramura negatilll il ~ifiat:orull.i oper<lţjonal
~i prin sursa -de tensiune neptiYl. Ded

Fig. 1
Om

·V

•
•

Om

OP'etajul

fin_1

I..-T..

T1

Uo"+--=---j---'

Fig. 2

rezistIlOţa

R. trebJie

să ~ curentU

mAsurat (puterea disipatl maximl
aârisibill este mai rrwe decit puterei.
disipatl efectM, Rim~), ir etaj~ de ieşire :al
amplifiatorului operaţional şi sursa de

a1mentlre trebuie si poaIl suporta un arent
epI cu valoarea wlllr1tUui măsurat
Tn fi,. 2 este prezentati schema
simplificati il unui et3J de intrare intr-un
amplificator operaţional. Pentru CI. cei doi
tranzistori să funcţioneze normal, aceştia
trebuie si fie polarizaţi, adiel din circuitul
exterior se vor absorbi nişte curenţi prin
bazele celor doi tranzistori. Acetd curenţi
se mmesc de obicei curenţi de polarizare
a intrărilor. Deci o primi preferinţl fntre
AOI şi AO este existenţa acestui curent
de polarizare nenul. Dacă tranzistorii ar fi
identici, atunci aplidnd acelaşi potenţial
celor doul baze, curenţii de coIeaor ar fi
identici. Practic cei doi curenţi de colector
nu sunt identici ,i deci nici curenţii de baII
nu sunt identici. Dacă vom incerca să
re&lAm curenţii de polarizare astfel încât
curenţii de colector si fie identici (adiel
i~irea amplificatorului operaţional va fi
zero), vom constata că potenţialele celor
doul baze (intrln) vorfi diferite. Diferenll
de potenţial intre cele doul intrlri se
nume~e tensiune de oflset.
Schema
echivalentă
pentru
amplificlltorul
operaţional real
este prezentati in
fig. 3. Pentru a
desena schema
din fig. 3a ne-am
folosit de un AOI
la care am adAugat
elemente
de
circuit care si
punl in evidenll
elementele
discutate mai sus.
Printr-o
schimbare
de
notaţie, Ip=~.fl+

Ipl)/l ,i 1~=~lpl
Ipl)/l se obţine
schema echivalentA
din fig. 3b. Trebuie
si observlm ci in
timp ce sensul
curenţilor Ip1, Ip2
este determinat de
tipului
AOI,
respectIV de tipul
tranzistorilor din
etajul de intrare
(pnp sau npn),
sensul curentului
Idp ,i Vos diferi de
la un exemplar la
altul ~i poate diferi
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chillf" ,i la acela,i exemplar in game de
temperaturi diferite. In fii ... este
desenati schema de mhurare a
curenţilor in care AO a bst inlocuit cu
schema lui echivalentă. Pe aceastl
scheml putem calcula tensiunea de
intrare UI ~i Um, astfel: UI=LltAOI+VOS ~i
Um=-Rlm+{lp+ldp)R+Vos+UAOI
Considerlnif amplificarea in tensiune
suficient de mare, putem face
aproximaţia UIAOI=O ~i atunci rezuhi
UI=Vos, iar Um=-Rlm+(lp+ldp)R+Vos
De aici rezultl el prin montajul nostru
nu ntmai el introducem o perturbaţie in
circuitul mlsurat (lJI diferit de O) dar in
acela~i timp indicaţia mlsurătorii este
eronată. In fii. 5 se aduc unele mici
modificlri schemei precedente astfel: boma
neinversoare a AO esti! I.ti la masă prin
intermadiul unei rezistenţe R' ,i a unei surse
de tl!nsiune de corectie repbill Vei ~i
tensiunea de mAsuri Um nu se mai citeşte
fali de masI ci laţi de un potenţial stabilit
de sursa de tensiune de corecţie reglabill
Va. EfectuSnd calculele se obţine:
Ui=LhAOr+VOS+Odp-lp)R'+VeI apoi aplidnd
aceea,i aproximaţie camai sus (LltAOI=O) se
obţine Ur=Vos+~dp-lp)R'+VeI.

Pentru ca circuitul nostru si nu
perturbe circuitul măsurat se pune
condiţia UI=O.
Se observi ci acemI condţie poate fi
indepliniti prin alelerea ,i rellarea
COI'1l'onenteior R' şi respectiv Ve 1. Tn ceea ce
priveştetEnsiunea.de mAsuri Umaceasta este
dată de formula:
~~-W~d.l(..

Pentru o indicaţie corectl a curentului
mlsurat se impune: Um=-ImR
Prin alez:erea lui R'=R se constati ci
termenii I p din formula de mai sus se
reduc
~i
de
aici
rezultă
lldpR+Vos+Vc I-Vc2=O
Şi aceastl condiţie poate fi îndeplinită
prin reglarea corespunzătoare a lui Vc2.
Recapitulind, pentru a nu perturba
cirCUitul mAsurat va trebui reglat Vei
astfel incit tensiunea de ie~ire sA fie zero
pentru un curent de mAsurat zero.
DupA aceste consideraţii teoretice
putem trece la scheme practice, dar nu
inainte de a formula intrebarea nr. 1 a
concursului nostru, ~i anume:

CIIr. Ht. curentul maxim ca

poate fi mlsurat ? pentru:
a. R=IDKn b. R=1Kn

,1

Schema este prezentati pe talonul de
participare iar parametrii limită ai AO
sunt:
curentul de ieşire maxim 1arnax=4mA;
tensiunea de ie,ire maximl
Vorn:u.=Vcc-1Vj
.......
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LETCONE CU GAZ - GAMA PORTASOL
Acest Inconvenient,. preţul ridicat fi puterea maximA destul
de redusi, au dus la un succes relativ modest al acestui produs.
Clre continui totuJI si fie comercializat.
TnCl!pSnd din anul 1964. alţi cercetl.torI au incercat si aju.

Un instrument banal aflat In trusa de Icule iii oridrul om
ppodar Ji tn inventarul majoritiţii unit:lţilor de producţie,
service sau reparaţii: letconul.
Un instrument dOllr fn aparenţi pentru ci.
el cele mai
multe montaje electronice ard de neconceput, Ani de zile am fost
obisnuiti ca Indiferent de dt de sofisticat s-ar prezenta letconu~
el si fie predzut cu nelipsibJl cablu are ori de la retea. ori de la
o surd de 24V, si ~ilure alimentarea QJ energie electrici iii
rezistenţei fncorporate in acesta. De aici JI principalul
inconvenient tn utilizarea sa: necesitatea existenţei unei surse de
alimentare tn aprop!erealoculul de intervenţie. Inconvenient care
la liniile de montaj din intreprinderi nu reprezinti odifiOJItace prea
rrare, insi pentru echipele de service-reparatiI sau pentru
tdlby-stul obIJnuit este de multe ori o probleml insurmontablll.
Amintiti-vi de -metrlr de cablu pe care 11 scoateţi pe'fereastn.
apartamentului dvs. sau a unul vecin binevoitor de la parter cind
aveţi de flcut o inter'l'enţie la maJina personalI. Glnaiţj-YI la cel
ce repari instalaţii de automatizare sau alte aparate aliate tn
exterior (semafoare, telefoane, alarme, etc.). Sau la fanli
modelismu1ul, frl;derelor sau jocurilor electronice. Situaţia, care
la noi a fosttratatl cu ofatallsti ridicare din umeri, a fost rezolvati
acolo unde consumatorul este adevlratul stipSn al economiei.
Cercetarea Jdinţlficl nu a ocolit nici acest posibil debuşeu. PrImele
lncerdrl de realizare a unor letcoane portabile au plecat de la
ideea folosirii aceiuiaJi fel de energie (electrici), IchimbSnd doar
sursa de alimentare. Au
astfel1etcoanele cu acumulatori,

.rt

...

la acelaşi rezultat, letconul portabil, schimbSnd natura sursei de

enqe folositi. A fost alasi arderea catalidcl a butanului (gaz
pentru brlchett) iar succesul iii fost imediat ,1 iii deplJiC aJlepcirlle.
Pe ace:utl. aplicaţie tehnolo,id neobiJnuiti s-a bazat
infllnţarea, in 1984, a unei companii irlandeze deveniti asttzi
liderul mondial in proiectarea Ji producerea Instrumentelor de
lipit aqionate: OGLESBY & BUTLER.
VI voi prezenta in condnuare principiile de bazi ale arderii
catalitice Ji solutiile constructive, promovate de compania
IrlandezA pentru pma sa de produse, cu numele de marci
PORTASOL. gamii ce satisface toate catezariile de utilizatori.
Suntem sl,uri ci dupl ce veţi cunoaşte produsele
PORTASOL. veţi dori si vi allturaţl celor peste un milion de
utilizatori camici şi industriali din intreaga lume.
Ce este arderea catalitjd a ,azu lu i ~
Gazul butan arde la cea. 1200°C. Dar un catalizator (fie din
fibre SAFFll, fie tip matrice metalicl) odati aprins Jllnellzit la
aproximatiV 1500 C permite ca arderea si fie intreţinuti la o
temperaturt. cu mult sub acest nivel.
1 emperatura combustiei elte dependenti de tipul
catalizatorului:
cel fibrol operea:zlla ~0_450oC;

~ca~re~~~;m:ln~'~U~d~oa~r~~~I:~~S~de~'~lIIme~n:..~re:d:.~.~r:_
:=,:~ce~ I metalic la 600-650 CI .

~

0

~cumUlatoril

-

tensiunea de alimentare Vc:c:=I 2V.
Curentul pe care il poate debita sursa
este practic nelimitat.
1n fig. 6 este prezentati o scheml pentru
a realiza un montaj de misurare a
curentului. Potenţiometrul PI repa:zl ca
tensiun. de intrare si fie iar P2 reglea:zl
ca tensiunea de misurl (de Ieşire) si fie O
cind curentul mllUrat este O. Etalon. . .
aparacuftJi se poate bce prin acţionarea lui
PI pinl cind Indicaţia voItmetrulul este
aceeaJl IIk pe bornele de Intrare 1n gol ck
şi in sartdrcuit, apoi prin acţionarea lui P2
pSnl cind Indicaţia voItmetrului este zero
cu bornelelnzol. Rolul celui de-ai doileaAO
este de a reaba o Inversare de semn JI de
a adu,.. algebrlc componenta Vc:l a. 1.
misurarea tensiunii si se f.ad Qţl de rrasl.
Sursa de alimentare trebuie si asizure o
tensiune stâbili:zatl de ±llV JI un curent
minim de 200mA AO utilizate sunt de dpul
BM ICII dar potfi folosite cu succes şi Ttat 1,
TL084. tn cazul utlll:zlrli a~ificatorului
~M741, pmele de lo,.aA Ji 1 J.lA nu vor
putea fi folosite efl!ctiY. T ran:zislDrll BD 135,
BD 136 trebuie montaţl QJ radiatoare din Ji>J.
Montajul Tmpreunl cu sursa de alimentare
şi cu vohmetrul (eventual digital) pot fi
plasate intr-o cutie pe al drei panou vor fi
montate bornele de mAsuri HI şi lO,
precun JI butoanele potenţiometreior P I
şi P2 şi bineinţeles afipjul voItmetrului. la
utMizarea practici trebuie ţinut cont de
el atit Vas de JlIdp sunt panmetrl
dependenţi de tempet-acuri JI deci reglajul
de etaIonare trebuie rellAt tnaintea fiedrei
mlsurltorl.
Şi c:I.nd te gindeşti el toate astea au
pornit de la le,. lui Ohm!
•

AO

o.

.1
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Aparatură profesională

pentru profesionişti
prin AMI TECHNICS
tel: 637.62.46. fax: 637.67.07.

Osciloscoape, Multlmetre, Generatoare, Surse de alimentare,
Frecvenlmetre ,1 multe altele de la firmele:
TEKTRONX, 1EWl.ETT PACKARD, FLUKE, PItLFS, BRUa. & KJAER

_..................._. _ _ ....___._....._.._ ......i
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de căldură foarte concentrată care poate acţiona nepericulos
chiar În medii cu grad pronunţat de risc. Oricum trebuie
menţionat că iniţial la aprindere este prezentă o flacără timp
de câteva secunde, până când catalizatorul atinge ISOaC şi preia
controlul asupra combustiei. Trebuie amintit de asemenea, că
butanul nu este fluid la temperaturi sub OOc. Pentru a aprinde
un leteon in asemenea condiţii este suficient ca utilizatorul să-I
ţină un timp În mână ~ână când rezervorul se Încălzeşte la peste
OOC ,i gazul incepe să curgă".
Catalizatoarele folosite la instrumentele PORTASOL
împreună cu dispozitivul de control al presiunii gazului sunt
extrem de eficiente. Peste 95% din gaz este utilizat, scurgerile
in mediul inconjurătorfiind insignifiante. Performanţa este mai
evidentă atund dind facem comparaţie cu alte produse
similare, de exemplu cele taiwaneze, la care gazele nearse ce
scapă catalizatorului produc un efect "corona" caracteristic.
Numai folosirea optimă a energiei a permis realizarea unor
instrumente cu puteri echivalente de până la ISOW.
Oe...ce...pu.te.realewmuJ uL_estliLdata in W 1
Nu există o modalitate clasică de a calcula "watajul" unui
instrument cu gaz; producătorul a estimat puterea in waţi prin
comparaţie cu produsele similare electrice. Pentru a obţine
echivalentul puterii maxime indicate trebuie folosit instrumentul
intr-o poziţie normală (cu vârful in jos), gazul săaibă o bună cal itate,
iar temperatura mediului ambiant să fie intre O·"IQ°c.
Testele de control al calitidl
Suplimentar faţă de controlul de calitate obişnuit ce se face
din punct de vedere al performanţelor tehnice mai sunt alte 3
teste de siguranţă şi calitate conţinute in standardul european
EN 123 şi care stau la baza obţinerii de către producătorul
PORTASOL a aprobării germane TUV/GS.

-+

Testu l de scurgere
Instrumentele sunt umplute cu gaz şi urmărite o perioadă
determinată. Orice pierdere de gaz este detectată cu precizie
li produsele respective sunt aruncate.
Ie.stuLde....explezi.e.
Este un test distructiv ce se aplică pe elantioane statistice.
Rezervoarele cu gaz sunt supuse presiunii până cind
explodează, iar punctul la care se produce explozia este
inregistrat. Astfel gama de produse "HOBBY" este Inregistrată
ca rezistând la o presiune de peste 60atm, iar "SUPERPRO" la
o preliune de peste ISOatm, presiuni extrem de mari faţă de
situaţiile practice.
Testul de cădere
Produse alese statistic sunt lăsate să cadă in poziţii diferite,
de la o distanţă determinată pe un bloc de beton. Produsele
care suferă stricăciuni sunt eliminate.
Alte caracte ristÎ~~
Produsele PORT
L cu gaz nu generează curenţi de fugă ce
ar putea duce la distrugerea componentelor electronice sensibile
(CMOS, FEr etc.), avantaj major in bţa letcoanelor clasice.
Rezervoarele letcoanelor se reÎncarcă extrem de rapid cu
gaz. În 10-1 Ss, datorită supapei de construcţie specială, cu
eliminarea automată a aerului.
Instrumentele prezintă o gamă multifuncţională de virfuri
interschimbabile: virfuri leteon de la I la 4,8mm, vârf "cuţit
fierbinte" pentru tăierea li modelarea plasticului, vârf "jet de
aer fierbinte" pentru materiale termoretractabile şi virf' jetde
o
flacără", care, la cele peste 1200 C, permite sudura perfectă a
argintului li a altor metale.
MEG'AB/.T SERVICE S.R.L., dlstrlbultorul autorlzat
pentru RomAnia al produseloli PORTASOL.

LETCON

Date tehn ice

•

Lun&ime
196mm
Greuute
60&
Timp funcţionare cont.
30"';n
Timp de reÎndrcare
105
Tipul gazului -butan pentru brichete
Gama virfuri disponibile
3
Aprinzltorlncorporat
DA
Durau de viaţl a aprinzltorului
(cicluri de apridere)
1000
Temperaturt rezlabill
NU
Temperatura drfului (max.) -40O"C

cod produs

01.0001

Il6l

Date teb.olce

."

cod produs
pretfbuc
"0 ",
1-000"",,,,3 ___
l
.
ti!

Modelul HOBBY al produselor PORTASOL este un
instrument pentru lipit li sudat special destinat utilizatorilor
casnici pasionaţi. Facilităţile li accesoriile oferite de acest
produs vor determina sati sfacerea deplină a tuturor
necesităţilor "hobby-ştilor". Are o putere echivalentă de
0
3SW (max. 400 q in varianta ciocan de lipit. Vârfurile
disponibile pentru modelul HOBBY in.clud un "cuţit
fierbinte" pentru operaţiuni de modelare in plastic. Cupă o
incărcare instrumentul poate funcţiona continuu aproximativ
30 minute.
Produsul se livrează cu "Instrucţiuni de utilizare".

Modelul TECHNIC al produselor PORTASOL este un ciocan
de lipit special conceput pentru personalul unităţilor de reparaţii
şi service profesioniste. Accesoriu standard in majoritatea
societăţilor de telecomunicaţii din intreaga lume şi in nenumărate
companii de service, acest model combină puterea cu increderea..
Modelul TECHNIC dezvoltă o putere echivalentă regiabilă intre
0
10 li 6QW (max. -4S0 q li are disponibile o gamă de 5 vârfuri (4
vârfuri de letcon de la I la -4,8mm plus un vârf "cuţit fierbintepentru modelare in plastic). Produsul este solid, fiabil ŞI
multifuncţional, iar durata de funcţionare continuă după o
incărcare este de 60 minute la o putere medie.
Produsul se livrează cu "Instrucţiuni de utilizare"

VÂRFURI

~a
cod produs

Q1-0001

24

Lun&ime
170mm
Greutlte
Timp de funcţionare cont. 60 min
Timp de lnclrQ.re
10$
Tipul &uului ·buun pentru brichete
Gama de virfuri disponibile S
Aprinntor incorporat
DA
Durata de viaţl a aprinzttorului
(cicluri de apridere)
1000
Temperaturt retlabill
DA
Q
Te mperatura virfului(max..) 450 C

~b

I

1.0

a

~b

fl.
,

31
cod produs

pretJbuc

01-0004

6S1

1~

TElISIUM • Nr. 3

~~----:=~-;-~-----

COMERCIAL ~~~~~~~~~~~:~C~OME::~(:,==O="'=,"=P=O="="="'=';='=~='='O="='="="=fi="=bI":,:~~:::L
G",uttte

Inmm
60&

Timp de funcţionare cont.

90 min

Lun&i me

Timp de incl rc:are
10s
lipul cazului ·butan pentru bric~ete
Gama de virfuri disponibile 7

Aprin:z1tor incorpOr:lt

DA

DUr:ltt de viaţi:l. aprinzitorului

~ rod us

pn:ţ!hu!:

01-0005

29,O(

(cicluri de apriderel
1000
Temperatur1 "',labili
DA
Temper:ltun. vlrlului(max.) .ţSO"C

Modelul PAOFESSIONAL al produselor PORTASa. este un
istrument multifuncţional conceput pentru person:alul firmelor
proliesioniste de service şi reparaţii. In COIllIletarea unei game de
vârluri ~ite ce asigură o durată de 'liaţă mult prelun~ acest
model mai prezimă v5.rfuri tip "d..Iţit fierbinte", ''jet de aer fierbinte"

preUbuc
47,Ol
Dis ozitiv vârf 100W
şi "arzător" Oet de bcără). OJ o
P
putere echivalentă reglabilă intre IOW şi OOW pentru vârfurile de letcon (max. 4SOOq şi disponibil fie ca o unitatE:
~
independentă fie În variantă de trusă, modelul PROFESSIONAL este cea miii În~leaptă alegere acolo unde
utilizatorul este confruntat cu o gamă diversă de lucrări de reparaţie şi În~inere. Soluţia constructivă estE: la un
/,~
standard de calitate ru adevărat excepQonal. De asemenea, pentru modelul PROfESSIONAL sunt disponibile
.... )~p;
vârluri de letcon ce conţin descoperiri de ultimă oră in tehnologia. catalizatorilor şi aII"e cresc puterea. furnizată până
la echivalentul a IOCMI. După o Încărcare instrumentul poate funqiona continuu 90 minute la o putere medie.
cod p rodus
___ pr@lLc
Produsul se livrează cu "Instruc~iuni de utilizare".
ObOOul.2'--__- '1,4.l!

SETVARFURI

~ Ae, &

1!ffJ1llf
10

~

cod produs

~ retl5et

01-0011

28.2!.

cod produs

01-0006

Vârf letcoD

(;

~a
~
10

t !c~..
,.

31
cod produs P[J:~
!lkOQ08
Z S!

Vârf arzător

g

R

~
cod p[Qdl.l.li pn:'-':hl.l'
01.0009
6,3!

RIiI@I!RR.j["ffi,*,
LETCON

Vârf jet aer fierbinte

~~uspre'-':hl.lc

01-0010

Vi'

TRUSĂ

Date tehnice
Lun&ime

cod pnxlus

Ol-OOIJ

pre.t/bI.lC
39.2!

133mm
G~euute
165,
Timp de funcţionl", cont. 11<min
TImp de ~eincirclre
30.
TIpul pzului -buun pe ntru bricheu
Gama de ylrfuri disponibile 10
AprinI1to~ inco~porat
plt!ZO
Dur-Iu de Yiaţl a aprinntorului
15000
(cicluri de aprindere)
DA
Temperaturi. reclabill
Temperatura Ylrfului (mn) 580",:

De·a lungul anilor OGLESBY & BUTLER s-a remarcat În
proiectele sale prin eficacitate şi inovaţie iar modelul
SUPERPRO, ultimul din gama PORTASOL a instrumentelor
bazate pe arderea catalizată a butanului, este Încununarea
ultimelor descoperiri in domeniu. Acest model este o unealtă
cu adevărat superioară din punct de vedere al calităţii şi
performanţelor, Aprinderea piezo conferă un confort total
utilizatorului. Puterea este reglabilă Între 2SWşi I25W.
O putere maximă echivalentă de 125W (5S00C
temperatură minimă in varianta letcon) poate fi mare pentru
lucrări de lipire delicate, dar jetul de gaz oferă excelente
caracteristici pentru flacără (in varianta arzător temperatura
este de 1200D C) şi aer fierbinte. Dacă sunt necesare lucrări de
lipire dure aceasta este unealta ideală.
Individual modelul SUPERPRO se livrează in varianta arzător.
Pentru alte necesităţi există o gamă de S vârfuri de letcon, un vârf
tip "jet de aer fierbinte" pentru materiale termoretractabile şi un
vârf tip "cuţit fierbinte" pentru lucrări de modelare a plastirului.

TEHNIUM. Nr, 3

wd produs
Qu!QH __

pretlbuc
61,ll

După o incărcare instrumentul poate funCţiona continuu 2
ore la o putere medie.
Avem satisfaCţia să vă putem furniza cel mai puternic
i .... strument cu ardere catalică existent in prezent şi sperăm
să vă oferim exact ceea ce aveţi nevoie.
Produsul se livrează cu "InstrUcţiuni de utilizare",

lei 1200

cod produs 01-0001

-

cod produs

cod produs 01-0013

-'--NEWPOWER
butelie butan (130g)

cod ~rodus
01-0016

f' retlbuc
1,71

cod produs 01-0014

începând cu anul 1995 editura "Electronistul" facilitează electroniştilor procurarea a diverse produse ce le sunt
destinate în mod special, prin derularea unor contracte cu mai mulţi furnizori (produc3lon mternl sau importatori).
Prezentarea produselor, a codurilor de comandă şi a preţurilor se face în revistele -Eleclronistul" şi/sau "Tehnium"
editate de editura "Electronistul".
Pentru a cumpăra unul sau mai multe din aceste produse se va achita prin mand.;;.. poŞlal sau dispoziţie de plată
contravaloarea lor în contul:
S.C. ELECTRQNISTUL S.R.L., cont nr. 40.80.0.201.1 - Banca ComerciaHIi Romar.! - Filiala Sector 5,
se va completa cu atentie talonul de comandă şi se va expedia talonul Într-un plic recom!lf}O~ V [_e _Hfesa:
,.;.( . ELEeTRO,\ISTLL S.R.L., Ofkiul p()~tal 5, Cbula poştală 51. HU... l RI:.,t li . -!J.ilO.
urmilnd il ['Timi apoi prin colet poştal produsele comandal.:.
PREŢURILE PUBLICATE INCLUD T. V.A. ŞI TAXELE POŞTALE DE EX"PE::tI- Fi::
PLĂŢILE SE FAC NUMAI ÎN LEI.
PEN1RU PRODUSELE CU PREŢUL ANUNŢAT ÎN VALUTĂ PLĂ1Ill- :IL F~C T: -; ~~ :"El U. CCRSUL ZILEI ÎN
CARE SE FACE PLATA. (PEN1RU A AFLA PREŢUL ÎN LEI SE ÎNf\tL"LŢEŞTE FRE1'_'-:'
.:...:....i...,Ă CU CURSUL
VALUTĂjLEU AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, CUR!) VAL~.E!l. ?E.......JR~ = ~. ~. ~: CARE SE FACE
PLATA).
ORICE OFERTĂ PUBLICATĂ ESTE VALABILĂ CEL PUŢ~ F i.... . ~,; i..-~... ~::- !J.... ~·"""""t,-L ~ ;"SI! DECEMBRIE
1995. Acesta este şi motivul pentru care cele mai multe preţuri sunt am!I1\&e L,-; ., ~:.l. :r; ;;.1;-: _ ~ !O' j~i neputând fi
garantat pe un întreg an.
Societăţile comerciale care vor indica codlll lor fiscal vor prinu ~ I :.l.~';' ~ .;. . • "
::- . - T
.:.::l',.-".: ....' _ Jmandate.

>, "..

