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PRETI 1000 LE~

I

STABILIZATOR DE TENSIUNE
ÎN COMUTATIE 5V/6V
atorită avantajelo r pe care le oferă, surse le
Î n com utatie cu nosc În p rezent o mare
gândi re, integ rate specializate găs i ndu-se şi
pe piata românească . Î n cele ce u r mează vom
preze nta o s u rsă În comutatie cu circuitul SG 1524
de la Si li co n Ge neral. Stru ct ura in t ernă a acestu i
integrat este arătată În figura 1.
Circ uitul fu nctio n ează cu o frecventă fixă imp u să
de RT şi CT conform relatiei :
impul surile de
co m a nd ă ale celor do u ă tranzistoare fiind modulate
În durată aşa cum se a rată pe d i ag ra m ă (fig. 2).
Rez isto rul RT se dimensioneaz ă co nform relatiei:
I = 3.6V/ RT unde I este cupr in s Î nt re 30 !lA ş i
2 mA, iar CT trebuie să fie cuprins Între 1 ... 100 nF.
Aşa c um se obse rvă din d i a gr amă, factorul de
um pl ere poate fi mod ificat până la max imum 45%
câ nd cele do u ă tra nzistoare sunt comandate pe
rând şi pâ n ă la max imum 90% cân d sunt comandate Î n parale l. Când tens iun ea Între te rminalele
V2 + şi V2- depăşeşt e 220 mV, ci rcuitul de lim itare
b l ochează ambe le tranzistoare, asigurând protectia
la scurt sau suprasarci na. Blocarea tra nzistoare lor
se poate face ş i prin aplicarea un ui semnal sus pe
pinu l SD. Ambele tranzistoare sunt p revăz u te cu cir-
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cuite de li mitare a curen tul ui la 100mA şi circuite
anti satu ratie. Tensi unea de ali mentare maximă a
circuitu lui este de 40 V.
Sc hema su rsei este arăt at ă În figura 1. Cu aj utoru l tranzistoarelor de com utatie 0 1 şi 02 se poate
mări curentul de i eş ire la peste 6A . Tranzisto rul 01
nu se poate satu ra co mplet (dat orit ă configuratiei
a l easă) astfe l că se poate mi za pe un factor de
amp lif icare Î n cu rent d e 6A, ~=1 O, dec i 02 va
comuta un cu rent de maximum 600mA la un curent
d e bază În j u r de 60mA, d eci t ra nz ist o r ul
fu n ct i onează co rec t Rez ist o r ul R3 pe rmite
descă r carea sarcinii st ocate atu nci când se dă
comanda de bl ocare. Să presupu nem că factoru l de
umplere al impu lsurilor furnizate de oscilator este k.
Atu nci putem scrie:

curent
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fig.2
unde Vdn este tensiunea În direct pe dioda schottky
D2. Alegem Vcc = 20 V. Considerând la bornele
condensatorului C1 pu lsaţ i i Up = 3V vv şi că tensiunea de reţea vari ază cu 15%, rezultă valorile med ii
maxime şi minime_j)entru tensiunea Vcc:
VCCM

= 20(1 + 0.15) = 23 V

CCCm = 20 (1 - 0.15) = 17 V
Tensiunea pe dioda schottky D2 respeclă relatia:
Vdn = 0.5 + 0.04 I unde I este curentul prin aceasta . Considerând L suficient de mare putem presupune că 6 1 este mult mai mic decât I = 6A ,
deci tensiunea pe D2 este: 0.5 = 0.04 .6 = 0.75V .
Luând pentru Q1 ten siunea de saturaţ i e in cipientă
Vce = 2V vor rezulta valori le factorului de umplere :
kM = 0.36

şi

k m = 0.26

Forma de und ă a c u rent ului absorbit de la
redresor este: (fig. 3)
Curentul mediu absorbi t este :

şi

are valorile maxime şi minime IRM = 6.0.36=2. 16
A, IRm = 6.0. 26 = 1.56 A.
Randamentul la te nsiunile limită are valo rile:

curent prin sarcină. Considerând C4 suficient de
mare tensiu nea la bornele lu i nu scade foarte mult,
fac torul de ump lere al impul s uri lo r gene ra te de
oscilator are valoarea max i mă , deci putem aproxima că În timpul În care tensiunea de ieşire revine la
valoarea initială tranz is toarele co mutator sun t
deschise , deci conform figurii de mai jos avem:
(ve zi şi fig. 5)
tr (V cc - Vce - Vs ) = 6 1L, deci tr = 0.18ms pentru
6 1';' 6A

L(Ml
6 Vs = - - =,..;-';"'---,--;-;-- care rezu Ită
2C4(Vee -Vee -Va)
inacceptabil de mare pentru valoarea lui C4 determinată mai sus. Considerând C4 - 220ll F re zu ltă o
scăd ere tN s = 0.31 V - valoare acceptabi lă.
La o scădere· .1 1 = 6A a curentului de sa r ci nă
avem conform figurii 6:
tr = L6 11 (V s + Vdn) = 0.6 ms şi 6 Vs = L(DI)2 1

12C4 (Vs + Vdn) = 0.7V

Deci la o variaţie bruscă + 6 1'a curen tu lui prin
vom avea o scădere de tens iune 6 V = 0.3V,
iar la o variaţie - 6 1a curentului În sarcină vom avea
o creşte re de tens iune 6V = 0.71 V, Într-un timp de
rev enire de maximum 0.6 ms . Ace st calcu l este
foarte important, căci În caz ul alimentării unei plăci
cu TTL-uri putem şti dacă tensiunea furn i zată la
ieşir e se menţine În intervalul 4 .75 - 5.25V la o
va riaţ i e dată de curent În sarcină.
Co nden sator u l C9 ş i rezistorul R20 as i gură
funcţia de soft - start a circui tului , adică asigură o
porn ire l entă a stabili zatorului, Împied icând apariţi a
de impu lsuri de comandă fa lse spre comutator la
pornire . Constanta de timp C9R20 se alege de 100
de ori mai mare decât frecvenţa circuit ul ui . Dup ă
Înc ărcarea conde nsatorului C9 dioda D3 se
blochează , izolând terminalul COMP de grupul soft ~
- start. Dioda D4 as i gură descărcarea co ndensarcină

'lM = Vsl l VCCMlk m = 5 .6/23.6.0.26 = 83 .6%
'lm = Vsl l VCCmlkM = 5 .6/17 .6.0 .36 = 81 .6%
Din relaţia 1. rezultă .11= OAA, mult mai mic decât
1=6A.
Valoarea condensatorului C4 re zu lt ă din cond iţia
ca pulsaţi il e te nsiun ii la bornele lui să fie cât mai
mici şi din condi ţia că o v a ri aţ ie bruscă 61 de curent
prin sarcină să prod u că o variati e de ten siu ne cât
mai mică , ia r tensiu nea de ieşire să re v ină la valoa rea iniţială Într-un timp cât mai scurt. For ma
cu rentului prin bob i nă arată ca În fig. 4:
C4

61

OA

8f.1U

8.20000.0 .1

pulsaţii

Să

..__

k/f

- --

(1-k)/f .. 1

.-

f---------

3

25 ~LF, considerând

de maximum 0.1 V
presupunem că avem o variaţie bruscă +61 de
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redresoare se va face considerând În practi c ă un
facto r de umplere al curentului prin redresor d = 0.2
ca În figura 7:
Din forma de u ndă a tensiunii la bornele condensatorului C1 avem:
li d T/2 = IRM (1-d) T/2, deci li = IRM (1 - d) / d =
= 8.64A. Prin urmare pe ntru a sustine un curent de
sarcină de 2.16A puntea redresoare trebui e s ă
suporte var/uri de curent repetitive medii de 10.8A.
Valoarea condensatoru lui C1 rezultă prin definitie:

LlO

C1 = (1 - d) T/2 (IRM / Vp) = 5700
tr

I

J
I

~

LlO

\

i
LlO

curent prin

fig. 5

bobină

LlO
~urent prin condensator

Alegem C1 = 6800 ~F ş i puntea 10PM05 pentru a
putea suporta valoarea acestui condensator. Pentru
puntea 4PM valoarea maximă a condensatorului C1
ar fi fost 5000 ~F , iar pulsatiile ar fi fost mai mari.
Pentru puntea de 10A, caracte ristică maximă din
catalog indică o tensiune În direct pe o diodă Ud =
= 1 .05V pentru un curent În impuls de 10.8A.
Considerând pentru transformator o rez istentă de
pierdei de 0.04 D , rezultă că În secundarul tran sformatorului trebuie să avem tensiunea:
Vs = Vcc + Vp/2 + 2ud + IRM.0.04 / d = 20 + 1.5 +
+ 2.1.05 + 0.43 = 24V, deci tensiunea efect i vă În
secundar va fi: Vs = 24 / 1.4142 = 18V
Puterea

tr

~F

JI

disipată

pe 01 va fi:

P = IRM Vce = 2.2.16 =4.32W
fig. 6

satoru lui C9 la desfacerea sursei de alimentare .
Având În vedere valoarea mică a condensatorului
ea nu este neapărat necesară.
Circ uitu l MC 3423 este specia l izat pentru a
Îndepl i ni functia de protectie la suprate nsiu ni.
Supratensi unea s esizată este dată de relatia:
Vsupra = 2.6 (1 + R9/R1 O).
Cu valorile de pe schemă circuitul actio n ează la
supratensiuni de 1V peste tensiunea stabilizată.
Dacă supratensiunea este suficient de lungă , conden satorul C5 se Î ncarcă , iar pinul 8 amorsează
t iristorul SC R prin rezistorul R 11 , de schizând
tranzisto rul 03 . Pinul SD al integratului se va
pozitiona În starea sus blocând tranzistoarele
comutator. Se recomandă ca C5 să fie de calitate,
de preferat cu mylar. Curentu l de amorsare al tiristorului este În jur de 20 mA, mai mare decât valoarea indicată În catalog deoarece această valoare
este opt i mă la temperatura de 25 de grade. Un
curent mai mare de comandă mai este capabilitatea
la dl/dt a tiristorului şi micşorea aloarea curentului
de mentinere . Curentul maxim furnizat la pinul
8 este de 300 mA.
Rezistorul R8 are rolul de a nu permite an ul area
curentului prin bobina L 1 În lipsa sarcinii.
Calculul condensatorului de filtraj C1 şi a puntii

Pentru a calcula puterea disipată pe dioda de nul
ne folosim de formele de undă din fig. 8:
Pdn

=(lt' udn ldt = (1 - d) udn l = 0.8 .0.7.6 = 3.4W

Puterea medie

disipată

Pt=rt

de transform ator este :

( IRM)2 / d=1W

Randamentul minim global va fi:
'1gm = V s i / (V ccm lkM + 4PDRM + Pt) , unde
PDRM este puterea disipat ă pe o diodă a punti i,
PDRM = 0.5.IRM ·Ud = 0.5 ..2.16.1.05 = 1.13W
~
Deci '1gm = 5.6 / (17.6.0.32 + 4.52 + 1) = 78.6%

curent de incercare
condensalor suportat
de punte
ten siunea
pe condensatorul C1

dT/2

fig . 7
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Bobina se va realiza prin bobinarea a 93 de spire
cu d = 2.5 mm În 3 straturi pe un tor de ferită tip F4
ca În fig. 9.
Înăltimea radiatorului pe care se montează puntea va
fi de 70 mm, iar a celui pe care se montează tranzistorul va fi de 40 mm. Condensatorul C4 va fi de bu nă
calitate, cu pierderi cât mai mici. (Schema de principiu
şi planul de cablaj, sunt pe paginile următoare) .
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MONITOR DE DISTORSIUNI
ontaj ul prezentat În fig. 1 permite indica- torul Tl nu conduce, iar T2 intră În conductie, pol area vizua l ă a depăşirii nivelu l ui maxim rizând În conductie şi pe T3. Dioda l uminescentă
de semnal admis pe ntru etaj ul final. La LED1 va lumina, avertizând optic depăşirea valorilor
admise.
depăşirea acestui nivel Începe o limitare a semnaluMontajul se alime ntează din sursa de alimentare a
lui şi dintr-un sem nal sinusoidal se aj unge la un semamplificatorului.
nal aproape dreptunghiular.
Pragul de tensiune minimă la care montajul averSe presupune Însă că amplificatorul este construit
corect şi liniaritatea se produce numai dato rită sem- tizează se poate modifica după cerinte. Astfel , dacă
nalului excesiv care se introduce În etajul final.
În emitorul lui T 1, se Înseriază mai multe diode cu siliMontaju l indicator se conectează la emitoarele . ciu, pragul de a n clanşare va creşte cu câte 0,6 V ori
tranzistoarelor finale de putere sau pe condensatorul numărul diodelor (vezi fig. 2a), tot aşa În emitorul lui
de cu plaj al difuzorului. Dacă jonctiunea celor două T 1 se poate Înseria o dio d ă Ze ner cu o tensiune
emitoare va avea o tens iune pozitivă ma i mică nomi n ală adecvată scopu lui (fig. 2b). La vârfuri de
de 1,2 V fată de linia n egativă, dioda luminescentă dinamică, dioda va lumi na pen tru un timp scurt.
(LE D 1) va lumina, avertizând aparitia distorsiunilor, Pentru evitarea acestui lucru şi pentru o aprindere
disti n ctă se poate folosi varianta indicată În fig. 2c. În
respectiv prezenta l imitării.
Fu nctionarea montajului se explică u şor. Dioda D1 emitorul lui T3 se Înseriază o diodă Zener cu o tensi cu siliciu co nduce de la 0,6 V, la care se ada u gă une adecvată . Curentul diodei luminescente LE D1 se
0,6 V jonctiunea de siliciu, B-E, a tranzistorului T1. va regla cu R6, la aproximativ 10 mA, În vederea
unei expl oatări sigure şi Îndelungate.
Dacă ·tensiunea de intrare scade sub 1.2 V, tranzis-
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LUMÂNARE ELECTRONiCĂ
poca modern ă a scos din uz "poluantele", dar
romanticele lumânări. Uzurpatorul, becul electric, dă mai multă lumină şi nu fumegă. Totuşi,
ca să împace nostalgicii, industria electrotehnică s-a
apucat să fabrice becuri cu globul în formă de flacără
de lumânare. Din păcate, ele fie luminează continuu
(becurile cu filament) , fie pâlpâie, dar dau o lumină
purpurie (becurile cu neon). Schema propusă se
adresează celor care doresc să di s p u nă de o "veritabilă" simulare electronică: o flacără vie, cu lumina
aibă, caldă, pâlpâitoare.
Principiul de bază este ilustrat în figura 1: tranzistorul bipolar npn cu siliciu T2, de tip BC 170-174,
este astfel polarizat încât să permită initial alimentarea becului din colector. Circuitul de polarizare este
format dintr-o sursă de curent constant, şi un termistor de tip CTN (ele ment neliniar de circuit, care-şi

E

curent constant, diferenta de potential de la bornele
sale (şi, implicit, tensiunea de polarizare a jonctiunii
emitor-bază a tranzistorului) va scade proporţional cu
variatia rezistentei termistorului , iar de la o a num ită
valoare (în jur de 0,55 V), tranzistorul se va bloca,
întrerupând alimentarea becului. În acest caz, în
absenta sursei de căldură , termistoru l se va răci , iar
tensiunea emitor-bază va începe să crească până va
atinge pragul pentru care tranzistorul începe să conducă. Becul se va aprinde, va încălzi termistorul ş i
procesul se va repeta.
Datorită faptului că între bec şi termistor există un
strat de aer, care nu permite decât o propagare inegală a căldurii degajate de bec, procesul va fi aperiodic, haotic, ceea ce va provoca în final impresia de
pâlpâire a luminii becului.
Schemele realizate pe baza acestui montaj de principiu înlocuiesc becul din colector cu un circuit de
comandă a sursei luminoase printr-un element de
putere (tiristor), permitând astfel alimentarea becului
la tensiunea retelei (220 V c.a.) şi mai cuprind un ci rcuit de alimentare la joasă tensiune (7,5 V c.c.), fără
transformator.
ATENŢIE! DEOARECE ALiMENTAREA MONTAJULUI SE REALIZEAZĂ DIRECT DE LA REŢEA ,
FĂRĂ TRANSFORMATOR , E XIST ă PERICOLUL
ELECTROCUTĂRII UTILIZATOR ULUI! .Pentru a
evita acest pericol, montajul va fi izo lat cores-

.-___._--0- U

o

ol.

variază

rezistenta functie de temperatură : când temperatura creşte, valoarea rezistentei termistorului scade), pe care are loc o cădere de tensiune de
0,65 V (Ia temperatura camerei), ceea ce permite
deschiderea tranzistorului care comandă becul.
Dacă plasăm termistorul în apropierea becului,
rezistenta piesei va începe să scadă, datorită căldurii
degajate de bec. Deoarece prin termistor trece un

7;
TE o.fc =' ct
R2. ~ D,65V
le
L..::----.+--<L) O

3
punzător, iar montarea pieselor şi eventualele modificări se vor face cu montajul deconectat de la retea!

SURSE DE CURENT CONSTANT

+
2l0./L

0-:- 2/f V

I DSS '" ct.

Schema din figura 4 foloseşte un termistor de
130 ohmi (marcaj maron), prin care trebuie să treacă
un curent:
Ith ~ 0,65 V / 130 n ~ 5 mA
ca să permită deschiderea tranzistorului T 1. Ca
sursă de curent constant am folosit un tranzistor cu
efect de câmp (TEC), legat "astfel încât tensiunea
grilă-sursă VGS să fie nulă . In aceste conditii (vezi ~
figura 2), dacă căderea de tensiune de pe TEC (ten-

2
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slunea drena-s ursă VOS) este mal mare decât tensl·
unea de prag gr ll ă·s ursă Vp , atunci tranzistorul
lucrează In re gim de saturaţi e, Iar curentul de dren ă
va fi constant şi egal cu valoarea 10SS de saturaţie.
Prin sortare, cu ajuto ru l schemei din fi gu ra 2, am
găsit un tranzistor BF 245 cu Vp • ·5 V şi 10SS •
• 5 mA. Cel care nu dispun de un termlstor de 130, 11
pot Inlocui cu do u ă termistoare de 62 O (marcaj
albastru) înseriate.
Schema di n figu ra 5 foloseşte o sursa de curent
constant realizată cu un tranzistor blpolar T, pnp (BC
251·252) ş i un te rmlstor de 470 O (marcaj verde).
care poate fi recuperat din amplificatorul final al unul
vechi aparat de radio, construit cu tranzistoare cu
germaniu . Se pot fo losi ş i alte valori, recalc'ulate
dupa cum urmeaza (fi gura 3):
Baza tranzistorului T, se afla la potenţialul U, =
. = 2xO,65 V = 1,3 V faţa de masa, datorita caderii de
tensi une de pe cele doua diode redresoare cu siliciu
(1N 4001 sa u altele) polarizate direct. Deoarece
t ranzistor ul co nduce , c ade rea de te nsiune pe
j oncţi u ne a emitor- bază este constantă şi aproximativ
egala cu 0,65 V, pe rezistorul R2 din emitorul tranzistorului T, vom masura o d ifer~ nta de potential consta n tă de aproxi mativ 0,65 V. In acest cond iţii , dacă
valoarea lui R2 nu vari ază, cu rentul de emitor lE al

tranzistorului T, va fi practic constant. Deoarece
curentul de emitor este practic egal cu curentul de
colector le pentru un tranzistor cu factor de amplificare ~ :!100, tranzistorul T, se va comporta ca o
sursă de curent constant pentru elementul aflat In cir·
cultul de colector (In cazul nostru, termlstorul Th).
Rezistenta R, se calculează In funcţie de curentul
care trece prin dlodele 0, şi 02 (am ales Id • 1 mA).
cu relaţia :
.
R, • (7,5 V - 2 x 0,65 V) 10,001 A . 6200 O- 6,2 kO.
Ca să asigurăm o cădere de tensiune de 0,65 V pe
termistor, trebuie să circule un curent: .
ITh = 0,65 V 1470 O = 0,00138 A ,,1,4 mA.
La acest curent, deoarece pe rezistorul R2 este tot
o cădere de tensiune de 0,65 V, el va avea o valoare
egala cu rezistenta termistorului, de 470 o.

CIRCUITUL DE PtJTERE
În conti nuare, cele doua scheme propuse sunt
identice, cuprinzând acelaşi circuit de comandă ş i
ace l aşi circuit de alimentare cu tensiune joasă. În
continuare ne vom referi la schema din figura 5, pentru care am proiectat şi cablajul imprimat (figura 6). ,...
Tranzisto rul T 2 fiind deschis, tranzistorul T3 con-

~5

2/tO
~----+-~--~--~--~--~----------~~~o
5
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duce şi coma'ndă poarta tiristorului T 4' Deoarece
tiristoarele din seria T1 N 05 ... 8 au tensiunea de poartă
(de amorsare) VGT = 3 V, singura noastră grijă
răm âne să as igurăm un curent direct de poarta IGT
de cel putin 10 mA. Deşi se recomandă ca, pentru o
amorsare sigură, curentul de comandă să fie de 3-5
ori mai mare decât curentul de amorsare, pentru a nu
supraîncărca circuitul de alimentare cu tensiune continuă, am optat pentru o valoare în jur de 15 mA. În
aceste conditii , valoarea rezistentei de limitare a
curentului de poartă se va calcula astfel:
R5 = (Ua - VGT) / lp= (7,5 V -3 V 10,Q15A = 300Q.
Deoarece există o disperare a valorilor curentului
de amorsare, s-ar putea ca valoarea rezistentei să fie
prea mare pentru tiristorul folosit. În acest caz, se va
tatona experimentul v aloarea rezistorului. Pentru
piesa fo losită de noi, rezultatele cele mai bune le-am
obtinut scăzând la o valoarea rezistorului. Pentru
piesa fol osită de noi , rezultatele cele mai bune le-am
obtinut scăzând la o valoare de 240 Q .
Nu recomandăm folosirea tiristoarelor din -alte serii
produse de IPRS Băneasa , deoarece circuitul de alimentare cu tensiune continuă , care asigură şi curentul de amorsare, n-a fost proiectat pentru' valori mai
mari. De altfel , n-ar avea rost să punem un tiristor
mai puternic pentru un consumator de 25 W,
deoarece nici tiristorul uti , - - - -- - - - - , lizat în montajul de încercare (mont"t fără radiator) nu s-a încălzit prea
tare, chiar d upă mai
multe ore de functionare,
iar utilizarea unui bec mai
puternic de 40 W poate
perturba . f unct ionarea
schemei ' .qatorită unei
inert ii ternice mai mari
(lucru bi ne ş t iut de constructorif '. orgi lor de
l u mină).

CIRC,UITUL DE
ALIMENTARE CU

JOA$~, :rENSUNE
Este un circuit cu reac-

tantş. ,g,<W:~qiţivă, calculat
7
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să absoarbă 35 mA de la
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retea, dintre care jum ătate trec prin cele două diode
Zener, montate ca limitatoare de tensiu ne (Ia 7,5 V +
0,65 V = = 8,15 V), iar jumătate este redresată şi
repart izată între generatoru l de curent constant ş i
blocul de comandă al tiristorului.
_
Capacitatea înseriată cu consumatorul de (oaSă
tensiune pre ia apro ximat iv 210 V din tensi,unea
retelei şi se comportă ca o rezistentă de 6,2 KQ înseriată cu montajul de alimentat. Deoarece la curentul
consumat un rezi stor ar trebui să disipeze o putere :
P = Uc x I = 210 V x 0.035 A = 7,35 W
sub formă de căldură, la un gabarit mai mare este
mai avantajoasă substituirea acestuia cu o reactantă '
capacitivă de valoare egal ă . - ,
Valoarea capacitătii a cărei reactantă capacitlvă
produce efectul dorit este dată de formu la:
-. '
C = 1/ 2 1tfUC = 0,035 A I 314 x 210 V =
= 0,00000053 F = 0,53 JlF
unde f = 50 Hz reprezintă frecventa retelei.
Am obtinut această valoare prin înseri erea a două
condensatoare de 1 J.lF 1 250 V.
Rezistenta dinam ică a diodelor Zener limitează
curentul initial de încărcar e a condensatori lor la o
valoare suportată de diode. Rezistentele montate ,în
paralel - asigură descărcarea condensatorilor după
decuplarea de la retea, înl ăturând astfel o altă sursa
de accidente. Dioda 03 redresoare va avea obligatoriu o tensiune invers ă cât mai mare . in catod.ul· ei ,
datorită căde rii de tensi une pe jonctiunea semiconductoare, vom putea măsu ra d upă condensatorOI de
filtrare o tensiune de 7,5 V.
,
Avertizăm încă o dată că, datorită faptului că ' faza
retelei poate fi legată la linia de masă a montajului,
APARE RISCUL UNEI ELE CTROCUTĂ RI! MONTAJU L VA FI IZOLAT CO RESPUNZĂTOR ŞI NU VA FI
ATINS CÂTĂ VREME SE AFLĂ SUB TENSIUNE !
D upă construirea montajului, se va fixa termistorul
de dulia becu lui, cu pastila' termo rezi stivă deasupra
dul iei , l ângă bec , la o d i stantă de câtiva milimetri
(fig ura 7). Un montaj corecr executat va începe să
funcţioneze la câteva secu nde după punerea sub
tensiune: mai întâi se va aprinde becul , apoi, după
încălzirea termistorului, becul va începe să pâlpâie.
Frecventa de pâlpâire poate fi modificată prin modificarea distantei dintre bec şi elementul termorezistiv.

, ,. jirof. GyMf2DHk G-""'Il1Y,
, ,"
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RECEPTOR FM

~alizarea unui receptor superheterodină FM
Condensatorul variabil, de capacitate 4,30 pF, trei clasic reprezintă un obiectiv dificil pentru con- buie să fie de bună calitate şi mo ntat direct pe
lstructorul amator, nu numai din cauza sche- cablaj. Se poate folosi şi un condensator trimer În
mei 'electrice comple xe, dar mai ales din cauza locul acestuia, dar În acest caz selectarea posturilor
reglajelor necesare punerii la punct a unui astfel de se realizeaz ă prin mod ificarea valorii inductantei
aparat. Acordarea tunerului UUS şi alinierea amplifi- bobinei L2 '
catorullii de -fr/lcventă 'intermediară sunt operatii deliAcordarea aparatului este si mpl ă. Se pozitione az ă
cate Care necesită o aparatură de laborator com- condensatorul variabil la mijlocul cursei sale, iar apoi
plexă , te nu se aM'Întotdeauna la Îndemâna ama- se reglează miezu l bobinei L2 până la receptionarea
torului."
(.
.
unui po st din mijlocul benzii. Se ajustează apoi
Luc?urile se .schimbă radical dacă se face apel la miezul lu i L1 astfel ca aud itia să fie maxi mă . Se
circuite integrate specializate, cum ar fi circuitul TDA blochează apoi miezurile bobinelor, selectarea pos. 7000, pus la punct de firma Philips. Acesta contine turilor receptionate realizându-se cu ajutorul conde ntoate elementele necesare realizării unui receptor satorului variabil.
Pentru obtinerea unor bune rezultate este necesar
superheterodină, cu caracteristici tehnice comparabile cu cele ale unui receptor cu elemente discrete: ca toate componentele să fie de bun ă calitate, lipite
un etaj de intrare de Înaltă frecventă , oscilator local, cât mai aproape de cablaj ş i cât mai rig id. Valorile
mixer şi demodulator. Particularitatea circuitului este comp'onentelor utilizat e su nt prezentate mai jo s.
aceea că stabilirea frecventei intermediare se rea- Modificarea acestor valori determină modificarea
frecventei intermediare şi a benzii de receptie.
lizează prin elemente RC , numărul elemente lo r
inductive fiind redus la minimum. Singurele inducC1=39pF
C2=47pF
tante necesare realizării receptorului fac parte din cirC3 =2.2nF
C4=33-pF
cuitul de intrare şi cel al oscilatorului local, ceea ce
CS=4n F
C6=11-p F
face foarte simplă operatia de acordare a aparatului.
Cr 100fF
CS=330pF
Circuitul de intrare ·este de bandă largă , astfel Încât
Cg=270pF
C10=4n F
acordul acestuia nu este critic. Selectarea postului
C12=10nF
C11=1S0pF
receptionat se face prin modificarea frecventei oscilaC13=22nF
C14=1S0nF
torului local.
Schema electrică a unui receptor simplu , realizat
C1S=220nF
C16=27pF
cu acest circuit, este redată În fi!)ura 1, iar disR1=22Kn
C17=220n F
punerea componentelor şi cablajul Imprimat, scara
Mlhal rOD/CA
1:1, sunt prezentate În figurile 2 ŞI 3. Este prezentată
numai partea de radiofrec v entă, semnalul audio
obtinut la ieşirea AF putând fi amplificat cu un etaj
clasic.
Banda de frecventă recepţionată este determinată de
inductantele L1 şi L2' şi de condensatorul variabil CV.
Din punct de vedere constructiv montajul nu rid ică
probleme deosebite. Bobinele sunt identice şi se
realizează prin bobinarea a 6 spire, CuEm 0.6 mm,
pe carcase cu miez de ferită cu diametrul de 6 mm,
utilizate În receptoarele radio de unde scurte .
Acestea vor fi montate cât mai aproape de cablaj şi
cât mai rigid. Cu aceste valori, banda receptionată se
situează cu aproximatie Între SO şi 90 Mhz. Se poate
modifica banda de receptie fie modificând numărul
de spire al bobinelor, fie legând un condensator de
~ fig. 2
valoare mică În paralel cu CV.
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fig. 1
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AVERTIZOR TERMIC

t.t

ontajui pe care vi-I propun indică depă 
La Ieşirea fiecărui amplificator operational
şirea consecutivă a două pra guri de
est e mont at un circuit de c o mandă al
avertlzărl1.
.
temperatură. Cele două prag uri de
temperatură ce vor fi sesizate sunt reglate din . Sc hema electronică este prezentată În figura
SR1 şi SR2 . Montajul a fost proiectat pentru a 2. Generatorul de curent constant este compus
avertiza depăş i r e a unei temperaturl limită a di n T1, 01 , 02, R1, R2. Curentul generat de
unui calorifer Încălzit de o centrală term'lcă pro - acesta este stabilit din R1 la 650 'J.lA .
prie . EI a fo st conceput a face o preavertizare ' Generatorul de tensiune constantă este clas ic,
pri n aprinderea unu l bec la depăşirea tem pera- format din R5 şi 03. Circuitele de reglaj al
turii T1 şi pornirea unei alarme la depăşi rea lui T2.
pragurilor de tensiune (temperatură) sunt' for Fun ctiona re a mo nt ajului va fi explicată pe mate din RS, R7 , SR1, SR2.
schem a bloc d i n f i gura 1.
Sc hema co nţine un generator
de c ur e nt c on stant (GCC)
car e generea ză I ntr -un terGCC. I-----.,..-,.....">-~ CCi
•
mls tor (se nzorul de tempe r at ur ă ) . Astf el v a riaţi a lemper aturll es te co nverllt ă de
termls tor I n variatie a rezi sGTCt--...--r-,
tent ei iar prin tr ece rea unui
'-1·~--I cc
cu rent co nstant prin term istor
se obtin e o variati e a ten si uM.
nii cu temperatura.
1
Pentru sesizarea celor
două nivele de temperatură
Comparatoare le su nt realizate cu A01 şi A02
converti te În două nivele de tensiune se folosesc două amplificatoare operationa le A01 şi ce se află Î n aceeaşi capsulă a lui ~M381 .
A02, uti li zate drept comparatoare . Fiecare Ieşirea lui A01 comandă tranzistorul T1 ce
amplificato r operational primeşte pe intrarea aprinde becul de preavertizare B.
inversoare (1-) tensiunea de la termistor iar pe
La ieşirea lui A02 este montat tranzistorul T3.
intrarea neinversoare (1+) o tensiu ne reglată Deoarece s-a dorit comanda unui releu de 24 V (mai
din SR1 .SR2. Se foloseşte un generator de uşo r de procurat) s-a realizat un artificiu ce face
tensiune constantă (GTC) la ieşirea căruia sunt posibilă alimentarea acestuia la12 V. Tranzistorul T4 , .
Împreună cu C2, R11 şi R12 alimentează releul.
cuplate două semireglabile.
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Rl =1 K
R2= 2 .7 K
R3=R5= 300 K
R8=R9=1 K
R5=300
R6=R7=10 K
Rl0=22 K
Rll=10K
R12=1 K
SRl =SR 2= 1O K
Cl=22nF
C2=1 O ~F
B=12V/3W
Th -Temistor=10 -20 K

t(J
3
Astfel releu primeşte un şoc de 24. V la
pornire suficient pentru anclanşare . Apo i tensiunea pe releu scade la 12 V suficientă pentru
mentinerea contacte lor Închise . Contactele
releului Î n functie de calitate alor pot comanda

student Istrate Dan

CALIBRATOR
4
o sonerie sau un dispozitiv care s ă opresc ă
Încălzirea . Dacă se doreşte se poate comanda
direct o sirenă alimentată la 12 V prin mod ifi carea indicată În figura 3. De asemenea . dacă
se dispune de On releu de 12 V se va monta În
colectorul lui T3 conform figurii 4.
,
Circuitul Imprimat al montajului este prezental
.
În figura 5.

.....

.....

5

mont a Intr -un magnet ; care se prind e de ·
ca lorl ţer.
'
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radioamatoreşti.

Se plecă de la un cristal de cuart cu frecve nta
de 1 MHz şi un NAND de tipul CDB400 care co nstituie oscilatorul de bază. Acest semnal de 1
MHz este aplicat apoi unei cascade fo rm at ă din
trei circuite dlvizoare de tipul CDB490. Le gate
convenabil Ie ş irile acesto r dlviz oare se obt in
frecvente cuprinse Între 1 KHz şi 1 MHz .
Selectarea se face cu un comutator tip cl avi atu ră.
Alimentarea calibratorului .se face cu un transformator de sonerie.

PZK - Buletin

Se recom a nd ă loloslre:a un or semlre gl ablle
multltur ă pentru regl are a f i n ă il pragurilor de
temp e r a tur ă. Sonda·de temperatura se poate
"

U

tilizând circuite integrate TT L se poate
construi un calibrator util pen tru nev oile

DOUĂ TESTERE UTILE
rimul tester verifică rezistentele cu valori
cuprinse Între 10 Ohmi şi 3 MegaOhmi.
Particularitatea acestui montaj constă În aceea că
rezistentele se pot verifica "în montaj". Pentru construcţie se folosesc pi~rse uşor de procurat, din productia indigenă.
Alimentarea se poate realiza cu o tensiune
cuprinsă Între 3-12 V nemaifiind necesară stabilizarea.
Las bornele Rx se testează rezistentele de ferificat,
iar dacă aceste rezistente sunt functionabile suntem
avertizaţi optic şi acustic cu ajutorul unui LED

P

următor

estorul
este pentru circuitele integrate
logice.
TConstructiv
acest montaj
3 porti NAND
conţine

folosi bile dintr-un circuit integrat COl 400,5 rezistente
şi un afişaj de orice tip cu "anod cosun". Alimentarea
se poate realiza din circuitul supus testării sau dintr-o
sursă stabilizată şi bine filtrată la tensiunea de 5. V.
Caracteristica acestui montaj constă În aceea ca
stările logice se afişează direct astfel:

respectiv cu difuzorul cu impedanţă cuprinsă Între
4-8 Ohmi la o putere de 0,5 W.
.,:, .
Transformatorul este de ieşire, putând fi cel de la
receptoarele de radio, care se poate procura din
magazinele de specialitate. La intrarea montajului se
poate intercala o rezistenţă adiţională (Ra) 'atunci
când se doreşte testarea rezistenţe lor de valoare
mică, până În zece Ohmi.
Acest montaj uşor de realizat În decurs de cel mult
o oră, va da satisfactie constructorului la prima Încercare, aceasta datorându-se lipsei de reglaje speciale
şi pieselor puţine.

- starea logică "O" este afişată prin litera "L".
- starea logică ,,1" este afişată prin litera "H".
- starea logică "X" este afişată prin semnul" ".
Acest montaj se poate introduce Într-un pix, sau
Într-un cilindru prevăzut cu o fantă pentru prinderea
afişajului.

LMu CONSTANTIN - Bucureşti

CAPACIMETRU
ontajul prezentat poate mdsura capacitati in limitete 0,5-100 pF. principiul
de functionare este urmatorul:
Tranzistorul T1 este un oscilator pilotat cu
cristal. Se poate folosi orice cristal a carui
f recy,ente de rezonanla este cuprinsa in limitele 500-?000 kHz. Bineinleles ce aceste limite sunt relative. in montalul experimental
au fctst ?ncarcate doue cristale, cu frecventele
de 500 gi 1800 kHz. Daca cristalul oe care-l
posedam este mai ,,leneg", iar monta.jul nu va
oscila, atunci in locul Socului (SRF) din circuitul colectorului se va conecta un circuit
oscilant acordat pe frecventa cristalului.
Tranzistorul T2 este un amplificator aperiodic

I f
Iltf
lf I

al semnalelor generate de T1

.

ca ,,etalon" $i un condensator.de precizie 5%;
la
etalonare egale cu precizia condensatorului
folosit. Si presupunem cd am ales un condensator de 10 pF + 2oA. Coneclam acest

in acest caz vom avea o eroare maxime

con.densator la borna de masurare ,,Cx,,.
Atragem atenlia ca apropierea mAinilor de
bornele ,,Cx" poate denatura rezullatul
masurarii ca urmare a capacitdtii parazitare
introduse de acestea. Se regleazd condensatorul trimer C5 FAnd cAnd acul instrumentului va fi la jumetatea scalei ohmilor, in dreptul
cifrei 1 (10 sau 100). Aceasta ?nseamna ci in
dreptul acestei cifre se va citi valoarea de
10 pF. in locul acestui condensator se vor

Diodele D1 $i D2 impreund cu piesele C5
pune condensatoarele pe care dorim si le
C5 Rg C7 9i R9 co-nstituie un voltmetru elecl
tronic care masoara valoarea tensiunii (de masuram. Valoarea se va citi pe scala ohmilor
radiofrecventd) de pe colectorul lui T2. (kiloohmilor) cu care este prevazut instrumentul.
Daca instrumentul folosit are, de exemplu,
Instr.umentul de masura,,V" este un voltmet-ru
obi$nuit, cu o sensibilitate de 20 000 la mijlocul scalei valoarea 1 k, atunci in drepohmi/volt sau mai buna. Trebuie folosit tul 'cestei cifre vom citi, pentru capacitati,
neaparat un instrument de mesura care esle valoarea de 10 pF. in dreptut indicaliei ,,5 k',
prevazut Si cu o sclaa pentru rezistente (ohmi vom citi 50 pF, iar in dreptul celei de
,,0,1 k",
sau kiloohmi). De obicei, aceste scale au la vom citi 1 pF $.a.m.d.
m!jloc indicatd cifra 1 (10 sau 100). Ca recomandare generald, ve sfatuim sa
Mdsurarea se executa astfel: se trece instru- executati
un montaj cu conexiuni cit mai
mentul pe scala de 3 volti sau una apropiata
posibil.
scurte
Condensatoarele sunt toate
ca valoare. Actiondnd potentiometrul Rg, se
productie
ceramice,
l.P.R.S.; S R Fcontine
aduce acul instrumentului la capdtul m-axim
(din dreapta) a scalei, pozi!ie care core- 200 de spire din sArmd Cu-Em O0,1, bobinate
spunde gi punctului ,,inf init" (00) al scalei pe un bastona$ din ferita cu diametrul de
ohmilor (kiloohmilor), pe care vom citi va- 2,7 mm, de lung ime 1 S mm. Acest Soc se
poate inlocui, cu rezultate mult mai bune, cu
loarea capacitatii de. mesurat Cx.
Se ia un condensator de ordinul a 1O-1S pF, un Circuit oscilant LC acordat pe frecventa de
cu o precizie de ordinul a zyo. Se poate folosi rezonante a cristalului.
r1
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ANTENE PENTRU
CITIZENS BAND
Continuare din nr. trecut

IV. Antene pentru CITIZENS BAND.
Date experimentale şi acordul antenei
entru măsurarea impetantei antenei s-a
folosit un condensator variabil Cvmin = 7 pK
Cvmax = 277 pk, o bobină cu miez reglabil
L = 5+6,5 ~H pe carcasă D = 11 mm, n = 25 spire
conductor 0 = 0,37 mm.
Generatorul s-a cuplat inductor printr-o Înfăşurare
realizată pe aceeaşi carcasă cu bobina de acord cu
n = 10 spire 0 = 0,37 mm, la distanţă de 12 mm de
bobina de acord.
Voltmetrul electronic s-a cuplat prin 2,2 pF În paralel cu capacitatea vari abilă.
Pentru antenă s-au folosit mai multe variante: pen-

P

lin = - j 980 O pentru varianta a.
. ,(
lin = - j 990 O pentru varianta b.
, .
Pentru acordul pe rezistenţă variabiIă-s-a folosit un
'condensator ceramic de 3,3 nF În serie cu condensatorul variabil.

Circuite de cuplaj intre antenă şi etajul final
al em~ătorulul.

. .

Pentru tensiunea de alimentare a emiţătorulu i Ea =
= 15 V şi puterea utilă Pu = 3 W, rezistenta echivalentă de sarcină cu el. final Re '= 30 O.
Pentru antena de aparat portabil s-a folos it cuplajul
cu el. printr-un circuit intermediar (filtru Collins) care
are şi rolul de atenuare a armonicilor.
Schema se prezintă În fig : 2 iar schema echivalentă În fig. 3.
.
Se disting două variante : circuitul intermediar (X1 '
X2' X3) şi circuitul de antenă (X3 ' X4' lin) .
Fiecare dintre acestea trebuie acordat la: r.ezistenţă.

Rezistenta reflectată de antenă În circuitul intermediar este:
L cuplaj

L

L cuplaj

Rrefl

L

X2

= ~ ; X3 ;

-iR",, · RA unde Ra = rezistenta

antenei.
Pentru rezistenta de pierderi a filtrului Rj 's-a 90nsiderat valoarea de 2 O şi randamentul circu'itulu i
intermediar Il = 0,9.
" .
T]
l-T]

0,9
1-0.9

Rrefl = R f ._ = 2 . - - - = 18 O
Rezistenta totală a circuitului.iiltermediar este: ·
fig. 1

tru automobile, conductor de cupru 0

= 4,5 mm
I = 1,5 m şi contragreutate care simulează caroseria
maşin i i realizată din tablă galvanizată cu dimensiunile 1,5 x 2 m.
S-au obtinut următoarele rezultate:
RA =' 200

lin = - j 340 O
Pentru acordul circuitului pe rezistenta reglabilă s-a
folosit un condensator ceramic de 12 pF În serie cu
condensatorul variabil.
'
Schema de măsurare a impetantei se prezintă În
fig. 1.
Pentru aparate portabile s-au folosit două variante
de antene:
a) lungimea antenei I = 57 cm , 0 = 4,5 mm
b) lung imea antenei I = 50 cm , 0 = 8 mm.
·S-au obţinut:
RA = 50 O pentru amândouă vari.antele.

Ro = Rf + Rrefl = 2 + 18 = 20

>!.

X3 = " 18 · 50 = 30 O, d.eoarece X3 este reactantă
capacitivă

de serie.

Cl

C3

fig. 2
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,

X3 = - j 30 O.
C3 = 36", = 30 .

\O;~, 72

= 195,2 pF
a

(s-a considerat cu corespondenta frecventei de la
. mijlocul benzii transmise fmod = 27,185 MHz)
Pentru acordul circuitului intermediar se foloseşte
un trimer C = 10+40 pK. Astfel se ia pentru C3 valoarea standardizată
C3 = 169 pK.
X4 = - (Zin + X3) = - (-j980 - j30) = +jl0l0 O.

X2

Xl

Zin

Xl

b

L4 = 0,53 . X4 . '" . 1O= 0,53 . 1010 . 11 ,035 . 10 = 5,9 jlH.
Circuitul intermediar se cuplează cu tranzistorul
pnn Xi = 'Y Re . Ro = 'Y30 . 20 = 24,5 O .

fig. 4
XI = -j39,5 O.
10-6

XI = -j 24,5 O.
1
10-6
C, = 24,5", = 4182,64 = 239 pF
Se ia valoarea

1
CI = - - =
Xl '"
39 ,5

standard i zată.

Se

CI = 240 pK.
Reactanta pentru acordul circuitului intermediar
este:
X2 = -(XI +X3) = - (-j24,5 - j30) = +j54,5 O .
L2 = 0,53 . X2 . "' . 1O = 0,53 . 54,5 . 11 ,035 . 10 =
= 0,318 jlH.
Pentru realizarea acordului, valorile calculate se
maj orează cu 20-30%.
Altă va riantă de cuplaj este prezentată În fig . 4.
Importanta antenei este de natură capacitivă.
Capacitatea antenei CA " 5,9 pK.
Se foloseşte un trimer C5 = 5 - 20 pKşi C3 = 15 pK.
Capacitatea totală
1
.
C3 = C3 + C5mod + CA = 15 + 12,5 + 5,9 = 33,4 pK.
Xi = ~ Re Ro = --J30 .25 = 39,5 O
RO = Rf + RA = 2 + 50 = 52 O .

a

X4

X2

Xl

1-,1

10J

'. .

X3

Zin

valoarea

148,2 pF

standardizată .

CI = 150 pK.
X2 = - (XI +X3) = - (-j39,5 - j175,37) = +j215 O.
1 _

X3 -

1 _ 10 6
33,4", - 5702

175,37 O

L2 =0,53 · X2 · ", · 10 =0,53 · 215 · 11 ,035 · 10 = 1,257 jlH.

Acordul circuitelor
Pentru prima variantă acordul se face separat
pentru circu itul interm ediar ş i separat pentru circuitul de antenă .
Se deconecteaz ă inductanta L4 ş i se face acordul circuitului intermediar la rece cu ajutoru l unui
grid-dip-metru pe pozitia activ.
Se montează În emiterul tranzistorului final un
miliampermetru decuplat cu un condens ator de
10 nF. Se reduce tensiunea de alimen ta re la
(0,5-0,7). Un ş i se acordează circuitul cu trimetrul
pentru curent min im arătat de miliampermetru.
Se cuplează antena, iar la baza acesteia ş i masă
se cuplează un voltmetru electronic printr- o capacitate de 1 pK. Se acordează circuitul cu ajutorul
lui L4 pentru indicatia max imă a voltmetrulu i.
Se restab il eşte tensiunea max imă, ş i se re fac
acordurile În aceeaşi ordine.
Pentru variarita a doua acordul este mai simplu ,
fiind numai un Circuit.
Acordul se realizează cu trimerul pentru curent
de emitor mini m şi tensiune ma x imă pe baz a
antenei.

Ing. PREDOIU PETRU

b

fig. 3
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foloseşte

170,72

. Continuare În nr. viitor.

AMPLIFICATOR LINIAR
entru reuşita unor legături la mare distanţă, În
afara 'unei antene de bună calitate, cu câştig
cât mai mare, se cere şi o anumită putere de
emi sie. Mulţi radioamatori sunt deja dotaţi cu
e miţătoare cu puterea de ordinul a 4-5 W. la asemenea aparate se poate "ataşa" un amplificator liniar,
cu o putere input de 50-55 W şi cu o putere utilă de
ordinul a 40 W.
Montajul prezentat poate amplifica semnale modulate În amplitudine În frecvenţă sau semnale
telegrafice . Aparatul se alimentează de la o sursă de
curent continuu, preferabil stabilizată , cu tensiunea
de 24-25 V ş i care să poată debita un curent de până
la 3,5 A. Tranzistorul final consumă 2,0-2,4 A, iar cel
prefinal 550-700 mA, În funcţie de puterea aplicată
la intrare. Curentul minim corespunde unei puteri de
3,5 W, iar cel maxim uneia de 4,5 W. Se recomandă
utilizarea amplificatorului până la puterea de 50 W
(inout) la etajul final, ce corespunde unei puteri la
intrare de 3,5 W. Aparatul poate fi folosit şi la puteri
mai mici, fie aplicând o putere mai mică la intrare, fie
. scăzând tensiunea de alimentare până la 12-15 V.

P

Regimul de funcţionare În clasă AB a tranz istoarelor este stabilit de rezistoarele de 1 k şi 100 şi
diodele IN4001 .
Comutarea regimului de lucru emisie-recepţie se
face cu. ajutorul a două relee de 12 V, fiecare cu câte
două contacte cu două poziţii (contactele trebuie să
permită comutarea unor asemenea puteri la
frecvenţa de 144 MHz) . Trebuie acordată mare
atenţie la calitatea releelor.
În regim de recepţie, releele nu sunt comandate; contactele (În regim de repaus) asigură
conectarea directă Între mufele de intrare ş i
ieşire (pentru a putea conecta antena la receptor), precum şi Întreruperea circuitului de +24V
care alimentează ampl ificatorul. Atunci când
releele sunt anclaşate (când se aplică 12 V la
relee, În schemă borna DA-N U) semnalele de
la intrare se aplică pe circuitul bazei tranz istorului 2N3632, borna de antenă se cuplează
cu circuitul de i eşire al tranzistorului Bl Y94 şi ,
bineînţeles, se alimentează amplificatorul cu
tensiunea de +24 V.

Il7nF I-~ s" F,ls ov
1000H
~

,.
REU

I

:

~...

lJ.
DE LA

2Hl6J2
6-2pF

'-25

1'pF

L

L2

lS·

pF

I
k

10nF

EMITATOR

H

(ÂBW (OAXIAI.

100.0

IN4001

Ambele tranz istoare lucrează In clasă AS . În
acest fel, apa ratul se pretează foarte bine la
ampl ifi carea semnalelor de tipul 888 .
Inductanţele 1..1' 1..2' Împreună cu. cele Irel con ·
densatoare trimer aferente, realizeaza adaptarea
impedantel de intrare a ampliflcatorulul, oare
este relativ mare (75 O), cu Impedanţa mică de
Intrare a tranzistorului 2N3632,
1n mod Identic, circuitul l4 $1 cele doua con ·
densatoare trlmer, de 5·30 pF, coneotate două
oâte două In paralel, realizează adaptarea
Impedan\el de Ieşire a ampllflcatorulul cu cea a
cablulul coaxial de 75 care face legAtura cu
antena .

Conductoarele trimer de 5·30 pF sunt cu dialectric
ae r. Cele ceramice nu rezista la asemenea putere.
CondenSătorul trlmer de 10· 100 pF este cu mică sau
cu ââr (miniatura) .

REGLAJE
Se alimenteaza amplificatorul de la sursă de 12 V.
I n circuitul de ,,+" se Intercalează un amper·
matru pe scara de 3· 5 A; se aplica la Intrare
semnale de RF de la emllator, Se conecteaza o
sarcină artificială de 75 cu putere de 30 W, la
Ieşirea ampllflcatorulul, la capătul unei bucatl_
de cablu coaxial de 75 şi de 2·3 m lungime . 1n lipsa unei sarcini artificiale , pentru un prim

tEHN/UM nr. 9-10/ 1996

reglaj se pot conecta . in paral el. două becuri
de 50 V/ 15 W fiecare. in locul sarcinii artificiale .
Se aplică 12 V la borna de c omandă a celor
două relee. Cu o şurubeln i tă izolat ă (din material plastic) se reglează cele trei con de nsat oare
trimer de la intrare pent ru o indicat ie ma x imă a
, .
ampermetrului.
In continuare se reglează condansato a rele
trlmer de 5-30 p'F ş i 10-100 pF din ci rcu itul de
colector al tranz istoru lui 2N363 2. urmărind
aprinderea ma x imă a becur ilor , Câ nd folo sim
sarc i na art i ficială . c onec tăm i n pa r a l el cu
aceasta un beculet telefonic de 48 V/50 mA.
In final, se reglează ş i cond ensatoarel e trimer
de la Ieşire. urm ă rind s tr ă lucirea maxim ă a
becuri lor.
Dupa aceea se aplic ă ampl lflcatorul ul te nsiunea de 18 V . re lu â nd toat e r e gl aj ele ,
bineinţele s In limite mal mici. In mod Ident ic se
face reglajull a tensi un ea de 24 V.
In tot timpul reglaj elor se urmiii reş t e ind ica ţ ia
amperm etrulul . ln ni ci un caz nu tr e bu ie
depăşea s c ă valo are a de 3,5 A.
Mentionăm că atunci câ nd nu a pli că m tensiune pentru com a nd a rel eelo r AEL 1 ş i ,AEL2

sa

amplificatorul de putere nu va fi alim entat cu
energie elJlctrică . iar semnalul de rad iof rec ve n tă
aplicat la 'lntrare va fi transferat di rect in circuitu l de
antenă . prin intermediul contactelor releelor (poz itia
de repaus a contactelor). In acest mod vom avea
două stări de lucru: modul economic (fă ră amplificatorUI de putere) şi modul de lucru la putere mare.
Comanda releelor trebuie dată concomitent cu
comanda modului de lucru al emitătoru l ui de b ază
(emisie-receptie) .
Intreg aparatul trebuie montat intr-o cutie m etalică
(alum iniu . alamă etc .). Iar tran zistoarele vo r fi
prevăzute cu radiatoare corespunzătoare.

BOBINELE
Ll .L4 . 5aplre 0 1
L2• 1.25splr! 0 1
L3· 7s pire0 1
LS · Ssplre0 1
L6· 1,25 spire 0 1.5

06
05
06
12) 5
0 18

CuAg (Distantaintrecapete 13 mm)
CuEm
CuEm (Distanta intrecapete · 10mm)
CuEm(Dlstama intre capete · 10 mm)
CuAg (Distanta intrecapete ·18 mm)

SAF · Tub din ferita: , • , Omm; 121 In!. • 2; '" ax!, • 4

ANTENASWAN
ntena SWAN (144 Mhz) cu cele 4 vi bratoare sinfazate reprezintă o antenă cu
caracteristic i e x ceptionale fată de
dimensiunile ei. Literatura de specialitate indică
ca mod de cuplare o lin i e in gol dealungul
' căreia se f ixează cablul de alimentare de 50 a
cu bucla coresapunzătoare. atingându -se factori SWA de 1,02. Dezavantaju l acestu i mod de
cuplare este instabilitatea foarte mare la variat ii
de climă : umiditate . temp e ratură , chiciură.
atrăgând variatii mari ale câştigului antenei şi
fiind necesară repozitionarea buclei pe linie.
Se pot stab iliza performantele antenei construind următorul mod de alimentare:
1. Se vopsesc cei 4 vibratori ai antene i din
teava de cupru cu un strat foarte subtire de
vopsea auto aibă după ce se curătă foarte bine
şi se lustruiesc .
2. Se procedează la fel cu cele 2 linii incru·
'clşate car eunesc capetele vibratoarelor. Dacă

A
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ele sun t făcute din sârmă izolata . atunci loc ul
de unire se cosltoreşte cu cositor În exce s.
apo i se vopseşte .
3. Impedanta de intrare În an t en ă est e de
110 O. Se leaga intrarea antenei conform figurii
alaturate cu o pereche de cable de cca. 75 a
de lungime Ir/4 (se va calcula lungimea reala functie
de factorul de scurtare Fsc = 0.63 - 0.69 pentru polietilena dură sau Fsc = 0.88 pentru polietilena moale.
conform cu datele fabricantului) . Celor 2 cable de
75 a li se vor lega tresele Împreună in câteva puncte
la locul de unire şi În continuare la circa 10 cm .
Cablul de coborâre de 50 a prevăzut cu bucla
(impedanta 200 a) se leaga la cele 2 cable de 75 a.
tresele legându-se Împreună şi laboomul metalic al
antenei. Se recomanda ca cele 2 cable de 75 O
Împreună cu bucla să fie strâns legate dar izolate de
boom În partea de jos a lui.
4. Toate lipiturile vor fi protejate cu un strat foarte
subţi re de vopsea auto aibă .
5. Factorul SWA nu trebuie să depăşeasc ă
1.1 In orice condiţii meteorologice. Dacă dup ă
construcţie. este prea mare, atunc i I nseamn ă
că cele 2 cable de 75 O nu au caracteristicil e
corespunZătoare . Se poate Incerca scurt area
sau lungimea lor cu câţiva cm până se aju ng e
la un SWR corespunzător.

Y09AFE

RADIORECEPTOR
PENTRURADIOGONIOMETRIE
Rad i ore c eptoru I prezentat
poate
receptiona atât semnale CW cât şi SSB În
banda de 3,5 MHz. Montajul prezintă 4
etaje :
- Amplificatorul de radiofrecventă
- Demodulatorul
- Oscilatorul cu frecventă variabi l ă
- Amplificatorul de joasă frecventă
Ampllflcatorul de radl ofrecvenlă - este
confectionat cu 2 circuite acordate decalat
În banda de 3,5 MHz. Foloseşte un tranzistor de Înaltă frecventă de tipul BF 215, dar
poate utiliza cu succes şi un tranzistor BC
107. Din potentiometrul Pl se p0<ite regla
sensibilitatea etajului de radiofrecventă.
Bobinele din intrare se realizează pe o brat
de ferită , iar cealaltă bobină din acest etaj,
pe suportul unei bobine de medie frecventă
tip oală.
Etajul demodulator - are rolul de detector
de produs şi util i zează circuitul integrat
TAA 661.
Oscllatorul - este de tipul CLAPP şi uti Iizează 3 tranzistori de tipul BC 107 sau
orice alt tranzistor NPN din seria BC.
Şocurile de rad i ofrecventă se real izează pe
bare de ferită şi contin aproximativ 50 spire
fiecare . Oscilatorul acoperă banda de
frecvente 3,5 - 3,8 MHz.
Ampllflcatorul de Joasă frecvenlă - este
realizat cu 2 tranzistori Be 107 şi are impedanta de ieşire 2200 ohmi. Din
potentiometrul din acest etaj se reglează
volumul de aud i ofrecventă.
Alimentarea receptorului se face În acest
caz de la o sursă de 9 volti curent continuu,
utilizând 2 baterii, de 4,5 volti Înseriate.
Astfel confectionat receptorul este capabil
să receptioneze cele 5 "vulpi" Încă de la
linia de plecare În concursurile de radicigoniometrie de amator. Receptorul poate fi utilizat şi ca receptor de trafic pentru radiaamatorii Începători.

Sandu MANOLESCU
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Amplificatoare de AF
rezentăm două scheme cu circuite integrate specializate În
semnalelo r
a mplifi carea
proven ite din casetofoane auto alimentate cu 12v + şi minus la şasi u .
Este vorba de KIA 6205, KIA 6210,
TA 8205 şi TA 8210 compatibile pi n
cu pin.
De ' remarcat faptul că aceste integrate au radiatorul izo la t fată de
struc tura internă a schemei electrice
deci pot fi montate d irect pe radiator,
fără izo latori folosi nd numai vaselină
silic6n'ică. I
Aceste ci rcuite 'integrate sunt proteja-tie la scurtci r cui t pe ieşi ri , la
supraÎncălziri termice şi la supratensiuni' accidentale de sc urtă durată .
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Cu o rată de creştere a impu lsuri lor de
20 jJ.V/ s şi de 0,3% distorsiuni În mijlocul
benzii , aceste C.1. sunt ideale pentru
un sistem audio HIFI În interiorul
autotur is mu l ui. Prima shemă (fig . 1
este o aplicatie directă a C.I.)
Folosind această configurat i e ,
obtinem caracteristicile din catalogul
firmei producătoare.
În realit ate , C.1. se deosebeşte
mult fată de caracteristicile ideale .
De aceea se pot tatona (În vederea
obtineri i rezu ltatelor pre ze nt ate) R2
şi R 4 Î ntre 0+ 470 D, C4 - 47 + 220
jJ., R9 Între 18 K - 100 K. Aceasta din
urmă se va tatona a.i . să se obtină
....cc
Ico (c urentul În gol) din tabel.
Cea de-a doua schemă (fig. 2) permite
obtinerea unei puteri duble, folosind
ieş i r ile C.1. Î n punte .
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AMPLASAREA
MICROFOANELOR

.A-I registrările În

direct - mai personale. mai vii şi nale. Echilibrul Între instrument.ele muzicale poate
- oferă amatorilor incontestabile fi mod ificat prin var iat ia distanţelor relati ve În
avantaje de originalitate, fapt ce permite con- raport cu microfoanele; raportul sunetelor directe
stitu irea unei autentice arh ive sonore. Iată, În con- cu cele reflectate depinde de distanta microfonu lui
tinuare, câteva sfaturi, indicaţii generale şi reguli de sursa directă de sunet şi p e reţii săl ii.
ce pot fi adoptate, interpretate de către amatorii
Microfoanele b i d i rec ţi on a l e au un câmp de
de Înre - gistrări În direct. Sperăm ca acestea vor acţiune În spaţ i u ..în opt" (fi g. 2) . Ele trebui e
oferi soluţii practice pentru numeroase probleme plasate mal In spate pentru a acope ri o arie mai
ce se pot întâlni În practica lnregistrarilor In direct. larg a decât modelel e unldirectionale (cardloide).
Microfonul. O Inregistrare de cal itate so licltă Modelele omnld l recţ i onal e (s au n ond i recţl on a l e)
firesc utilizarea unor microfoane de calitate. acoperă , de asemen ea, un spatiu larg. Pe de a ltă
Pentru realizarea lnreglstrărilor cu orch estră , cor parte, o surs ă de dificul tă ţ i 1n echilibrarea Instrusau muzică de cameră este necesar un microfon mentelor o constitui e grupa alam urll or. Aceste
care poate asigura un răs pun s In fre cv e n tă sa- In strument e gen e r ează sun ete pe o axa mai
ti s f a cător . Altfel spu s, microf onul t re bui e să d reaptă decât alte Instrumente. Daca trom petele
capteze sunetele cel e ma l variate , cele mal sunt 1ndreptate direct spre microfon , exi stă riscu l
bogate. Niciodată un microfon de calitate nu este ca ele să fie captate prea puterniC În raport cu alte
prea scump pentru a obtine 1nreg i stră rl de bună grupe de Instrum ente; daca ele sunt Îndreptate
calitate. Problemele specif ice de amplasare a spre un pun ct prea i nd e p ă r ta t , Îşi pot pi erde
microfoanelor p'ot ocupa spatiul tipografic al unui
Intreg volum . În rândurile de mai jos veti găsi
câteva sugestii utile ce pot consti tui baza un ei
Î nregistrări de calitate.
Datele problemelor ce se pun In faţa amatoru lui
se axează pe corpul sonor şi spatiul În care acesta se desfăşoară.
Ceea ce distinge o bună Înregistrare reprezintă
echilibrul Între instrumente ş i cântă reti , Între reverberatie şi zgomotul de fond al sălii Î n care se
desfăşoara Înregistrarea.
Presupunând că un grup de executanti este În
sine echilibrat, prima problemă nu este dificilă .
Tehnica obişnuită constă j n suspendarea microfoanelor Într-o poziţie destul de Îna ltă (fig. 1) astfel
ca e x ecutanţii din primul rând să nu acopere pe
cei din rândul din spate şi ca toti să fie la o distanţă aproximativ egală de microfon. Scopul nostru este obtinerea unei reproduceri exacte, fireşti ,
Diagramele pol arizării pentru diferite
a distribuţiei sonore În spaţiu , Înregistrarea tretipuri de microfoane
2
bu ind să furnizeze perceptia reală a rel iefului
sonor.
Pentru aceasta trebuie să ne i nspirăm din Întreaga stră l uc i re . De altfel, fiecare s a l ă are un
metodele complexe folosite În studiourile profesio- nivel propriu al reverberatiei
Per8pectivA ,1 reverberatle. Când ech ilibr ul
compartimente lor sonore este obtinu t, trebuie
că u tat un echilibru Între perspectiva apropiata şi
cea Îndepărtată. Cu cât microfonul e mai aproape
de executant, cu atât mai clar ă ş i mai d i sti nct ă va
fi Inregistrarea; pe de altă parte, l nre g i stră r ile În
perspectivă perm it mai mult un am estec bu n al
sunetelor produse de grupele de executanti, dând
o senzatie mal pre gn antă a dimensiunil or să l II de
concert (fig. 3) .
adevărate

TEHN/UM nr. 9-1011998

----------------------------____________________~"
..~"~II~~111111111111111
~ ....................

I \

Microfon \

... "

Peste această lungime zgomotele devin jenante
dacă nu se utilizea-ză microfoane cu joasă impedanţă şi transformator.
.
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Pentru înregistrarea unui recital se pot folo sI
microfoane cardioide la o d istanţă de 1,5 m
între ele, în faţa solistu lui. De asemenea, se poate
monta un microfon de tip card ioid-conden sator
deasupra solistului. O altă amplasare convenabil ă
pentru un solist este asemănătoare aceleia din
figura 4, unde un cântăreţ menţionate se poate
accentua vocea sau instrumentul.
figura 5 este reprezentant schematic un cor
mixt de 50 de persoane , ocupând o suprafaţă de
5,50 x 2,50 m, cântând într-o sală unde timpul de
reverberaţie este lung . Trebuie adăugat faptu l de
înregistrarea nu poate produce mari dificultăţi ,
fiecare cântăreţ producând aproximativ acelaşi
vol um sonor.
S-a încercat mai întâi instalarea a două microfoane directive dinamice de tip MD421 la o distanţă de 2 m în faţa primului rând de cântăreţi. Ele
sunt îndreptate spre aripile exterioare ale ansamdouă

Cor

"

În

Plarea microfoanelor la î nălţi mea permite
reducerea diferenţelor de nivel sonor.

3

Se poate lucra la o distanţă mai mare în stereofonie decât în monofonie, puterea de selecţie a
sunetelor fiind mai mare. În consecinţă, înregistrările stereofonice în cazul unei reverberaţii
mari devin mai distincte decât aceleaşi înregistrări
monofonice.
Uneori amatorul doreşte mai degrabă captarea
distinctă a sunetelor apropiate; alteori el caută
efectele de reverberaţie. O reverberaţie moderată
va da înregistrării un relief sonor fiindcă su~etele
reflectate suplimentar compun o trenă sonora care
cont i nuă audiţia sunetelor utile. In stalaţiile de înregistrare reverberante pot fi utilizate doar la bucăţi
lente. Energia înaltei frecvenţe se pierde mai uşor
cu distanţa (când se înregislrează compartimente
depărtate de axul microfonului) decât energia cu
frecvenţă mai joasă .
. Pentru înregistrarea unui cor într-un spaţiu puternic reverberant se pot folosi trei microfoane. Cele
două microfoane principale (omnidirecţionale) se
plasează la 4 m înălţime, fiecare situat la 0 .. distanţă de 2,5 m de axa centra l ă Ş I de locul dlrlJorului. AI treilea (model cardioid) se plasează în
spatele dirijorului, la mijloc, la înălţime~ ultimului
rând de corişti. Dacă nu aveţi instalaţii speciale
pentru plasarea microfoanelor, puteţi confecţiona
suporturile folosind pe cele de la un lampadar cu
hucăţi de tuburi filetate cu 0 16 mm, care pot
forma un suport articulat. De asemenea, microfoanele pot fi agăţate de un fir de nailon, care are
avantajul so l i . dităţii şi faptului că este aproape
invizibil. De asemenea, cablul de legătură cu magnetofonul nu trebuie să depăşească 4,5-5 m.

4
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blului vocal cu un unghi de deschidere de 105°.
Între primul şi ultimul rând de cântăreţi diferenţa
nivelului sonor va fi mai mare de 8 dB. Echilibrul
între voci nu este satisfăcător, iar reverberaţia este
prea slabă , neobţinându-se un ecl)ilibru între sunetele directe şi cele reflectate . In figura 6 este
reprezentată o dispunere a microfoanelor menită
să ofere un echilibru adecvat între voci şi efectul
de ambianţă. Situaţia microfoanelor la o înălţime
de 5 m micşorează raportul distanţelor între primul
ş i ultimul rând al coriştilor, raportul presiunii sonore
ajungând şi el la valoarea dorită de 1 :1,4 (3 9B) .
Totuşi, mai există primejdia ca înregistrarea sa fie
insuficient de nuanţat ă, reverberaţia fiind prea
slabă. Soluţ ia este reprez entată în figura 7; s-au
mai instalat două microfoane suplimentare la 1015 m depărtare de cor pentru obţinerea unei
înregistrări de bună calitate. Cu ajutorul unor
suporturi telescopi ce reglabile dificultatea ~
instalării microfoanelor la înălţime poate fi uşor
î nl ăturată.

I

11

SD SD SD

1 1 1

Echilibrarea sunetului prin utilizarea

6

perechilor de microfoane

Tipuri de microfon

7

se nsibilitate tradusă grafic printr-un 8 cu lcat,
având o se nsibilitate maxi mă la sunetele ce vi n
din fată şi din spate. Microfonul unidirectiona l,
numit şi cardioid (din cauza diagram ei sale În
formă de inimă) , are o sensibilitate max i mă la
sunetele ce provin din fată, sensibilitatea sa fiind
aproape nulă la celelalte sunete. Acest tip de
microfon este cel mai eficace.

În figura 2 este reprezentată o diagramă de
directivitate pentru trei tipuri de microfoane.
Primul tip, omnid irectional , prezintă la frec-ventele
joase aceeaşi sensibilitate pentru toate directiile;
diagrama sa este deci circulară. Totu şi la
frecventele Înalte, diagrama tinde să devină
directională. Microfonul bidirectional prezintă o

MIXER AUDIO

ractica a arătat că un mixer costisitor, cu posib i li tăti multiple, nu este folo sit pe Întreaga
măsură a performantelor pe care le poate
oferi. Nu trebuie să analizăm prea mult spre a ne da
seama că În practica magnetofoanelor şi a amplificato;ilor mai totdeauna este suficient un pupitru redu s,
simplu, pentru dou ă -trei surse sonore.
În această va riantă costurile sunt foarte mici, dar
cu toate acestea sunt câteva avantaje majore:
- mixerul audio are intrări pentru microfon, picup şi
magnetofon, respecti v pentru tuner de radiodifuziune;
- pentru fiec are intrare a mi xerului s-a prevăzut
reglajul volumului de mixare (pentru o manipulare
mai uşoară În loc de potentiometri rotativi se pot utiliza cei lineari);
- semnalul din fiec are intrare poate fi reglat la
orice nive l, făr ă ca prin aceasta int ră rile să se

P

influenteze reciproc.
- partea de amplificare din mixer permite folosirea
de surse cu nivel scăzut;
Piesele de baz ă ale mixerului sunt constitu ite de
potentiometrii de volum (R12-R14) , pe care Îi decuplăm cu rezistorii R9- R11 astfel ca la nici o configuratie reciprocă a potentiometrilor să nu apară o influentare mutuală a volumului.
Sensibilitatea de intrare se ridică la circa 25 mV
per intrare , la o tensiune de ie şire de aproximativ
400 mV. Amplificarea total ă a pupitrului activ este În
jur de 16 ori. În figură se prezintă schema de principiu a mixerului. Schema cablajului imprimat este
lăsată la latitud inea cititorilor functie de componentele de care se dispune.
Sandar ROZSA
Aghlrsş-CLUJ
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VOLTMETRU AUTO
chema electrică propusă este un voltmetru digital realizat cu converto ru l ANALOG - DIGITAL C520D. Domeniul de măsură este cuprins
Între 6V şi 19V, cu citire din voit În voit.
Dacă vi s-a defectat voltmetrul din bord şi nu
doriti să cumpărati un altul, şi dacă nu vreţi să mai
aşteptaţi până când MICRO ELECTRONICA va
realiza un CIP cu această functie, puteti apela la
sol utia de fată.
Voltmetrul este realizat pe două plăci supraetajate În aşa fel Încât să intre În bord În locul voltmetrului E/P cod. 5412 ce echipează autoturismul
DACIA 1300 - standard.
La realizarea cablajelor trebuie notati ca borna +
se află În partea dreaptă când voltmetrul este privit
din faţă iar borna -, În stânga.
.
Nu consider necesar ca schemele publicate În
revistă să fie Însotite de desene qe cablaj Întrucât,
după părerea mea nu sunt utile. In 90% din cazuri
gabaritele componentelor nu sunt identice, locul de
amplasare a montajelor poate fi diferit şi ca urmare
forma plăcilor imprimate, alta.
Dacă cineva este in te resat de cablaj, poate
obtine prin intermediul redactiei, adresa autorului,
după care-I poate contacta direct.
Tensiunea de alimentare a montajului este În
acelaşi timp obiect al măsurării.
Sub 7 Volti stabilizatorul 7805 nu mai poate
asigura tens iunea de alimentare de 5 V necesară
integratelor. Acestea pot functiona corect până la
4,5 V. Probele făcute arată că indicatiile corecte
Încep de la 6 V.
Tensiunea de alimentare este divizată cu 100, şi
apl i cată intră rii convertorului AlO. Ia pin. 11
Căderile de tensiune ce apar În instalatia electrică cablată pe maşină, sunt de ordinul a 0,5 V şi
variază În functie de consumatori. De aceea
afişarea cu zecimala a tensiunii nu se justifică.

S

Prin urmare ieşirea LSD (Least Significant Digit),
nu se foloseşte .
.
Fototranzistorul ROL 031 realizează functia de
AUTO DIMER. EI este amplasat În imediata
apropiere a afişajului, În aşa fel Încât la lumina
soarelui afişajul să fie alimentat cu un curent
apropiat de limita maximă (18mA/LED), iar noaptea
să aibă o intensitate redusă care să nu deranjeze
conducătorul auto.
Tranzistorul BC171 cu colectorul În pin. 5-CDB446
este o interfată pentru realizarea functiei RBI (RippleBlanking Input). Când A;B;C;D;O şi RBI;O, i eşirile
a,b,c,d,e,f,g, -CDB446 trec În stare OFF şi cifra ZERO
nu se mai afişează. Această aplicatie a fost necesară
deoarece afişorul VQE 22B are prima cifră redusă
doar la segmentele b şi c. Se va vedea UNU, când
cifra de fapt este ZERO.
Ieşiri le multiplexate pentru anozi (MSD, NSD, LSD)
nu sunt compatibile TTL, având o rezistentă de aprox.
1k În serie cu colectorul În gol.
Stabilizatorul serie BC337/BC171 trebuie să asigure lin iei de alimentare a anozilor o tensiune de 3,64 V care să nu depindă de sarcină şi nici de variatia
tensiunii de intrare Între 6 şi 19 V.
Curentul absorbit de montaj variază Î ntre 68 şi
240 mA. O sigurantă fuzibilă de 300 mA asigură protectia la supracurenţi sau scurt-circuite. Dioda PL20Z
limitează eventuale supratensiuni ce pot veni din
exterior.
Nu trebuie uitat ca tensiunea releului de Încărcare
trebuie să fie reglată astfel Încât să se mentină Între
valorile 13,8 şi 14,4 V. Tensiunile peste sau sub aceste valori duc la defectarea bateriei.
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INTRERUPEREA CURENTULUI DE EXCITATIE
AL GENERATORULUI DE CURENT PE PERIOADA
DE ACCELERARE AAUTOMOBILULUI
-1

n "SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTlINŢIFICE
PREZENT ŞI PERSPECTIVA IN CONSTRUCŢIA DE MOTOARE TERMICE" apare
lucrarea: " ELECTRONIC CORECTIVE DEVICE OF
GENERA TOR OPERA TlON" a profesorilor Dumitru
CRISTEA, Florin ŞERBAN, Ion TABACU de la UNIVERSITATEA din Piteşti , În care se arată o soluţie
de ameliorare a economicităţii pe perioadele de
accelerare a automobilului prin Întreruprea curentului
de excitaţie al generatorului de curent, astfel ca randamentul mecanic al motorului creşte chiar În perioada care reclamă dispon ibiliza rea unei cât mai mari
cantităţi de putere, tracţiunii. Automobilele echipate
cu motoare de capacitate medie ce livrează puteri
nominale de circa 55 CP consumă În medie 6% pentru antrenarea generatorului de curent, Încât este de
aşteptat ca prin debreierea sa, să se obţină o
economie echivalentă de combustibil. Tot În aceeaş i
lucrare este specificat faptul că firma RENAUL T FRANCE a obtinut bune rezultate cu un astfel de sistem.
Schema electronică , analogică , 'a acestui sistem
este prezentată extrem de putin deta liată În lucrare
şi, de aceea, vo m Înce rca să prezentăm o solu tie
numerică de conceptie proprie a acestui sistem.
Acest bloc electronic se prezintă Într-o strânsă
l egătură cu turometrul electron ic prezentat Într-un
articol precedent.
Schema electronică este prezentată În figura 1.
Informatia de turatie Înmagazinată În numărătorul
4518 de pe placa turometrului electronic este vărsată
la momentul Tn În registrele 11, 12, iar la momentul
Tn+ 1 În registrele 13 şi 14. Toată functionarea acestui
sistem este si ncron i zată cu semnalul 8T (baza de
timp a IUrometrului electronic), semnal care apare
sincronizat cu impulsurile primite de la ruptorul automobilului. Eroarea de plus - minus un impuls care
apare În cazul unei baze de timp nesincronizate cu
impulsurile de la ruptor nu poate fi acceptată În cazul
de fată. Semnalul 8T arată ca mai jos:
Modificarea bazei de timp la 0.6 secunde s-a făcut
cu scopul de a mări rezolutia prinsă pe cele două
afişoare. Într-adevăr IUrometru l va avea indicatia
dublă fată de normal , dar se vor putea sesiza c reşteri
sau scăderi de turati e de 50 de ture pe minut, ceea
ce face ca sistemul să poată sesiza acceleratii rezonabile ca mărime. Semnalul 8T este inversat prin trei
circuite din interiorul integratului 111 , apoi divizat prin
16A şi aplicat ca semnal de ceas setului de registre 11
şi 12. Tripla inversare a acestui semnal ne asigură ca
să vă Înscrie informatia de turatie În registre la
venirea ceasului indiferent de dispersia tehnologică

şi cu temperatura timpului de set-up al acestor registre. Ceasul registrelor 11 şi 12 se alica inversat registrelor 13 şi 14 asigurând astfel Înscrierea În
formatie de turatie la momente succesi ve de timp
când În 11 , 12 când În 13, 14. Circuitele logice aritmetice 40181 stabilesc prin comparatie dacă mişcarea
este accelerată, frânată sau constantă, bineÎnteles
ajutate de porji şi - nu de tip 4011. Pentru eliminarea
hazardului combinational ce apare pe ieşi rea circuitulu i care decodifică sensul mişcării automobilului ,
compararea se face sincron cu se mnalul 8T prin
intermediul bistabilului 19A. Trebuie să obseNăm aici
un lucru extrem de important ş i anume ca informatia
de la ieşirea 1 a bistabilu lui 19A trebuie inversată din
două În două ceasuri pentru ca circuitele 40181 compară cuvintele de pe intrările de date A cu cele de pe
intrările 8 ind iferent de evolutia lor În timp , ad i că
aceste eircuite nu pot să ştie ce cuvânt a sosit primul:
A sau 8? Acest lucru este rezolvat cu ajutorul divi-

zorului 168 ajutat de o retea externă de porji şi inversoare conectate după o schemă clasică de multiplelor. Datorită acestei inversări, mersul constant va
fi tratat separat pornind de la i e ş irile A=8 a celor
două circuite 40181 , introduse printr-o poartă şi nu la
intrarea bistabilului 198. Dacă turatia motorului creşte
cu cel putin 50 de ture În 0.6 secunde, sau, rotunjit,
cu 100 de ture pe s ecundă, tranzistorul 01 se va
bloca desfăcând releul REED (rezi stenta bobinei 1K,
alimentare la bateria auto prin borna de 12 V de pe
cablaj) Contactul acestui releu va Întrerupe alimentarea unui releu obi ş nuit de autoturism , ale cărui contacte, fii nd conectate În serie cu exeitatia alternatorului, va tăia exeitatia. În cazul frânăril or sau mersului
cC?,nstant excitatia va fi cuplata.
In incheiere vom face câteva preeizări În legătu ră cu
turometrul electronic prezentat Într-un articol precedent:
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- Rezistenţa de 1.7 M care realiza o bază de timp
de 0,3s se va modifica la 2.2 M pentru a realiza o
bază de timp de 0.6s. Amatorul care doreşte să realizeze numai turometrul o va lăsa nemodificată.
- Dacă amatorul nu are posibilitatea de a-şi procura
diode de comutaţie 1N4148 străine, este posibil ca
impulsul de resetare al circuitelor 4518 şi 4013 să fie
necorespunzător. Se recomandă În acest caz introducerea unei rezistenţe de 75-100 K de la pinul 4 al
circuitului 4013 la masă.
- Dacă amatorul nimereşte un tranzistor de comutaţie 2N2222 cu un factor de amplificare În curent
destul de mare (în jur de 200); cu rezistenţa de 10K
din baza acestuia şi rezistenţa de 1K din ' colector,
tran zistorul va ieşi greu din saturaţie, impulsul format
de acesta intrând peste impulsul de resetare al
numărătorului 4518 şi al automatului cu 4013 . Se

recomandă În bază o rezistenţă În jur de 50K ş i
tatonarea rezistenţei din colector (În jur de 500) până
când tensiunea colector - masa va fi În jur de 7 V
când tranzistorul este "blocat". Se măreşte, astfel ,
foarte mult viteza de răspu n s a tranzistorului.
Autorul menţionează că a realizat practic atât turometrul cât şi acest sistem, acestea funcţionând
excelent , aproape "de la prima mână ". Autorul
garantează lipsa erorilor de concepţie şi de cablaj a
acestui sistem.

Stoica Valentin
BIBLIOGRAFIE:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE MOTOARE TERMICE - SESIUNEA DE COMUNICĂRIŞTJJNŢIFICE
PREZENT ŞI PERSPECTIVĂ ÎN CONSTRUCŢIA DE
MOTOARE TERMICE - paginile 7 - 10.
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ntenele verticale ale receptoarelorauto sunt
Câştigul în tensiune se rid i că la 30 dB iar impede dimensiuni mici În raport cu lungimile de danţa de intrare este de aproape 10 KQ pentru
undă curente de la modulaţia de amplitudine.
30 MHz.
Rezultă o rezistenţă de radiaţie foarte mică astfel
Amplificatorul (vezi figura) va fi realizat pe o placă
Încât, chiar cu adaptarea la rezonanţă nu se dispune de sticlotextolit simplu placat , într -o bo xă bine
. ecrana tă şi plasat la baza antenei baston telescopică
decât de un semnal foarte slab.
(auto) Între antenă şi radioreceptorl existent.
Ţinând seama de aceste cerinţe a fost conceput
lul/an COSMIN - BOTOŞANI
acest amplificator care lucrează până la circa 70 MHz.
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se ad r esează cu promâ hnire În prezenta
scrisoare deschisă este profesorul
Mihai C. Vom/cu un vechi colabo rator ş i
statornic susţ i nă t or al acestei publicaţii.
Pentru cei care posedă o colecţie a revistei "Tehnjum ~ de prin anii '80 pot vedea că
aproape în fieca re număr figureazA fie
numele meu fie unul din pseu donimele
sub care mi-am tăinui t nu mele: Mihai
Vrânceanu, M. Velisar sau Mihai Voieu.
Am publicat l ot felu l de montaje electro nice foarte multe dintre ele reali zate de
elevi sau de stu denti cu rezultate foarte
bune.
Şi astăzi, mu l ţi depanatori de aparate
T.V. folosesc un montaj pe care l-am publicat, un generator de bare atât de necesar pentru reglarea unui televizor. Am avut
fericirea să fac pa rte di ntr-un grup de
oameni entuziaşti printre care, generalmajor profesor doctor inginer Ştefan Ispas,
profesor doctor docent David Davidescu,
profesor doctor inginer Mi/lai Stratulat,
conferentiar doctor inginer Florin
ZtJg ăn escu, conferentiar doctor Ionel
Purica, doctor Lucian Gavrilă , profesor
Alexa ndru Mironov, general-locotenent
L aurenţiu Cupşa, inginer Mihai Florescu,
ingin er George Pintilie, ing in er Vasile
Calinescu, doctor inginer Iosif Lingway şi
mu lţi , mu l ţ i altii.
Toti ce i mentionati mai sus ne-am
ad una t î n j urul domnului inginer Ilie
Mihăescu şi a creati ei sale rev is ta
"Tehn ium" nu din interese materiale, ci din
vointa de a contribui la educarea şi i ncurajarea tineretului din vilregita noastră tară.
Revista "Tehn ium" nu a fost Însă exclusiv la dispozitia unor specialişti în privinta
pUblicatiei. Am avut parte să văd scrisori
de la dive rşi elevi din Bucu reşti şi din tară
ca re trimeteau spre publicare scheme sim ple (şi adeseori cu greşeli ) , scheme care
d u p ă ce primeau corectările necesare
ap ăreau În paginile revistei. Aşa a inteles
revista "Tehnium" să facă muncă de apostolat şi cred că pot da zeci de exemple de
elevi ca re cân dv a abia ş ti au să ţină in
mână ciocanul de lip it iar astăzi sunt
ingineri sau chiar doctori În şti i nţe tehnice.
In acest mod, revista ,,Tehnium" şi-a
câştigat În fata tineretului un prestigiu cu
care nu pot să ne mând rească multe alte
publicatii. Pe de a llă parte, noi cei care la
un moment da t am sus tinut prestigiu l
acestei reviste avem , acum la bătrâneţe,
satis f ac ţ ia că am p us fiecare câle o
cărămidă la temelia mul tor oameni de
şt iinţă care astăz i fac cinste acestei tări.
Spre marea mea mânie, am aflat că în
prezent a apărut pe pia'\ă o altă revistă intitulată tol "Tehn ium" dar care nu are nimic
comun cu adevărată rEtvistă "Tehnium
cea pe care o aveti in;nână.
Ştiam că in tara asta se fură bani, se
fură bunuri, copii, găini de prin cotete
stră in e , maşini , acte şi mai ş ti u eu ce
altceva. Nu ştiam că ·am ajuns aşa de rău
Încât să se fure ş i titlul unei reviste şi nu

C

el care

ţi

fundă

H

,

numai titlul dar ş i prestigiu l ei acumulat În
26 de ani de zile.
Un individ, fost salariat in redactia revistei "Tehn ium" s-a gândit cu m ar putea
face rost de nişte bani nemunciti, cu alte
cuvinte, cum ar putea să se procopsească
fără muncă. La fel ca orice găinar care cu
sacul În mână îşi roteşte ochii asupra
coletelor cu păsări din vecini, fostul salariat a găsit cu cale să - şi Însuşească titlul
"Tehnium" al revis tei la care mâncase o
bucat ă de pâine şi o dat ă cu titlul şi prestigiul pe care această revistă l-a căpăta t.
prestigiu pe care I·am f ăur i t noi cei menţionaţi mai sus şi incă mulţi altii printre
care se numără şi semnataru l acestei
scrisori.
Aşa a apărut rev ista-pirat "Tehnium"
care sub oblă d u i rea unor indivizi corupţi
continuă să ne sfideze, călcând În picioare
un drept de autor şi munca de apostolat a
mult or oameni care au făurit prest igiul
adevăratei reviste.
Un asemenea furt petrecut pe mare s+a
numit dintotdeauna pirateria iar pe uscat a
căpătat denumiri cuprinse intre găinăr ie şi
gangsteri sm. Toate aceste manifestări
abjecte şi nedemne de notiunea de om
sunt pedepsite de codul penal din ·oric·e
tară civiliza t ă ca să nu mai spun că in
unele tări, furtul se pede p seş t e pri n tăierea
mâinii. Sunt unii indivizi care cred că libertatea pe care acest biet popor a câştigat+o
in 1989 cu pretul sân gelui atâtor oameni
nevinovati, le dă dreptul să iasă la drumul
mare, dar aceşt i indivizi trebuie să Înveţe o
dată pentru totdeauna că libertatea este
un apanaj excl usiv al oamenilor cinstiţi şi
nicidecum al găi narilo r care cred că găinile
crescute de altii le pot mânca pe furiş ca şi
cum ar fi ale lo r.
Ca dovadă de nivelul la care coboară
impertinenta acestor indivizi este faptul că
s-au prezen tat la redactia noastră şi au
afirmat că renuntă la uzurparea tit lului
revistei dacă li se oferă În schimb o sumă
de bani.
litigiul care s-a creat din acest furt a
ajuns in fata organelor aSIM care din luna
ianuarie 1996 şi până astăz i nu a reuş i t să
facă deosebirea intre un furt calificat şi un
drept de priori tate. Cine anume de la
aSIM îi sprij i nă pe aceşti găinari care continuă să publice revista lor pirat sub denumirea "Tehniu m"?
Noi , cei care am pus umărul la ridicarea
prestig iului aceste i reviste ( adevăratu l
"Tehni um") protest 9 m energic Împotriva
acestei găinări i ordinare şi cerem in sprijinul nostru concursul tuturor gazetarilor
cinsti1i di n ţ a r a as ta. Aşa zisa revistă
~Tehnium" nu urmăreşte scopuri culturale
aşa cum am făcut noi, ca dovadă că
fiecare rev i stă se vinde cu mii de lei În
timp ce noi, cei care am făcut apostolat in
favoarea tineretului, colaborăm la revista
"Tehnium" care cosţ ă 500 lei.

Profesor Mihai C. Vomicu
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