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TERMOMETRU DIGITAL
Prezenta aplicaţie scoate În evident~
versati/itatea .Mtrb.nului" convertor AlD
pe 31/2 digiti MMC 7106 (ICL 7106)
În contextul interfatMi cu circuite integrate
de ultim~ or~. Un astfel de circuit este
şi senzorul de temperatur~ AD22103 al firmei
Analog Devices (o posibilitate de achizitionare
al senzorului este dat~ de reprezentantul firmei
În Romb.nia, firma Top9).
enzorul de temperatură AD22103 este Împachetat fie În capsula T092 (gen BC170) fie În
capsula SOlC cu 8 terminale (SMD). Poate fi
alimentat de la o sursă de tensiune de maxim 1OV iar
functia de transfer a circuitului este :
(1) Vout; (V5I33OO mV) x [250 mV + (28 mVfC) xTa ("C)] [mV]
În care relatia:·
Vs . tensiunea de alimentare În mV cu VsMa x <1OOOOmV
Ta - temperatura mediului În care e introdus senzo(ul
0'C<Ta<100"C
.
.
Eroarea de neliniaritate garantată ae producător
este de maxim 0,5"C În gama [0"C,1OO"C]. Eroarea
O este dependentă de Vs şi, de exemplu, se obti ne o
măsurătoare cu eroare O la temperatura de 3rC
pentru Vs ; 2,9V. Evident pentru o p lajă de măsură
de 10"C (În exemplul precedent 32°C-42°C) eroarea
de neliniaritate va fi mai bună de 0,1 °c lucru ce arata
posibilitatea utilizării senzorului AD22103 În aplicatii
medicale.
Curentul de alimentare pentru Vs ; 2,9V este În
jurul valorii de 0,5 mA.
Timpul de răspuns al senzorului este de t ; 50s
(moment În care se atinge 92% din valoarea finală).

S

Aceste consideratii asupra circuitului AD22103
conduc de ideea realizării unui termometru digital
J)erformant prin interfatarea AD221 03 cu MMC7f06.
Se obtine un termometru portabil cu un minim de
componente (2 circuite inte9rate, afişorul LCD14
componente pasive şi o baterie de 9V) .
.
Interfatarea AD221 03 cu MMC7106 este garantată
de schema internă a convertorului ND şi anume pinul
32 (Common) care asigură un potential cu aproximativ 3V mai negativ decât potentialul pozitiv al sursei
de alimentare. Dacă alimentăm senzorul de temperatură cu diferenta de potential .astfel creată vom
obtine din relatia (1):
Vout ; (3000/3300 mV) x [250 mV + (28 mVl' C) x Ta('C)] [mV]
(2) Vout ; 227 MV + [25,5 MV/oC x Ta(OC)] [mV]
Din relatia (2) obtinem valorile minime (TA; O°C) şi
maxime (Ta; 100"C):
(3) Voutmin ; 227 mV
(4) VoutMax ; 227 mV + 2550 mV ; 2777 mV
Se cunoaşte că numărul afişat de către MMC7106
respecta relatia:
(5) Na; [(Vin_hi-Vin_Io)/(Vret_hi·VreUo)] x 1000
În ipoteza că Vref hi şi Vref 10 sunt constante
relatiile (2) şi
(5) sunt liniare. Trebuie să rezolvăm următoarele
cerinte:
(6) . pentru Ta; O' C trebuie ca Na (O' C) ; 000
(7) · pentru Ta ; 100' C trebuie ca Na (100' C); 1000
Comparând relatiile (3) şi (4) se vede că la ieşirea
senzorului de temperatură este prezentă o tensiune
de offset de 227 mV. Acest decalaj ÎI compensăm prin
impunerea unui potential fix de 227 mV pe intrarea
Vin _10 astfel ca Vin _10 ; 227 mV [potential raportat la
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pinul 32 (Common)]. D acă În plus Vref 10 = O mV
relatia (5) devine:
(8) Na = [(Vin _hi-227 mV)Nref_hi] x 1000
unde dacă introducem şi relatia \2) (ieşirea senzorului de temperatură o legăm a mtrarea Vin hi)
obtinem:
(9) Na = [25,5 (mv/'C) x Ta('C)Nref_hi] x 1000
Dacă tinem acum cont de (6) şi \7) deducem valoarea ce trebuie impu să pentru Vre _hi:
Na(100' C) = 1000 = [2550 mVNrel}i)] x 1000 de unde
(10) Vrei hi = 2550 mV
În ,urma acestor calcule rezultă schema din figura
(1). Intre AD221 03 şi con vertorul MMC7106 se introduce un filtru RC trece jos În scopul elim in ă ri i eventualelor perturbaţi i ce pot apare pe firele de l egătură
dintre cele două integrate.

şi

Realizare

Cablajul opus fetei cu piese + placa echipa/ti

~
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reglare

Montajul se realizează pe o plăcuţă de sticlotextolit
~
dublu placat, o variantă fiind cea din figura (2).
Semireglabil ii SRl şi SR2 vor fi m ultitură. Dup ă
o·
realizarea montaju lui se poate trece la etalonarea
acestuia. Se reglează SRl astfel Încât tensiunea
Între pinii 30 şi 32 să fie de 227 mV, iar apoi SR2 pen• •• • •••••• • ••••••••••
tru o tensiune Între pinii 36 şi 32 de 2550 mV. Se
•
măsoară curentul absorbit de montaj care trebuie să
'
fie mai mic de 2 mA.
Fără senzorul de temperatură cuplat se aplică la
Cablajul fetei cu piese
intrarea montajului (term inalul rezistorului de 1 kohm
opus celui la care e cuplat condensatorul de 100nF)
o tensiune de 227 mV iar afişajul va indica OO.O°C. eializa decât varianta AD221 03. Pentru anul 1996
este anu n ţată ş i comercializarea variantei AD22100
Creştem tensiunea.la 2777· mV iar afişajul va trebui
să indice 100.0°C. In caz contrar pentru reg lajul de O care permite m ăsurarea temperaturilor În gama
se va acţiona SRl iar pentru reglajul de 100' C SR2 . [-50°C,+ 150°C]. Pentru achiziţionarea integratelor
AD prod u cătorul recomandă contactarea reprezenOdată reglajele Încheiate se cuplează la intrare senzorul de temperatură montajul devenind operaţio n al. tantului local (Top9+ - Bu c ureşti -tel. 2109124) preţul
Schema i nternă şi legăturile la capsulă pentru sen- unui exemplar fiind sub 2$.
zorul AD22103 sunt prezentate În figura (3).
2. Circuitul AD221 03 este protejat intern la scurteircuitarea i eşi rii atât la + Vs cât şi la masă indiferent cât
timp durează scurtci rcuitul.
Observaţii finale
3. O altă apl icaţie a relaţiei (5) pentru MMC7106
1. Senzorul AD22103 esle primul din fam il ia foarte des fo lo s ită În aparaturaDAMC este arătată În
AD221 00 . La data când a fost realizat montajul figura (4). După cum se observă dacă Vin 10 = O şi
(decembrie 1995) firma Analog Devices nu comer- Vin hi = Vref 10 relaţia (5) devine:
(11 /Na = [Vin hi/(Vref hi-Vin hi)J x 1000
, . . - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - ' - - ' , şi din figura (4);- neglijând curenţii
fii"
absorbiti de intrările MMC7106,
r---"'-I~
deducem:
Vin hi=Rxx lx
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I

so/c

Vref- hi = Vin- hi + RE x Ix
Atunci relatia (11) devine:
(12) Na = [Vin}V(Vin _hi·RE li Ix·Vin}i] x 1000
Na =(Rx x lx/RE x Ix) x 1000 =(Rx/RE) x 1000
D acă se alege judicios rezistenta
RB (o valoare practică de 1 kohm
este folosită În multe din mutimetrele
"made in Taiwn") rezultă imediat că:
Rx = Na x REll000
Cu ajutorul unui comutator cu 6
pozitii se pot comuta 6 rezistori
etalon cu valori de 100 ohmi, 1 kohm,
la kohmi, 100 kohmi, 1 Mohm, 10
Mohmi, realizându-se un ohmetru
foarte compact şi precis.

Je/encu Rorin
Iaşi

PROTEZA ACUSTiCĂ
estinată corectării unor insuficiente uşoare
sau medii ale auzului, proteza acustică este
uşor de realizat cu doar câteva piese.
Utilizează drept captor de sunet, o capsulă miniatură
. de microfon dinamic, sau o capsu l ă de cască stereofonică tip Walkmann , cealaltă capsulă fiind utilizată
pentru auditie , Împreună cu suportul ei.
Se poate utiliza şi un microfon cu cristal, montat În
paralel cu un rezistor de 100 kiloohmi. Folosirea unui
microfon electret este dealtfel po sibilă, aşa cum se va
arăta la constructia unui radiomicrofon, care face
parte tot din ..familie" montajelor cu trei tranzistoare.
Pentru cască , trebuie În să atrasă atentia că una
min iatură, magnetică pentru radioreceptor, nu asigură suficie ntă sensibilitate, cu alta cuvinte nu asigură
un randament bun. Trebuie acordată foarte mare
importantă căştii , pentru că , o cască mag n etică, cu
un mag neIel slăbut din ferită; o membrană făcută să
"s gărie urechea"
Încetişor, poate compromite
functionarea montajului , care nu e de dispretuit. fiind
comparabil cu majoritatea aparatelor de acest gen ,
cu sau fără circuite integrate specializate. Pentru o
rezolvare echitabilă; folosirea unei căşti tip
Walkmann de tip dinamic - şi nu magnetic cum sunt
căştile realizate "cu ş m eche rie", poate aduce atât o
presiune acustică pentru ~n auz deficitar, de asemeni
o calitate satisfăcătoare. In cazul unor deficiente de
auz mai severe, se poate folosi o cască de propagare
a sunetului prin conductie osoasă, prin osul mastoid;
aşa zisul "traductor sonor mastoidjan", un sistem de
bună calitate, cu magnet putern ic. Incă odat ă, nu trebuie să se aştepte rezultate bune de la o cască
stricătoare de auz şi de nervi ... Impedanta optimă a
căştii, mai mare de siliciu 50 ohmi .. . 200 ohmi. Restul

D

pieselor, tranzisjoare de uz curent BC, BF sau chiar
BD de tip NPN. In caz de utiliza tranzistoarelor cu siliciu PNP, de inversat sensul bateriei şi al polaritătii
condensatoarelor electrolitice. Valorile pieselor pot
varia cu 50%. Rezistorul R4 va fi tatonat functie de
impedanta căştii, trebuind să asigure un volum
maxim. I ată care sunt performantele montajului:

Consum la 1,2 ... 1,5 Volti , circa 1 mA. O baterie R6
poate dura lun i de zile, folosire i nten sivă. Se pot folosi
acumulatori sau baterii subminiatură În cazul că montajul se face subminiaturizat - tip SMD. cum s-a arătat
Într-un articol precedent. Amplificarea maximă, mai
mare de +80 dB. Lin iaritatea de răspuns, functie de
microfon şi cască , În limita a 3 decibeli de la 200 ...
12000 Hz. Putere : max. 5 mW.

Oprescu G. D.
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GENERATOR DE ULTRASUNETE

-I

n medicină, ultrasunetele se utilizează pentru
studierea şi operarea or\lanelor interne; În viata
cotidiană se folosesc În sistemele de comandă de
la distantă a TV, dar sunt utile şi la rezolvarea unor
probleme din ştiintă şi industrie. O aplicatie interesantă a ultrasunetelor q găsim În paza Încăperilor şi
a altor spatii Închise. In cele ce urmează, se vor
prezenta unele aspecte ale generării şi emiterii
oscilatiilor ultrasonore.
Multitudinea generatoarelor destinate al i mentării
radiatoarelor de ultrasunete poate fi Împăr!ită din
punctul de vedere al schemei, În două grupe principale: cu circuit exterior de stabilire a frecventel şi de
tip rezonant - ce functionează pe frecventa rezonantei proprii a radiatorului piezoelectric. Pentru alimentarea radiatoare lor ce nu prezintă o rezonantă ,
clară', cel mai rational este să se utilizeze generatoare din prima !lrupă. Majoritatea radiatoarelor
piezoelectrice preZintă o frecventă de rezonantă, clar
exprimată, a curentului pe frecventa de lucru.
Abaterea frecventei tensiunii de alimentare, chiar cu
ou
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o fractiune de procent fată de valoarea frecventei de
rezonantă, conduce la micşorarea bruscă a energiei
radiate. Stabilizarea frecventei acestor generatoare
sporeşte complexitatea schemei şi pretul de cost.
Această situatie este accentuată ŞI de faptul că
frecventa rezonatorului piezoelectric prezintă o oarecare dependentă de temperatură. Generatoarele din
cea de a doua grupă - rezonante - lucrează Întotdeauna pe frecventa de rezonantă a radiatorului
piezo chiar În conditiile variatiilor de temperatură.
Dacă, În vreun canal de comunicatii prin ultrasunete,
se utilizează În calitatea de radiator şi de receptor,
rezonatoare piezo identice, instabilitatea cu temperatura nu influentează practic asupra calităti i coeficientului de transfer al canalului , datorită coordonării
alunecării' frecventei de rezonantă. Majoritatea
rezonatoarelor piezo, produse În serie neceS ită o tensiune de alimentare destul de mare pentru asigurarea
nivelului optim al puterii radiate. De aceea, În' cazul
alimentării generatorului de la o sursă de tensiune
mică, puterea de ieşire se poate dovedi insufi cientă.
O cale de ieşire din această situatie constă În utilizarea În cadrul generatorului, a amplificatorului de
putere În punte. La generatoarele din prima grupă
realizarea etajului de ieşire În punte nu prezintă
greutăti. La generatoarele rezonante, problema se
complică, Întrucât pentru excitarea acestora este
necesar de realizat o reactie de curent În circuitul
radiatorului piezo, ce va juca În acelaşi timp şi rolul de
rezonator, se ,impune conectarea unui traductor de
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curent. Culegerea semnalului de reactie de la acest
traductor nu este o operatie simplă, deoarece la terminalele rezonatorului, conectat la punte, lipseşte
tensiunea În antifază de amplitudine mare.
Complicatiile arătate lipsesc la schema - originală de generator, ce se prezintă. Aceasta reuneşte
conectarea În punte a rezonatorului 'piezo, cu
excita rea pe frecventa de rezonantă proprie (vezi
schema) . Radiatorul ultrasonor SF1 este conectat
Între ieşirile, legate câte două În paralel, ale inversoare lor CI 1.1, CI 1.2 şi CI 1.3, CI 1.4, ce formează
amplificatorul de ieşire tip punte. Semnalele la ieşirea
fiecărei perechi de inversoare (terminalele 6,8 şi
4,10/ sunt În antifază, ceea ce permite asigurarea
amp itudinii tensiunii pe radiator, practic de Clouă ori
mal mare decât tensiunea de ·alimentare. Intrucât
frecventa de lucru a generatorului este determinată
de frecventa proprie a rezonantei curentului radiatorului, În circuitul acestuia sunt conectate traductoarele de curent - rezistoarele R3 şi R4' Divizoarele
rezistive de precizie R1' R2 şi RS' R6 servesc pentru
separarea semnalului traductoarelor de tensiunea
mare de ieşire a amplificatorului În punte. Rezistenta
rezistoarelor este dată de expresiile: R2 = R1 + R3 şi
RS = R6 + R4' Dacă se exClude sarcina, tensiunea
continuă şi aternativă Între punctele Aşi S va fi e\lală
cu zero. Luând În consideratie căderea de tensiune
pe traductoare, la rezonantă tensiunea Între punctele
A şi B va fi proportională cu valoarea curentului prin
sarcină . Tensiunea UAS se aplică la intrarea amplificatorului diferential de tensiune alternativă, realizat
cu amplificatorul operational A.O. C12. Nivelul tensiunii de ieşire a A.O. corespunde functionării stabile a
inversoarelor CMOS. Deoarece coeficientul de transfer În tensiune continuă al AO CI2 În conexiunea dată
este egal cu 1, tensiunea culeasă de la divizorul ReRg se aplică la intrarea neinversoare a AO, prin R7'
determină nivelul tensiunii de ieşire. R10 determină
curentul consumat de AO programabil <312 şi implicit
viteza de creştere a tensiunii de ieşire. Acest rezlstor
se alege astfel ca, pentru orice valoare a tensiunii de
alimentare În intervalul impus şi de curent consumat
minim, viteza de creştere a tensiunii de ieşire să nu
fie mai mică decât cea necesară. Impulsurile obtinute
la ie şirea AO, prezintă fronturile - anterior şi posterior
- Întrucâtva alungite. Aplicarea acestui semnal la
intrarea puntii, conduce la o creştere importantă a
curentului de intrare al inversorului puntii În
momentele comutării acestuia. Invertorul separator
CI 1.S, formează la ieşire, impulsuri cu fronturi mai
abrupte , ceea ce permite creşterea cu cca 20% a randamentului ' gener'atorului. Dispozitivul descris
foloseşte În calitate de radiator, microfonul piezo
ultrasonor UM-1 cu frecventa de rezonantă În intervalul 36 ... 46 kHz. Generatorul Îşi mentine capacitatea
de funcţionare şi stabilitatea frecvenţei pentru tensiuni de alimentare aflate Între limitele S ... 1SV.
Curentul consumat nu depăşeşte 5 mA.
Generatorul descris poate fi utilizat În sistemele de
semnalizare şi de comandă de la distanţă.

Prelucrare dIn RADIO 6/1995
de Ing. Şt. IANCIU

RADIOTELEFON 28 MHz MA

,
ontajul prezentat mai jos se deosebeşte de torul unei lamele elastice cu revenire. Aprinderea ei
alte montaje similare prin aceea că are o indică prezenta tensiunii de radio·frecventă. Nu treputere mărită la emisie (IMPUT 1W) precum buie să rămână conectată permanent pentnu a nu
consuma inutil din puterea emitătorului.
şi prin faptul că foloseşte tranzistoarele şi piese
româneşti (cu exceptia cristalelor de cuart).
'
Acordul filtrului n se va face cu ajutorul unui
Evident, Pentnu realizarea unei legături bilaterale undametru pasiv amplasat la circa 1 metru distantă
sunt necesare două aparate de acest fel. Montajele urmărindu-se obtinerea nivelului maxim. Se va avea
sunt identice dar diferă prin frecventa lor de emisie şi În vedere ca acordul să 'se obtină undeva cam la
recePtie. Frecventa de emisie a aparatului "A" trebuie jumătatea cursei trimerului , În caz contrar se vor
să fie aceiaşi cu frecventa de receptie a aparatului
modifica ' valorile condensatoarelor fixe montate In
"B" şi invers. Ele lucrează deci În sistemul' semi- paralel cu aceştia.
duplex. Diferenta dintre cele două frecvente este
Acest lucru este valabil pentru toate circuitele care
frecventa 'pe care se vor acorda amplificatoarele F.I. contin condensatoare trimer.
'
ale receptoarelor.
Dacă P IMPUT este de 1W şi ştiind că P OUTPUT
Am optat pentnu frecventa de 28 MHz ' şi nu pentru este În mod obişnuit 1/2 din P IMPUT Înseamnă că
144 MHz deoarece propagarE!a undelor cu frecvente putem conta la ieşire pe o putere utilă de circa 500 mW.
mai mari de 30 MHz se face În general În limitele viReceptorul este format dintr-un etaj de amestec şi
zibilitătii directe. In plus, frecventele Înalte sunt două etaje F.I. Etajul de amestec nu este cuplat elecabsorbite de obstacole (constructii, poduri, etc.) şi tric cu oscilatorullocal ci magnetic, bobina de intrare
Împiedicată de denivelările de teren, folosirea lor fiind
şi bobina oscilatorului aflându' se În aceiaşi cutie.
recomandată numai În zone restrânse de activitate.
Bobina de Intrare are 8,25 spire Cu 0,8 mm pe el 6 '
Montajul prezentat contine trei părţi.
,
mm cu pas şi miez de ferită, cu priză la spira 3,5 şi 6,5.
Partea de emisie este formată din oscilatorul cu
Frecventa i ntermediară va fi egală cu diferenta din·
cuart şi un etaj final. Oscilatorul cu cuart este alimen- tre frecventele celor două cuarturi. Se pot 1010si
tat permanent deoarece este folosit la emisie ca cuarturi a căror diferentă să fie cuprinsă Între 400 şi
oscilator pilot iar la receptie ca oscilator local.
800 MHz. La receptorul realizat F.I. este de 533 KHz
Montajul este de tip Miller şi lucrează În regim şi acest lucru a impus modificarea F.I.-urilor de la·
Overtone având circuitul oscilant acordat pe armoni'- 455 KHz la 533 KHz . Modificarea se poate face cel
ca a treia. Reamintesc că la oscilatoarele Miller cir- mai uşor prin Înlocuirea capacitătilor de acord cu valcuitul de ieşire trebuie acordat pe o frecventă putin ori corespunzătoare .
mai mare decât a cuartului, deoarece la acordul exact
Schema amplificatorului de A.F. este descrisă În
oscilatiile se opresc şi există pericolul distrugerii amănunt in revista "Tehnim" Nr. 10/1985 pag. 4 aşa
'
tranzistorului.
că nu voi mai insista asupra ei.
Acordul corect corespunde cu consumul minim de
Tranzistoarele finale nu necesită radiator.
curent (15,5 mA).
Transformatorul de modulatie a fost realizat folosinValoarea exactă a rezistentei de alimentare a bazei .du-se tole şi carcasa de la traf. de Albatros, care au
depinde de factorul de amplificare al tranzistorului fost rebobinate astfel : primar 250 spire 0,25 şi secunfolosit.
dar 500 spire din aceiaşi sârmă . Tolele E au fost monBobina L2 are 12 spire sârmă de Cu 0,8 mm bobi- tate impreună , la fel şi tolele 1, iar intre ele s-a intronate cu pas pe o carcasă de 6 mm diametru cu miez dus o şuvită de carton pentru a reliza un Întrefier de
de ferită. Bobina L3 are 2,75 spire Cu de 0,6 izolat cu
0,2 mm . Primarul rămâne conectat permanent la
vinilin bobinate peste L2 la capătul "rece" al acesteia:
ieş i rea amplificatorului acest lucru neinfluentând cu
Acest oscilator trebuie să furnizeze la ieşire o punimi.c,
deoarece impedanta sa (in gol) este mult mai
tere de cel putin 100 mW.
mare
decât
a difuzorului.
Etajul final este realizat cu un tranzistor BD139L
Tensiunea
de 'ali mentare este de 15 volti şi este
2
montat pe un radiator de circa' 5 cm . Testele făcute
obtinută
de
la
10 elemente galvanice de tip R6.
'
cu alte tipuri de tranzistoare (2N3866) au relevat perConsumul este de 32 mA la receptie şi 110 mA la
formante identice.
Filtrul n de la ieşire are un dublu rol: eliminarea emisie .
Pornirea ş i oprirea se face de la Întrerupătorul
armonicilor superioare şi adaptarea antenei la impepotentiometrului
de volum care este de tip
danta de ieşire a etajului de emisie. Bobina L4 are 18
spire sârmă Cu 0,8 mm bobinate pe o carcasă cu '"Pescăruş " . A mai, fost prevăzut Încă un Întrerupător,
diametrul de 7 nim, cu pas, astfel Încât lungimea (care Însă nu a fost figurat În chemă) şi care nu permite Închiderea circuitului de alimentare dec~t dacă
bobinajului să fie de 25 mm. Nu are miez.
antena telescopică a fost extrasă complet. Această
Şocul SRF se realizează bobinând 75 spire sârmă
Cu 0,1 mm email-mătase pe un tub de plastic de 3 precautie a fost luată În scopul de a proteja tranzistorul etajului final de emisie.
mm. Nu are miez.
Antena are 6· elemente, ultimul extrăgându-se
Pentru controlul emisiei $-a prevăzut o lampă de
60 V/20 mA care poate fi conectată la ieşire QU aju- partial prin culisarea sa ' Într-un colier, astfel Încât

M

TEHN/UM ma11996

,

6-' 820 4~6 I
"'"
25V

470f

If

&49

6K2

4R

I 1

I ~

1

&4.9

lO,IIr

IOV

7 mA

9

<On f

L4

BF2.54

B'Pc
<OmA

I

,..
.fOK

BF21 5

5

./.5I.15~~
~ P

MhB
Glij!e

0,5 '111

JOO)1F

4h.6

2SV

*'
IM2

'5V

+

. -L

Q",F 31<3

1

MI

lungimea antenei deasupra aparatului să fie
de 71 cm .
Schema de cablaj trebuie să şi-a proiecteze fiecare
singur În functie de fantezia sa şi de gabaritul pieselor
di care dispune.
Trecerea de la emisie la receptie se face cu un
comutator de 3 X 2 pozitii prevăzut cu un re.sort de
revenire.
Cu toate că schema este destul de simplă, atrag
atenţia că pentru obţinerea unor rezultate mulţumi
toare sunt necesare câteva aparate de măsură absolut necesare dintre care citez:
- Un volt-ampermetru cu o rezistenţă internă de cel
puţin 20 Kn!V.
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- Un betametru pentru măsurarea factorilor de
amplificare al tranzistoarelor.
- Un grid-dip-metru cu care În pozitia "activ" să fie
acordate circuitele oscilante la "rece", iar apoi după
conectarea alimentării să se refacă acordul În pozitia
"pasiv".
- Un undametru cu absorbţie pentru acordul filtrului n.
- Un frecvenţmetru digital pentru măsu rarea
frecvenţei de emisie.
- Un verificator pentru cristale de cuart, etc.

Mircea PERIANU - Bl1rfad

1IEIIIIIIIIIIII~·i~,i~~~t4l~

___________________________________________________

VOLTMETRU CU AUTOSCALAR'E
1. Performanţele voltmetrului
Voltmetrul digital prezentat are patru game de
măsură, cu capetele de scală 200 mV, 2 V, 20 V şi
200 V.
Impedanta de intrare minim 1,6 MOhm pe toate
scalele.
Schimbarea automată a scai ei cu pragurile de
comutare +/-190 mV; +/-1 ,9 V şi +/-19 V.
2. Descrierea funcţionării
Tensiunea de intrare Vi, cuprinsă În gama -200 V ...
200 V, este aplicată milivoltmetrului digital MV, prin
intermediul unui divizor format din R2 şi grupurile
serie Pl -R3-Kl , P2-R4-K2 şi P3-RS-K3 . Pentru
. comanda comutatoarelor electronice Kl , K2 , K3
(deci , impl icit, a factorului de divizare) se procedează
În felul următor:
Milivoltmetrul MV (realizat cu MMC 7106) dispune
de o tensiune de referintă internă de cca -2,8 V fata
de +V = 9 V, notată În chema cu .1. şi care coincide cu
masa de măsură. Pentru a nu consuma un curent
important din această tensiune de refe ri ntă s-a util izat
A03 în configuratie de repetor. Deci +V - V2 = 2,8 V
(tensiune stabilizată) sau, dacă notă m cu vk
poterntialul punctului K, raportat la masa de măsură
(.1. ), rezultă v2 = O. Analog, utilizând A02 în configuratie de amplificator inversor, se obtine vl = 2,8 V.
Potentialele vl şi v2 sunt stabilizate, deci scăde rea
.tensiunii de alimentare +V (tensiune furnizată de o
baterie de 9V) până la 7V (cât permite circuitul MMC
7106) nu va afecta aceste potentiale. AOl are rolul
de a detecta polaritatea tensiunii de intrare.
Rezistoarele R8, Rl0 şi Rll , împreună cu cele două
potentiale, vl şi v2, sunt utilizate pentru a obtine o
tensiune de referi ntă, n·otată cu vrefl sau v re f2 (în
functie de polaritatea tensiunii de intrare).
Cazul 1: tensiune de intrare pozitivă
Ieşirea ·Iui AOl este în zero logic, deci comutatorul
K4 este deschis. Rezultă schema echival entă a divizorului :

R12, R13 şi R1 4 fo rmează u ~ divizor 1/10 şi 1/100.
A04 compară Vi cu 0,19 V.
AOS compară Vi/l0 cu 0,19 V, sau, echivalent, Vi
cu 1,9 V.
A06 compară Vi/l00 cu 0,19 V, sau, echivalent, Vi
cu 19 V.
Porţile xOR Gl , G2, G3 au rolul de inversoare
comandate de ieşirea lui AOl (dacă tensiunea de
intrare este pozitivă, nivelele logice de la ieşirile comparatoarelor A04, AOS şi A06 trec nemodificate spre
comutatoarele Kl , K2, K3 , iar dacă tensiunea de
intrare este negativă, aceleaşi nivele logice trec
negate).
Există următoarele situatii posibile:
Tensiune de intrare A
0-019V
O.l! - 1.9 V
1.9 -19V
19 V-1 999V

-

-

B C Active (lnchise) Pl P2 P3

o

n
O
1

-

O

-K3
K3 . K2. K ·

1
1

k3

o
1
1

o

- -1

- - - 1...

_._._e_e

Punctele zecimale Pl , P2, P3, P4 sunt active pe
zero.
Din tabel se obtin functiile pentru comanda
punctelor zecimale:

Pl =B
P2 = Aill C
P3 = (A. B . C' )'
Implementarea acestor functii se realizează cu
G4, GS şi G6. Reglajele din semireglabilele
SR1 , SR2, SR3 nu sunt independente pentru fiecare
gam ă de m ăs ură , de aceea, pentru etalonare, se.procede ază astfel:
a. Se apli că la intrare o tensiune cupri nsă Între 0,19
V şi 1,9 V (cunoscută , măsurată cu un voltmetru de
precizie).
Ca urmare a celor trei comparatii se va închide K3,
deci regl ăm din SR3 până când MV indică valoarea
tensiunii aplicate.
b. Se apli că la intrare o tensiune cupri nsă Între 1,9 .
V şi 19 V. Se vor închide K2 şi K3. Nu se va actiona
asupra lui SR3, deci se reglează SR2.
c. Se a plică la intrare o tensiune cuprinsă între 19
V ş i 199,9 V. Se vor închide Kl, K2, K3. Se reglează
SR1 .
porţile

R.O

Rll
Vref1 = -;:R:7""'0'-'1 + ';::;R"'ll;- · (+ v)
Rl1

S-au ales valorile rezistoarelor Rl0
încât să se obtină V refl = 0,19V.

şi

Rll astfel
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Cazul II: tensiune de intrare negativă
Ieşirea lui A01 este În 1 logic, deci comutatorul K4
este Închis. Schema echivalentă este:
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Vl~-a • • Y
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·r

t2 V
+ vil a + v l / RB
r.12 - l /RB + l /Rl 0 + l /Rll

~

RU

Cablaj -

faţă

S-au ales valorile rezistoarelor R8, R10 şi R11 astfel Încâi să se obtin ă v re f2 = -0,19 V.
Situatia este si milară cu cea de la cazul 1, numai că,
pentru a obtine aceleaşi semnale A, 8, C, P1 , P2 şi
P3, este necesară inversarea nivelelor logice de la
ieşi rile A04, A05, A06.
u.tadec~.

CI 1 (A01 , A02) = TL 082 I TL 072 / TL 062
CI 2 (A03 - A06) = TL 084 / TL 074 / TL 064
(sau similare, cu intrare pe FET)
CI 3 (K1 - K4) = MMC 4066
CI 4 (G1 - G4) = MMC 4030
CI 5 (G5, G6) = MMC 4012
CI6 = MMC 7106
CI 7 = MMC 4001
Condensatoare: C1 =C2=C3=100 nF / 250 V
Rezistoare: R1 =R2=R9=R12=6,8M; R3=4,7K;
R4=68K; R5=470K; R6=R7=100K; RR=5,6K;
Semireglabile (multitura): SR1=4,7K; SR2=22K;
SR3=470K.

Cablaj - spate

st!ldcnt Cosmin Popa
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entru alimentarea montajelor cu circuite inte-grate liniare sunt necesare dou ă tensiuni
egale de c.c. Montajul prezentat dă do uă tensiuni egale care Încep de la zero pâni!. Ia 24 V la un
curent maxi m de 200 mA. Fiecare su rsă are protecţia
prin li mitare de curent. Limitarea are două valori 25 şi
200 mA. Sursa are averti zor optic şi acustic pentru a
arăta că sistemul de limitate a intrat În fu ncţie :
Sursa este compus ă din: sursa de plus ş i sursa de
minus. Sursa de minus o co piază pe cea de plus fiind
. co ma nd ată de aceasta. Sursa de plus d ă o tensi une
Între zero şi 24 V. Este o s ursă cu m asă flota ntă care
permite ca te nsi unea debitată să plece de la zero. De
la transformator ş i · redresor tensiunea i nt ră la barele
de + şi zero. 3 este tranzistorul regulator serie, 2 este
amplificatorul de aeroare, 5 şi 6 sunt reziste nţele ce
dau căderea de tensiune necesară Iimitării de curent,
iar 14 este led montat pe panou şi lum i n ează atâta
cât sursa este sub tensiune. Când sistemul de limitare i ntră În funcţie , led-ul se stinge. Piesele cu
număr Între 13 şi 20 servesc acestui scop. Cu ajutorul
lui 21 tensiunea de ieşire se reglează la valoarea
necesara. Pentru 21 se pu ne un p otenţio m etr·u li niar
de 25 K. Ar fi bine să fie bobinat. Sursa minus (-)
primeşte tensiune la bornele (-) şi zero ..Piesele 32- 37
formează un generator de curent constant. 41 este
regulatorul serie, având preamplificator de curent pe
43. Amplificator de eroare este 42 comandat pe bază

de 51. 46 - 50 forme ază limitatorul de curent. Led-ul
29 montat pe panou lum inează tot timpul cât aparatul este sub tensiune. Când limitarea intră În funcţie,
29 se stinge. Piesele 30, 31, 38, 39 servesc acestui
scop. 25 este egal cu 27, iar cu 26 se alege
jumătatea tensiunii Între +1 şi -1 . C.I. 741 (piesa 63)
cum este montat, are g rijă ca -1 să fie egal cu +1. EI
debitează o tensiune care Îi convine lui, ca Între cursoarele pote nţiometrelo r 26 şi 60 să fie zero. 60 dă
posi bilitatea ca -1 să fie mai mic sau mai mare decât
+ 1, aceasta pentru a controla montajul alimentat de
su rsă , cum se comportă când cele d ouă tensiuni nu
sunt egale. 60 dă posibilitatea ca -1 să fie mai mic
sau mai mare cu 3V decât +1 . Prin modificarea lui 59
ş i 61 se poate face ca d ifere nţa Între -1 şi +1 să fie
mai mică sau mai mare.
În figura 1 se dă schema de princi piu, În figura 2
schema avertizorului sonor, iar În figura 3 cablajul. Se
Între bu i nţează placă placată pe ambele feţe. Cu linie
Între ru ptă s-au arătat traseele pe partea cu piesele.
Pentru avertizorul sonor am Întrebui nţat un oscilator
. fo losit de IPRS la semnalizatorul de bi cicl etă. 11
sesizează limitarea sursei +, iar 12 şi 15 a sursei -.

PUNEREA ÎN FUNCTIE
D upă ce s-au montat toate piesele, s-au făcut toate
. l egăturil e Între placă cu piesele şi piesele montate pe
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panoul frontal, se poate trece la probe. Trebuie concasca
trolată cu atentie corectitudinea montajului şi a
conexiunilor. Nu se montează 53, 56 şi punţile j-k şi
1-m. De la transformator se montează numai + şi O şi
+1 cu +2. Se pune montajul sub tensiune, iar 14 tre''O
'c
buie să lumineze. Cu 21 la valoarea maximă : se
""reglează 9 pentru ca +1 să fie 24' V. Cu 21 la minim
se reglează 22 ca să av'em tensiune O la +1. Aceste
.....
Il)
3000.
,2 reglaje se repetă de câteva ori. Cu 11 deschis şi 21
la zero, se pune între + t şi O o rezistenţă de 200-300
în serie cu un miliampermetru. Începem să creştem
tensiunea din 21 . Trebuie ca între 20-30 mA- să se
producă limitarea, iar 14 să se stingă şi casca din
avertizorul. sonor să fluiere. Se repetă operaţi a cu 11
în contact şi o rezistenţă de 20-50/3W. Trebuie s ă se
producă limitarea i ntre 150-300 mA. Se potriveşte 5
s
ca limitarea să înceapă la 220 mA. Cu aceasta sursa
+ este gata. Se conectează firul - de la transformator
la ' placă. Borna "j" se leagă la cursorul unu i
potenţiometrude 2,25 K. Extremităţil e poten ţio metru
lui se leagă la' -1 şi O (punţile j-k, 1-m ş i 53-56 răm â n
nepuse). Se pune montajul sub tensiune. Când toate
sunt bune, variind potenţiometrul între e xtrem i tăţi , trebuie să obţinem între -1 şi O, tensiuni între maxim cât
are (-) şi 1 ,5-2V. Dacă şi aceasta merge se poate
Când re glajele sunt corecte, trebuie ca între 0,1- 24
trece la punerea în funcţie a lui 63.
Se demontează potenţiometriJl , se mo ntează 53-54 , Vale lui +1, -1 să coi ncidă . Pentru + 1 egal cu zero, şi punţile j-k şi 1-m. Se pune aparatul sub tensiune. 1 are 60 mV. Se desface puntea provizorie dintre O şi
Conirolăm ca +3 şi -3 să fie' de 12 V faţă de zero. Se p. Acum , varii nd 60 se obţi ne -1 mai mic sau mai
pune provizoriu o punte între O şi p. Se pune aparatmare cu cel mult 3 V faţă de +1 . Toate rezi stenţele
ul sub tensiune. Se pune +1 la 24 V. R e g lăm
26 ca -1 să fie egal cu + 1. Se pune +1 la 0,5 V, Din sunt de 0,5 W cu excepţi a lui 25. 27 care sunt de
64 se reglează coincidenţa dintre .. 1. şi -1. Aceste J W. Rez i ste nţele 5 ş i 50 se confecţionează.
'două reglaje se repetă de câteva ori.
Flarea Abagief
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Unul din tipurile industriale sunt produsele Dragon
Banda CB se pare că este foarte Îndrăg ită de foarte
multi radioamatori - traficul , cel putin până acum , 'a căror scheme electrice le prezentăm În ideea unei
desfăşurându-se Într-o manieră destul de ordonat.
depanări eficace dar şi ca sursă de inspiratie pentru
Pasiontii din această categorie folosesc : cele mai
diverse tipuri, apărute , de la constructiile proprii până cons t ruc le.
la
I
ultra moderne.
Cele două tipuri sunt CB-220 ~iSY-1 01 .
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CEAS CU AFIŞAJ SPECIAL
.....

n schema alăturată se prezintă un ceas cu afişarea orei şi a minutelor sub formă de limbi ca la
,
ceasurile mecanice, cu LED-uri de diferite ţulori.
entru realizarea efectului de limbi s-au introdus 12
LED-uri montate pe un cerc ce se aprind indicând ora
şi 59 LED-uri ce indică minutul.
Elementul de bază al acestui ceas ÎI constituie circuitul integrat MMC 351 , circuit specializat, cu functia
de ceas. Datorită folosirii acestui circuit integrat se
asigură o precizie foarte bună deoarece el contine' un
oscilator cu quartz. Quartz-ul folosit este de 32768 Hz,
el putând fi recuperat de la un ceas de mână defect.
Deoarece acest circuit a mai fost prezentat În
revistă nu voi insista decât asupra proprietătii sale
folosite În acest montaj . Astfel se ştie că acesta oferă
informatia sub formă multiplexată la pinii II , 12, 13 şi
14. Cu ieşirile sale s-a format o magistrală de date la
care s-au conectat patru registre cu scriere paralelă
de tip CDB 495. Intrarea de tact de la fiecare registru
a fost conectată la cele 4 ieşiri ale lui MMC 351 specifice minutelor, zecilor de minute, orelor şi zecilor de
ore. Toate registrele au fost selectate din pinul de
selectie a modului (6) pe pozitia Înscriere paralelă ,
citire paralelă. Astfel s-a realizat demultiplexarea
informatiei.
Ieşiri le primului registru, ce este conectat la informatia privind minutele, au format o altă magistrală de
date. La această magistrală sunt conectate şase circuite decodificatoare binar-zecimal de tip CDB 442.
Fiecare decodificator comandă 1 LED-uri cu
exceptia ultimului ce comandă numai 99 LED-uri.
Pentru a putea com uta decoficatoarele s-a folosit
un artificiu. Se ştie că aceste decodificatoarele s-a
1010situn artificiu. Se ştie că aceste decodificatoare
nu pot decodifica decât cÎfra maximă 1001 (2) respectiv 9(10)' Pentru cifre mai mari , aceste ăecodifica
toare nu afişează nimic. Pentru realizarea artificiului
pe intrările C şi Dale decodificatoarelor (bytii cei mari
importanti) au fost introduse două circuite SAU cu
două intrări realizate cu diode.
Se poate observa că dacă se introduce" 1" logic pe
câte o intrare a fiecărei porti SAU atunci indiferent de
semnalul aflat la cefelalte intrări ale portilor, precum
cel aflat la intrările A şi B decoficiatorul are la intrare
un număr 11 x x .(2) care este mai mare decât 1001 (2)'
decI el nu va afişa nimiC.
Comanda portilor SAU se face prin intermediul unui
decoficator CDB 442 conectat la ieşirile registrului
Încărcat cu cifra corespunzătoare zecilor de minute.
Acest decodificator oferă "O" logic pe ieşirea selectată şi ,,1 " logic pe celelalte ieşiri, eliberănd numai un
decodificator din cele şase .

Pentru afişarea orelor s-a folosit o metodă
asemănătoare. le.şirile registrului corespunzător
orelor formează o altă magistrală de date la care sunt
conectate alte două decoficatoare (CDB 442). Pentru

selectia acestora s-a folosit acelaşi artificiu cu porti
SAU . Selectia fiind mai simplă s-a folosit un tranzistor
cu rol de.inversor. Baza tranzistoruluui a fost conectată la ieşirea A (cel mai putin important byte)'a registrului de zeCi de ore.
Dacă se doreşte se poate monta ş i tr'lnzisiorului T2
Împreună cu un LED ce va indica secunda.
Butoanele B1 şi B2 servesc pentru potrivirea orei
respectiva minutelor. Din trimerul C2 se poate regla
precizia ceasului.
Toate circuitele integrate (cu exceptia lui MMC 351)
trebuie alimentate cu 5V. Circuitul MMC 351 trebuie
alimentat cu 9 - 12V.
Schema circuitului placat rămân e un exercitiu pentru constructor.
În ceea ce priveşte realizarea practică
LED-uriley or fi aşezate pe două cercuri concentrice
şi recomand ca LED-urile Ce afi şează orele să fie de
altă culoare fată de cele ce afi şează minutele.
Schema electronică estE! mai com pl exă dar pentru'
cei care doresc să realizeze un ceas ori ginal cred că
complexitatea nu va fi un impediment.

[strate Dan
Cra/ova

°

Lista de componente;
TI = T2 ;, SC 107
DI-4=IN4148
L1 = MDE 1101 G
L2 - 60 = MDE 1101 R
L61 - 73 = MDE 1101 V
Rl = R2 = 1MflR3 = 1OOKnR4 = 4.7KnR5 = 270fl
R6 = R7 = R8 = 1Kfl
R9 -16 = 270flR17 = 4. 7KnR18 = 2. 2KQ
CI = 45 pFC2 = 3 - 18pF
Q = 32768Hz
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entru amatorii mai pretentioşi propunem o
variantă de turometru electronic care să elim-

ineeroareadepluslminusunimpulscareapare
in cazul unei baze' de tip nesincronizate cu impulsurile provenite de la ruptorul autoturismului. Schema
conpletă a turometrului este reprezentată În figura 1.
Impulsurile provenite de la ruptor sunt filtrate de
grupul R19, ca, R20, C19. Acest grup
constituie un filtru trece jos a

timp). Trecerea in O după 0.3 secunde a ieşirii circuitului " 13, determină declanşarea celui de al donea
monostabil (aproximativ 2.5 ms), a cărui ieşire, prin
intermediul tranzistorului de comutatie 01 , va permite
inscrierea continutului celor două numărătoare 15 in
. decodificaioarele 16 şi 17. Frontul cazător al celui de
al doilea monostabil va declanşa prin reteaua de

cărui 'I~-r====:::;5~;:;::::t;;-~--.~
c;-'\
•

frecventă de tăiere se poate determina cu

1.

.... ...

_

relatia aproximativă: ft = 1/2 IT R19C19.
Impulsurile provenite de la ruptor sunt trecute, pentru formare prin triggerul 4093, a
carui ieşire constituie semnalul de ceas
pentru bistabilii 12A SI 129. La cuplarea
bruscă a tensiunii de alimentare aceşti
bistabili sunt resetati prin dioda 07 de
grupul C4, Rl, obtinându-se la ieşirile OA,
09, semnalul 0,0.
Deci, după resetarea celor doi" bistabili,
starea acestora este O O, ieşirea este 1,
aşteptându-se impulsuri de la ruptor.
Primul impuls de la ruptor va pozitiona
bistabilii in starea O 1, iar ieşirea va trece
in O. Ca urmare a acestei treceri, monostabilul realizat cu NE556 va fi declansat,
• •••••
• ••••••
permitând impulsurilor de la ruptor să I ~~~~~==~.~~._
._._._._._.~.!)
treacă spre numărătoarele 15. Următorul . ....
impuls de la ruptor pozilionează cei doi
bistabili in starea 1 1, iar ieşirea in 1, evitându-se ast- derivare CI I, R22, 040, cel de al treilea monostabil
fel supracomanda monostabi!ului. Următoarele (aproximativ 2.5 ms) , impuls care va reseta
impulsuri de la ruptor vor lăsa nemodificată, practic numărătoarele şi bistabilii 12. Astfel, după ce bistabilii
cei doi bistabili blocandu-se in starea 1 1. Durata vor fi pozition.ati i n O O; primul impuls de la ruptor va
nou
baza
de
timp
de .
impulsului care se obtine la ieşirea 01 a circuitului 13 declan ş a . din
0,3
secunde,
procesele
reluându-se
.
.
este de 0,3.secunde (nu mai necesită expliC<ltie acest
Alimentarea la 9V se obtine cu ajutorul
. circuitului LM7a09. Protectia de la intrare
cu Dl şi D2 este o măsură de sigurantă ce
nu trebuie neglijată. Recomandăm ca
toate condensatoarele de 220n să fie cu
mylar sau stiroflex, condansatoarele polarizate cu tantal, iar rezist~ntele cu pelicula

:,.-"'-

••••••••
•••••••

.• ..:. _._._._____
. .__

metalică.
Găuril e

ntuu
IUUII

1I

9T, 9V, 1,2,3,4, 5, 6, 7, a, MAS,
ne vor folosi intr-un viitor articol când vom
vedea cum se poate ataşa de acest tur. ometru un nou montaj ce va permite o
creşte re a puterii motorului cu 3 CP.
În fi gurile al ătu rate am prezentat cablajul
impri mat ş i schema de principiu. Cablajul
partii de afişare nu necesită comentarii;
afişoarele vor fi cu catod comun.
.

StoIca VsltHrtJn
CoIfbaşI
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TRANSVERTER
-1

amplificat de 08 şi 02 aplicat la ieşire (cu o putere de 500 mW) pentru a excita un amplificator
de putere pe 6 m.
Prin intermediul circuitului PTT ((0304) se
obtine trecerea În functionare a transceiverului
din receptie În emisie şi invers .
Montajul se realizează pe un circuit imprimat
dublu placat şi se introduce Într-o cutie metalică

n id eea că peste putin timp şi rad ioamato ri i
YO vo r utiliza banda de 6 m (50 MHz )
p reze ntăm un transve rt er care are ca element
de bază un transceirver de 10 m sau de 2 m.
Acest transverter a fost realiza t de PETER RIML adecvată.
Oiodele
0102
sunt
PL5V6,0304
=
OR 9PMJ ş i publicat În periodicul OUBUS din.
= 1N4001,050607 = 1N4148. Cele două mixere
Ge rmania , repreze ntat În România de Y021S.
sunt de tipul dublu echilibrat cu diode, echivalent
Mo d de functio nare. Semnalul de receptie este
cu mixerele din radiotelefonul IEMI-RTP-MF.
amp lificat de 01 cu aproximativ 23 trecut prin filBobina L5 pentru 144 MHz are 1,5 spire cu
tru l L2 - L4, C3 - C8 care asigură o bună selectiv- sârmă Cu Ag 0,5 şi are diametrul 4 mm , celelalte
itate. Acest semnal este aplicat mi xe rului Mx1 bobi ne sun t pe carcase cu miez de ferită . Socurile
unde sose ş t e ş i se mnalul de la oscilatorul local RF notate OR cu câte 4 spire şi se bobinează pe
22 MHz pentru tra nsce iver de 28 MHz sa u 94 MHz o p e rlă de ferită .. Se folosesc mufe BNC.
pentru transceiv er de 144 MHz.
Evid en t pentru multi radioamatori schema elecSemna lul rezul tat este amplificat de 02 şi filt ra t. tri că a aces tu i transverter va constitui o sursă de
La emisie semnalul de la tran sceive r se aplică inspiratie pentru realizări pe cont propriu cu
mixeru lui Mx2 Î mpreu nă cu se mnalul de la oscila- pi esele existente deja În dotare.
to rul local. Produs ul de mixare este filtrat de
grupul L 12 - L 14 şi condensatoare le aferente,
Prelucrat de Y03CO

SgHIiz
OUTPUT
501 ... \01
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SUPRAVEGHEREA AUTOMATĂ
U

1

n automat care să comande umplerea unui
recipient când lichidul atinge nivelul minim şi
să comande oprirea umplerii când lichidul
atinge r:!ivelul superior. trebuie să poată detecta
lichidul. In paginile revistei TEHNIUM au apărut suficient de multe astfel de ·scheme. dar specializate În
detectarea de lichide conductoare, scheme care nu '
Înlătură erorile ce pot apare datorită efectului de
polarizare al electrozilor. O posibilă eliminare a efectului de polarizare ar fi injectarea unui curent alternativ prin lichid , dar inaplicabilă În cazul lichidelor
neconductoare. Automatul prezentat În continuare
Încearcă să elimine aceste dezavantaje, tinând cont
că sunt dese situatiile În care se lucreazl!l cu lichide
neconductoare.
Detectia lichidului de orice fel se face cu ajutorul
senzorului de temperatură integrat BM 135 A , aflat În
productie la I.P.R.S. Bilneasa. Acest circuit Îşi modifică
tensiunea Între anon şi catod cu -10 mV/grad celsius,
dacă prin el curge un curent constant. Injectând În
acest integrat circa 10 mA; el se va Încălzi nedistructiv la aproximativ 50 de grade, deci un eventual "contact" cu lichidul ÎI va răci, iar tensiunea pe acesta
creşte. Pentru a Înlătura efectul mediului asupra preciziei detectiei se vor utiliza câte două astfel de circuite integrate peniru fiecare nil(el, citindu-se diferenta de tensiune de pe acestea. In cele ce urmează
vom consideră că dacă diferenta de temperatură dintre două circuite integrate este mai mare de 5 grade,
unul din ele este acoperit de lichid. ,

Schema automatului este arătată În figura 1. La
conectarea sursei de alimentare, condensatorul C6
tine un timp scurt terminalul ALO al circuitului integrat
BE555N la o tensiune mai mică de 1Vm, deci ieşirea
acestuia se va pozitiona la O logic actionând releul
. REL. Astfel se dă comanda initială de umplere a
'recipientului. După eliberarea terminalului ALO logica
internă a . integratului BE555N memorează starea
anterioară , deci releul va fi În continuare actionat. Pe
m ăs ură ce lichidul se ridică În recipient se va ajunge
la nivelul minim, deci lichidul va răci capsula protejată
mecanic (vom reveni) a integratului 14 ca În figura A.
Prin urmare diferenta de tensiune dintre 14 şi 13,
de etajul diferential realizat cu 15, 16, 17 va
actiona comparatorul 18, astfel că intrările PJ şi PS
ale integratului 19 vor pozitiona ieşirea acestuia la 0-:--'
logic, deci releul va fi În continuare actionat. După ce
lichidul va uda şi capsula integratului 13 i ntrările PJ şi
PS vor mentine starea anterioară, deci releul va fi În
continuare mentinut. Când lichidul ajunge să ude şi
pe 12, intrările PJ şi PS vor pozitiona ieşirea la 1 logic,
deci releul nu va .mai fi mentinut, lichidul ajungând la
nivelul superior. In continuare această stare se va
mentine până când lichidul va dezveli capsula protejată a integratului 13. Acesta se va Încălzi, tensiunea
pe el scade, iar comparatorul 18A va avea ieşirea
pozitionată la 1, dându-se din nou comanda de
umplere a recipientului. După aceasta ciclul se va
repeta.
ampli ficată

Element
de cuplare

Gamitură

.......---.-(tată)

din

ct>15x<1>18x2
Masă

sau

Sonda rraalUC«lr

Corp capsulă

10
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Cablajul imprimat se va realiza pe o plăcută de sticlotextolit dublu placat aşa cum se arată În figurile 2 ş i
3. În figura 2 este reprezentat cablajul văzut dinspre
partea cu componente, iar În figura 3 este reprezentat
cablajul văzut dinspre partea fără componente.
Se observă separarea de masă' care a fost făcută şi
aşezarea sursei .,În spate" pentru a nu influenta etajul diferential de intrare. Separarea maselor se poate
observa atât pe schema electrică, cât şi pe cablajul
imprimat prin prezenta găurii notată cu Vss. La
executia cablajului se va face un strap Între gaura
Vss şi Alt2 sau se va duce Între acestea un traseu de
cablaj imprimat. S-a preferat că aceste găuri să nu fi e
unile pe cablaj, tocmai pentru ca cititorul să poată
vedea clar separarea de masă.
Cele patru detectoare se vor lega cu câte două (i re
răsucite la găurile Ai şi Ki de pe palca unde
i = 1,2,3,4.
În figura 4 este arătat planul de găurire , iar În figu ra 5 amplasarea componentelor.
Vom prezenta În continuare unele detalii privi nd
prinderea mecanică a integratelor pe peretii recipien tului. O sectiune prin peretele bazinului poate arăta
ca În figura B.

3
Sonda traductor se va introduce În bucşa fil etată
care, la rân dul ei, va fi sudată de peretele cazan ului
ca În figu ra C.
.
O sectiune prin sonda traductor arată ca În fi gura D.
Pe partea l aterală a senzorului se vor suda patru
bu cşe filetate În care se vor fi xa cele patru sonde traductor. E tan şarea dintre sonda traductor şi rezervor
se va face cu garnituri din cupru sau aluminiu.
Fiecare sondă traductor va avea În globat Într-o masă
de dentacril sau răşi n ă un traductor de temperatură
ale căru i terminale vor fi lipite de elementul de
cuplare (tata) din al amă, Înglobate ş i ele partial În
masa de dentacril sau răşină. Corpul sondei arată ca
În figu ra E.
În În cheiere, facem observatia că toate rezistentele
sunt cu pelicula de oxizi metalici, R13 , R14, R15,
R1 6, R1 7, R18 , R6, R7, R8, R9, R10, R11 , vor fi cu
tolerantă de cel mult 1% , condensatoarele polarizate
vor fi cu tantal.

'.

RECONDITIONAREA
ACUMULATORILOR Cd·Ni
entru alimentarea aparaturii electronice portabile se folosesc din ce În ce mai mult acumulatoarele Cd-Ni. Din cauza folosirii În regim
aleatoriu apqr fenomene de scădere a capacitătii
(memorare). In aceste situatii se indică Încarcări şi
descărcări succesive cu un curent de 10% din capacitatea acumulatorului. Montajul descris mai jos realizează automat acest lucru.
Schema foloseşte o sursă de tensiune de referintă ,
un comparator de tensiune (basculant), un releu care
comută rezistenta R pe Încărcare sau descărcare
acumulator şi un contor de timp pentru faza de
descărcare. Schema de principiu este realizată cu
integratul 723. Reglajul dispozitivului se face din Rt1
şi Rt2 pe rînd pentru a se obtine tensiunile de
anclasare/alimentare a releului la 1,1 V O mV şi 1,45
V 10 mV tensiune la bornele acumulatorului. Pentru
acumulatoarele vechi sau capacitate mi că se poate
mări "pragul sus" la 1,5 V. Filtrul de retea va trebui s ă
diminueze parazitii din retea În aş a fel ca ace ştia să
nu perturbe tensiunea continuă la acumulator cu mai
mult de 10 mV. Rezistenta R este pusă pe soc;lu pentru a putea fi schimbată functie de tipul acum·ulatorului (capacitate) sau necesitatea de a se lucra cu
curenti mici la Încărcare/descărcare (acumulatoare
vechi). Valoarea ei poate fi calculată: 1,2 V ~ R'
linc/desc.

P

Capacitatea finală a acumulatorului se apreciază
cu ajutorul contorului de timp şi a curentului prin
rezistenţa R.
Montajul se execută Îngrijit, cu lipituri solide şi
izolaţie de calitate. Piesele se aleg de calitate (Întrerupător de reţea, socluri siguranţe, siguranţe calibrate, condensatorii din filtru reţea, releu). Filtrul de
reţea va fi complet Închis Într-o cutie metalică separată. Transformatorul se dimensionează cu densitate
de 2 Nmm2 secţiune sârmă. Întreg montajul se montează solid Într-o cutie metalică. Cordonul de alimentare va avea şteker tip shuco folosindu-ne
ÎmpămÎntarea de protectie a retelei. Acumulatorul se
fixează pe cutie În exterior, cu ajutorul unei monturi
de plastic cu arc de presare asemănător radioreceptoarelor portabile . Alături se montează LED-urile, sigurantele, soclul rezistenţei R, afişajul contorului, Întrerupătorul re telei.
Se atrage atentia ca orice supracurent, supratensiun e sau supraÎn căl zire an o rmală a pieselor trebuie
să d u că În mod obligatoriu la deconectarea de la
retea (ardere sigu rante). Dispozitivul va trebui să
fun ctioneze continuu sute de ore fără oprire şi
supraveghere specială .

Ing. Negrea St.
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• PALER Şerban Maximilian . BELlN·
COVASNA. Se impune verificarea atentă a
pieselor din alimentarea kinescoapelor şi
poate tensiunea foarte redusă a retelei, care
In corelare cu uzura tel~vi zorului, poate da
situatia la care vă referiti. In privinta antenelor
cadru, ele sunt eficiente bineÎnteles dacă
există statii de televiziune locale pe canelele
mentiona te. Cercetati colectia Tehnium din
trecut, vom publica materiale noi În l egătură
cu problema receptiei TV, În conditii dificile.
• NIŢĂ Gheorghe· COSTEŞTI. Pentru o
bobină de 1000 microhenry, trebuie să bobi·
nati 80 spire, cu conductor emailat de 0,20
mm. diametru, spiră l ângă spiră, bobinaj
strâns, pe o carcasă fără miez de 20 mm.,
diametru, precizie 5%. Se poate utiliza şi o
carcasă cu miez de ferită, cu gabarit mai mic;
dar trebuie alt număr de spire . functie de
miez, sârmă şi carcasă; dar trebuie făcute
măsurător i de preci zie, cu aparataj adecvat.
• LĂCUSTĂ Gelu . GALAŢI. Urmăriti
revista TEHNIUM. Vă sfâtuim să construiti un
preamplificator corector, din cele f.ublicate În
ultimul timp, nu vă complicati inuti .
• KRUPKA Lothar . BRAŞOV. Vă rugăm
să apelati la cititorii locali, vom publica de
altlel materiale de actualitate.
• DRĂGAN Constantin· CRAIOVA. Cereti
producătoru l ui să vă tri mită dosarul servic'l,
Adresa este: ELECTRONICA INDUSTRIALA
. Bucureşti , str. Baicului nr. 82, sector 2.
•• MUSTAŢĂ Teodorin . TOMŞANI
VILCEA .. Prezenta stâlpului de Înaltă tensi·
une În aproximitate, oferă bineÎnteles posibilitatea de surprize nepl ăcute. prima măsură
este ca la toate receptoarele radio şi televi·
ziune pe care le aveti, să plasati Între borne
de antenă şi masă, două diode in paralel, În
sens invers, diode cu siliciu de m ică putere,
tip lN4148. Vom public" materiale În genul
celor cerute de Dvs. In privinta aoona·
mentelor la revista TEHNIUM, le puteti conti·
nua fără grij ă.
• ICHIM Ioan · BUZĂU. Televizorul Dvs.
dacă este de tip nou, are un sistem de
conectare universal audio·video SCARI, care
rezolvă optim ce doriti Dvs. Vom publica o
schemă de distributor video, urmă ritl revista.
• DUDAŞ Horia· BAIA MARE. Montajele
publicate in revista TEHNIUM sunt repro·
ductibile pentru amatori. Nimeni nu poate să
vă oprească să experimentati materialele pub·
licate În revistă şi să creati pe baza experientei
dobândite. In ceea ce priveşte aspectul com·
ercial, acesta ne depăşeşte. Vă urăm succes !
• POP Vasile· BAIA MARE. Vă puteti
adresa poşta l fi rm ei p ro d u că to are pentru
dosarul service. Este ceva obiş n uit.
• ROSZA Sandor. Revi sta TEHNIUM fiind
comandă de Stat, poate fi obtinută prin
abonament la toate oficiile poştal e.
• BRĂGARU Viorel . BUZĂU. Cercetati
colectia revistei TEH NIUM.
• PĂNCESCU L. . BUZĂU. Fii ndcă aveti
colectia revistei TEHNIUM, aveti de unde
alege.
• BILA Florin · ALEXANDR IA. Am primit
scrisoarea Dvs. Magazine exi stă multe; dar
nu putem garanta pentru maria nimă n u i.

• POENARU Radu· ADJUD. Au fost unele
Întârzieri În Jipărire şi difuzare, care
s·au rezolvat. In privinta mufei SCART, cercetati colectia reVistei TEHNIUM.
• IFRIM Claudia· BUZĂU. Circuitul inte·
grat la care vă referiti e poate .rebotezat",
necorespunzând tipurilor produsă uzual. Vă
sfătuim să îl Înlocuiti cu două circuite integrate
separate, cercetati colectia revistei.
Tranzistoarele BFW 10 şi BFW 11 sunt
tranzistoare cu efect de câmp (FET sau TEC)
cu poarta junctiunii cu canal N. Sunt aproape
identice, au capsulă TO 72 şi au următoarele
caracteristici: V ·30V; IG max ·0,1 nA; ID 8... 20
mA; VG off max -8V; Y21 maIV min 3,2.
Produse la ICCE.
• ISPAS Claudius, str. Tudor Vladimirescu,
bloc 2, ap. 28, cod 4925, Sighetul Marmatiei,
jud. MARAMUREŞ, roagă persoanele care
posedă din revista TEHNIUM În plus,
numerele 1 şi 6/1979 numărul 2/1981;
numerele 3 ş i 12 din 1989; 2 ş i 3 din 1990 ş i
numărul 1/1991 să corespondeze fixând
conditiile de livrare. De asemenea doreşte
schema receptorului T350 (deck).
• DASCĂLU Gheorghe· TUCEA. Circuitul
integrat ROB 025 e un modulatorl demodulator de canal În sistem telefonice divizare de
frecventă. Contine un amplificator logaritmic
de intrare cu limitator, un multiplicator de
transconductantă variabi lă, un'amplificator de
ieşi re şi o retea de polarizare. Functionare
Între ·20 ... +85 C. Putere disipată 3000 mW.
Tensiune alimentare 30 V. intrare tensiune
diferentială
5 Volti. Capsulă tip
ŢQ·l00 . Văzută de sus, in sens invers acelor
de ceasornic. Punctul superior marcat pe cor·
pul capsulei, corespunde pinului 10, borne de
Ieş i re. Pornind spre stânga, in sensul rotatiei
inverse, pinul 1 este Vi, pinii 2 şi 3, traseul
intrărilor, pinii 2 ş i 4 intrări ale multiplicatorului
de transconductantă (pinul 2 interconectat),
plasate pe axa V'. Pinul 6, polarizarea intrăni.
Pinii 7 ş i 8, axele Yale intrării semnalului de
modulare sau multiplicare; iar pinul 9 semnal
de referintă al ieşirii. Datele acestui modulator
echilibrat sunt ale producătorului ICCE.
Multumim pentru datele transmise.
• ANTONIU Bocdan - PIATRA NEAMŢ.
Circuitul integrat rilMP 190 face parte din
familia PMOS şi e destinat contructiei de
multimetre digitale. E produs al firmei
Microelectronica din B u cureşti , Băneasa , de
unde puteti obtine date complecte. Vă oferim
contactele la capsu l ă . cu 28 pini. Pinul 1
Tensiune alimentare; 2=DF; 3=CL; 4=CR;
5=F2S; 6=Bl; 7=B3; 8=B2; 9=Fl; 10=BO;
11=B4; 12=F3; 13=SI; 14=S3; 15=S2;
16=S4; 17=Vddi .18=K; 19=P; 20 .. . 23=OD,
OC, OB, OA. PinII 24 ... 27=D4, D3, D2, Dl;
pinul 28 massă.
• Doreşte numere vechi din revista TEHNIUM şi anume 2 exemplare nr. 8 şi 9/1994,
numărul 10/11 1994 ŞI suplimentele TEH·
NIUM 1... 5. Are adresa: DARAVOINA Violeta,
str. Crizantemelor, bloc 9A, scara A, et. 3, ap.
15, cod 1543, ORŞOVA, jud . Mehedinti.
Roagă corespondenta cu conditii livrare.
• FAZACAS Mihai - BUCUREŞTI. Doreşte .
coresponden tă pentru dotarea trusei de scule
de frigotehnist·electronist. Adresa este
Bucureşti , str. Băi leşti nr. 27, cod 75374, sec·
tor 4. Telefon: 6291915.
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