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Revistă lunară

pentru

electronişti

ceva poate să funcţioneze prost,
atunci fi.ti sigur că va funcţiona prost r'

"Dacă

LEGILE ELECTRONICII el aborate de EDSEL MURPHY
- sau comportamentul obiectelor neÎnsuftetite1. Or ice con d uc to r tă i at la lung imea
va fi prea scurt.
2. Tolerantele se vor aduna ÎntotdnmJnfl În
acelas i sens. ast fel Încât să complice la
maxim operatia de asamblare
3 Aparate identice, verificate in conditii
idenlice. se vor comporta di fent in practică.
4. O componentă electronică se procură cu
atat mai greu cu cât este mfli necesară
5. DaCă sunl necesare n componente pentru
realizarea unui proiect. in stoc se vor găsi
doar n-1.
6. Dacii avem nevoie de o anum ită valoare
de reziste ntii . aceasla nu e X ls lă si nu se
poate obţi ne prin nici o com b inaţ i e serie sau
pa ralel.
7. Orice obiect \ti sca pă din m.'lnă În locul cel
mai inaccesibil sau pe componentfl cen mai
fragilă. (Legea mai este cunoscută şi sub
numele de "gravitatie selectivă").
8. Orice d:spozitiv. luat la Întâmplare d.nlr-un
gmp de piese bune in proportie de 99%, va
face parte din procentul de 1%.
g De căte ori se va conecta o linie trifazată.
ordinea fazelor V<l fi inversă.
10 Un motor electric se invârte intotdeauna
i n sensul necorit
11 . Posibilitate a absentei unei cote de pe un
dnsen tehnic este d irect pro p orţ i onală cu
importanta S8
12. Piesele S<lU modulele i nlerşanjabile nu
se pot inlocu i Între elc.
13 . PrObabilitale a de defectare <l unei
componente. ansambtu sau echipament
este Invers proportionala cu posibilitatea sa
de repar<l!lc s.au de inlocuile.
14 Dacă un prototip funcţionea.<:ă corect
această situatie se va schimba la lansarea
necesară

producţiei.

15. Componentele care nu trebuie şi nu pot
să fie prost aS;Jmbl<J te, În realltale vor fi.
16. Dacă m ăsu ra m CII <lparatul de măsurat
În cu rent contin uu, vom constat<l efi suntem
pe o scală prea m ică şi polaritatea sa estc
inversă.

17. intotdeauna no vor cfidea d in ma n ă
piesele cele mai fragile .
18. Inregistrările ţjralice Îşi vor dep une
cern eala mai m ult pe mainile oa menilor
decat pe hilnie.
19 Un circuit protejat contra tuluror avariilor
se va avaria primul
20. Dacă· acest CircUit va rezista socului. el
va provoca distrugerea altora.
21 O slgurantă de protectie ultr<lrapidă se
va arde intotdeauna prea târziu.
22 . Un tranzistor protejat de că t re o
siguran ţ ;'] va proteja siguranţa, arzandu-se
primul.
23. Un oscila tor cu autodeclansare nu se va
declan sa.
24. Un 'oscilator cu cuart vn oscila pe o al tă
frecventă, În caz că va osciln.
25. Un tranzistor PNP se va dovedi <l fi, ÎII
general, unul NPN
26 . Un condensator cu coeficient de
temperatu ră negativ. utilizat intr-un circuit
critic. va ave<l un coeficient termic maxim
pozitiv.
27 O avarie nu va npărea niciodată inainte
ca ech 'pamentul să trencl'l de controlul final.
28 . O componentă sau un echipament
livrate de către un furnizor se vo r Încnd ra În
pre sc riptiile de calalog nu ma i p â nă l a
efect uare<l contro lului de receptie
29. Dacă Înlocu im o piesă defectă Într-un
<lparal care prezintl'l o pan;) intermi ten ta.
defectul va rea părea imediat dllp.; punerea
acestuia În functiune.
30. După ce se vor deşuruba toate cele 16
suruburi de fixflre <1!c unui panou de acces.
se va observa că nu acesta trebuia desfacul.
31. După ce se vor monta tO<1le cele 16
suruburi de fixare ale unui panou de acces.
se va observa că s-a u itat montarea
garniturii.
32. După ce un ap,wlI este comple t
asamblat, vor mai rămâne pe milS;) cilleva
cornponente.
(traducerea şi adaptarea Şerban Naic u)

Redactor !?ef : ing. ŞER BAN NAICU
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PREAMPLIFICATOR PENTRU
CAPUL MAGNETIC DE REDARE

8

ing . Emil Marian
Pre<lmplrt,catorul pttnlru capul
magnetic de redare ~,e rolul do o pro!U<l
un sem,,,,1electric de ord>llU1sute,,"" de
mO::rovoI!i de la aoesb ş' de !foI IIInpifica
p,Ilrk'lla un nivel de ordinul sutelor de
milivol,. OOI'Iform unei caracteristici de
transfer bone dcr"t,,(NAB) p,'ncipalele
cerinţe pe ca re \reIJu!) sO le
indeplintt3sci'! un pronmp l,ficator de
redaro cu bune pedorrnan!e su nt
urmltoarele
• adaptllrea cu impedan!3 CIOpuiui
magnc~c do ,edan.;
• raport semr'aVtgomo! cbt mai mare
(minim 65 dB);
am plil lcu" fior ii distorsiuni In
.ntreaga bandli de audiofmcverl)ii (li!
" 20Hz ~ 2OKHz):

,

~

•

• o',.

,~~,.

---'"

.

'o'

cap ma<Jnetic de reda'e, oncătar II 00
urm atoar ei" perfecţionat d,n punct de vedere
construct iv, nu poa te asigu ra ()
ODn~ldorente
• ecran are a ingriJItO li capu lui ca,aden,tic;'l de Ilansfe' intrare·ieslre
liniară a tensllm,; capta:e În urma C.bri;
magneIIC d" redare;
• fobsrroa conductoweIor ecrana:e unei benzi magnetice ,mprimate cu un
la rcalzaf811 1eg{rI...-Ior galvanicc OOIre 1\u.o; magnellCconsbnt (figura 1) Acest
capul magnelr<;: de redare ş' int"";.;!" lucru rezuM dillorltll pre<deril"r tare
apa r ,n capul magnet,c ele ,e<:! ... e in
pnlBmplifrealoruiui ;
100osi,,,,, uno. tranzistoare sau spedal datorlt;'l eTectului de intrefiar şi
circuite iIltcgrate de zgomot redus, cfcct\.J1ui de autodt!n'llg ootizare a benzi
specializat e ~nt.u emplif ica r ea magnetice in zonll trecven!eIor iJlllHe.
semnalelor ele<:1ricc de nivel nuc (de De (ISeIllCnea, lap!o.j este acoefllual ş.I
de prezenta pie<<.Itffi1or In fJer care apar
ordlnul~):
.1oIo$i"6a unor COO1ponentc elec:trioe In tuleie miezului rnagnelic al capului
pas"'" ('e7istonre ŞI COndensato" re) de redare, F9Jl()rne.,\JI este cu at~t ma'
cara prezinta un ~\lome t min im pteponderenl Cu c.1t semnalul elecHic
(rezis\O$l,-., de tip RPM. oondensatoartt eeptat 00 Co1puI mag"e:ic<le redare arc
muIIIstral s;!u tanlal etc.).
() fr"""""ţii ridicati'! In figu ra 2 sunt
• alegerea unei oonfgura~1 a schemei pre~enla1e caroctensticile de l<8I'lsrer
e'eclnc:e care sti prezinte o imunrta:e ce caracterizea.di fuoctlonarCa ...... ClIp
spontfl ln priv,n!3 eaptlirll zgomolulu,: mag,'el c de redare atunco când acesta
· 'ealilf"ea unu l Ca bla) imprimal pre ia un semnal impr imat P<l banda
ingrijit. Ia Ca,e Sit I,ne cont de toote magnetidl Se obscrv;!\' ro clit Înlref1tllul
mtlsurite penlru evltnrco poslhiH:ăo. de capului magne~c de redare eslc mal
sparitl8 li zgomotului (strudură Iizicb. ma,,,, (f igur. 3). cu atJt pierderile
suplimentare sunt mai accentuate In
uI preamplifoca\oruUide redare se ob':ine

ţinând
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",",.- ~-
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Figura 1

• ca'<IC!I.ln$ti(:i de transfer intl"8rCflC~re
de lip NAS, cu oonstantela de timp
adaptabile pentru ;>flI1CIIIalele trpuri de
band:' magn"ti<;{o (Ui, FeCr Cr02,
Metal) :
· cap~cltate de supraincilrcare de
m.nim 10d8.
• disto'slunl THO şi TlO minime
tproctrc orre~ s:e-nte);
• compensar{!a suplime ntară 1)
pierdcri!or In cap\ll maglletic de redare
la frecve nţe mon .
Adaptama d,ntro impedan!3 de
i6~re Il capulw magnetic de redare şi
impedanla
de
,ntrare
a
pr .. ampli i lcotoruilli r" p."zintă o
problemă reletiv simplii, deoarece
m~jo,ilatea Iraductoarelor magnetIC'
"Iectrice de ocest tip au o rezistenţă
eleC1Tlcă destul de redusli (do ordinul
zecilor de ohmi) şi " in<!uctan!ă de
ordinul mH,lmpcdan:a <.ndnd odată
OI frecvenţa semn..IuIui aud", util captat
de pe bandll magn etică Un elaj de
inlrllre al prc(lm~ificatorului nec es~ă
proclic o~ de intrare de oreI,fU
zecilor de KO, fapt pe dapl.., realizabil
la orice pt9!Il1..,.r.cator
Rapcn.rI scrmaII' ..... ,101 !I<".... aI
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FiglJ'a 2

zona lfecvenll!'lor 1reI'.e_Oa'Dn'..ă acestui
tapt s·a căutat o m",todă d"
compe ns are a acesto, p'e rderi,
realizându.se pen tru imprimare ~i
redare un algoritm concretizat In
lt.iiizarea unor Cllfllderistd de transfer
complementare, care compensează
acoste delH;.enţe prOprii oricărui cap
magnetic 00 redare, In figu ra 4 est"
pr"zentattJ alura caracteristicilor de
Ironslertoklsite la .npoimama si redarea
00 ... ben7i magnetice. iar in' fig ura S
se prezintă C3r1Ide... tidle de Imn,!!)(

de CUildripoi a monLajuluo, lipsa buctei
de mad, h1ls00 de al imentare cu
reziSl<'~nl~ minim:'·g roase de minim 3 O
mm , Irase e scurte ale legi'lturolor ,
gatvanice dintre componente etc);

·ecranarcatuturoroondudoareloroe •

1- 1-"-

privc$C traseul semnalutui audio ut~: 6
-ec""'area generală a p. eamplifi· l 1-j---f,\::>ţ"~'1,,:7-I
catorului , foloSind o cutie de tablă dill o

I-I---+~-t-l\--"rf~"-,
fier cu pe ... ţji groş i de mi nim 0,3 mm,
Amplificarea 1;'\'" distorsiuni In ,~
intreaga band.lo de audiol'ecvent;'l se •

'" I-if--j--\l-I>-;;\---j

ob~no p'mtr-o poIanzare adccvăta a
", tajelor de a mpil iicare. u. mărind II
functionarea lor liniar6 in toată zona de

uUlizează

tucr.i. Concomitent se
bucle
de reacţlo nCo;lal .... a loca lA şi" budă de
rcacţioe negat,vii globala ce aSig u,a un
control strict ai c.:lI'aclerlstic::O de transler
generale pro .... preampl'lica'.oo..,i Un

'IC)

l=t=j=~t:j:=L~

AUDIO
standardizate conform normativului
NAB, folosite În cazul redări i unei benzi
magnetice imprimate. M o dul de
realizare a corectiilora fosl standardizat
în vederea interschimbabilitălii caselelor
imprimate sau red ate pe diferite
casetofoane. Datorită faptului că benzile
magnetice prezintă sensi bilităti diferite,
În funcţie de compoziţ i a stratului
magnetic activ constituent, au fost
standardizate constantele de timp ce
ca racterizează locul de efectua re a
corecţiilor În frecvenţă pentru
principalele tipuri de benzi magnebce.
Ele sunt prezentate În tabel.
TIPUL BENZII 1:1
f1 t2 f2
LH
(~s) (Hz) (~s) (Hz)
l a rgă utilizare
3180 50 1201325
FeCr
3180 50 90 1777
Cr02
3180 50 70 2275
Metal
3180 50 70 2275
Analizând datele prezentate În
tabel se o bservă : cu cât o bandă
magnetică prezintă caracteristici mai
bune, cu atăt valoarea constantei de
timp1:2 este mai redusă, deci frecventa
la care se face rorectia este mai ridicată.
Un preamp lificator de redare
perfectionat este dotat În mod
obligatoriu cu posibilitatea modificări i
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Figura 5
magnetică imp rimată

•

preamplificatorul ui. În general,
elementele constituente ale blocului Z1
sunt de tip RC. Amplificatorul corector
A2 compensează parţial pierderile de

care

apar

datorită

zrra ~

inalle?er:n.. ~ u-e c:::orec:t..
complete. decek! mamAleonnbuda
de

reacţie negativă
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blocul de amplificareA2, dotat cu o budă
de reactie negativă reglementată de

'TJd9ldLde"'e!Cae·

banda

.,••

"

la

Prac:Dc se UJI s:a::ă că lărgimea benzii
aud io -n zona frecventetor Înalte,
debnutâoemcasetofon, reprezintă un
element defn.1ofiu ce caracteri zează
performantele finale ale acestuia. În
figura 6 este prezentată schema bloc
generală a unui preamplificator pentru
capul magnetic de redare . Se observă
că elementele definitorii sunt
reprezentate de către blocul de
amplificare A1.care preia şi amplifică
liniar semnalul electric provenit de la
capul magnetic de redare . Urmează

reaer:tâ

" "'"
,"

i"

realizabilă

c:aac::ats::X*'» ~ ale capului

contine
informaţia unui program muzical sOnor
care are o compoziţie spectrală În
frecventă foarte complexă. Dator ită
acestui' fapt, la anumite pasaje,
dinamica reală a semnalului captat de
capul magnetic de redare poate să
crească (până la circa 70 dB). Datorită
~"ff9Staa /
acestui fapt, pentru evitarea
distorsiunilor, este necesa r ca
o
I
'\.
preampliflCi3torul să prezinte o ~rezervă·
/'
'\.
de amplificare de minim 10 dB. In acest
/
'\..~
fel se evită distorsiunile de tip CUPPING
Hli (de limitare) şi mai ales distorsiunile de
.
3
intermodulatie, foarte usor sesizabile,
2 •
10 2 4
deosebit de' neplăcute ia audiţia unui
CaocIa<Istda da '9do"a si naQ$Ir<Ja
program muzical sonor. Polarizarea
Figura 4
corectă a etajelorde amplificare proprii
constantei de timp1:2 i n funcţie de tipul preamplificatorului Î n vederea
de bandă magnetică uti l izată. functionării liniare, a lături de dotarea sa
Constantele de timp mentionate în tabel cu el capacitate de supraîncărcare
('J
Al
A2
sunt va labile pentru ' o viteză de
antrenare a benzii magnetice de 4 ,76
cmls (banda magnetică ce echipează
casetele). ln figura 5 sunt prezentate
caracteristicile de transfer de tip NAS
n
Elo) (\EI m aro· fi)
proprii redării unei benzi magnetice
Figura 6
imprimate, În func ţie de tipul benzii
magnetice uti lizate. Capacitatea de
supraî ncărcare a preamplificatorului corect aleasă evită din start aparitia
pentru redarea unei benzi magnetice distorsiunilor de tip THD şi TlD,
este u n alt factor important care asigurând functionarea sa optimă .
O ultimă' problemă deosebit de
caracterizează buna functionare a
acestuia . Analizând caracteristica de romplexă este compensarea piefderior
transfer NAS si tinând cont de nivelul capului magnetic de redare În zona
semnalului de fnti-are furnizat de un cap frecventek>r inalte. care se accentuează
magnetic de redare (circa 0,4 mV) se in special Înspre plaja superioară a
observă că preamplificatorul de redare benzii de audiofrecventă . Considerentul
trebuie să asigure o dinamică minimă este dublat şi de posibi litatea efectuării
de circa 60 dS. Să nu uităm Însă că practice relativ simple a compensării

,

fie

blocul 'Z 1, care asigură alura
caracteristicii de transfer de tip NAS a

- -

I

" '"

,,-

- .\.'"
- --

-

·Ie

să

un orocus I"'IdusrriaI de serie mare .

Figura 7

EIc4 De

~ lllae·

(2)

grup LC astfel încăt acesta să prezinte
o rezonanţă ch iar În zona frecvenţelor
Înalte (unde se face corecţia
sup l imentară). Deşi acest aranjament
asigură teoretic o precizie r idicată,
obţinându-se in finala liniaritate sporită
a caracteristici; rezultante imprimareredare, practic sistemul se complică din
punct de vedere constructiv, prin apariţia
bobinei L (cu miez reglabil). Să nu uităm
că din construcţie capetele magnetice
de redare prezintă o oarecare dispersie
a caracteristicilor. Datorită acestui fapt,
in producţia de serie este necesară
acordarea fiecărei bobine , potrivit
perlarmanţelor fiecărui cap magnetic de
redare, sistem complex şi destul de
cositisitor. Marea majoritate a
casetofoane l o r
prezintă
un
preamplificator pentru capul magnetic
de redare realizat conform schemei bloc
prezentată În figura 7. Se observă că
in paralel cu capul magnetic de redare,
care reprezintă practic o bobin ă cu miez
de fier, a fost amplasat un condensator
Ck . EI are rolul de a compensa
pierderile, formând în zona frecvenţe l or
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a 3QpF
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i nevita bilă

În urma trecerii peste acesta

a benzii magnetice. Datori tă acestui
fapt, după un număr de ore de
funcţiona r e, valoarea capacităţii

"
CI

micsorează. Acest lucru se petrece
datorită uzurii fizice a capului magnetic,

condensalorului Ck trebuie modincată ,

CI

:::-<>~J'lf~---d~~ţj~
+~ , 1 ~

11
8C41J

-:-

Ela; de II1trare ·

În scopul

păstrării acordului iniţial al

circuitului Le in zona frecventelorinalle.
'

Capacitatea condensatorului Ck este
de ordinul nanofarazilor, datorită acestui

[31

Figura 8
Figura 1 1

inalte u n circuit rezonant Le (L fiind
inductanţa

capului magnetic de redare).

Frecventa de

rezonantă

a fo st astfel

aleasă Încât compensarea În frecvenţă
se produce tocmai in zona frecvenţelor
Înalte şi foarte inalte. Urm ează
amp lificatorul liniar A 1, urmat de
amplificatorul A2 dotat cu bucla de
reacţie negativă Zl ce conferă o

CI

a
--<> )
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4.1uF
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8C41l
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Figura 9

!6t13

161

fapt nefiind ut i l ă folosirea un u i
condensator ajustabil de tip trimmer. O
moda litate de fo losire a unui
condensator ce ram ic ajustabil este
posibilă dacă se alege o config uraţie a
schemei electrice a etajului de intrare
din preampliricator similară cu ce a
prezentată În figura 8. A lege rea
"A

schemei electrice se
Miller,
a unui
condensator prin conectarea lui intr-o
budă de reactie amplasată Între intrarea
şi ieşirea unui etaj de amplificare. in
caz ul eta jului de intrare al
preamplificatoru lu i din figura 8 ,
condensator ul aj u stabil C2 este
amplasat in tre b aza şi co lectorul
tranzistorului TI. Polarizarea lui este
asigurată de grupul R,. R.2, C3.
Condensatorul C3 are rolul de
a bl oca r eîntoarcerea
componentei alternative la
intrarea etajului amplificator de
tensiune . Astfel se evită
apariţia unei reacţii pozitive de
bandă l argă, ce ar perturba
buna funcţionare a etajului de
a mp l i f i c a r e
(instabilita te,o scitaţi i etc) .
Capadtatea de intrare virtuală
bază-emitor a tranzistoruluiT1
devine:
C = (Cca + C2) x (A-1) , unde:
CCB - capacitatea i ntrinsecă colectorbază a tranzistorului T1 (CCB == 6 pF)
C2 - capacitatea condensatorului
ajustabil
A - amplificarea În tensiune a etajului
A
(R3/1 RIN) IR4 (II
În
paralel)
RIN - rezistenţa de intrare a etajului
bazea ză pe utiliza rea efeclului
de creştere a capacităţii virtuale

=

următor

=

Presupunănd RIN
200 Kn,
pentru va lorile din schema electrică
prezentată În figura 8, A == 100, deci:
C = (6 + (6 + 30)) x (100-1 ) =
1366 + 3564 pF.
Gama de valori este pe deplin
acoperitoa re pent ru realizarea
capacităţii ajustabile necesare, făcând
posibilă acordarea circuitului rezonant
de intrare LC. O a lternativă practică de
realizare a unui etaj de amplificare ce
prez i ntă o cap acitate de int rare
ajustabilă este p rezen tată În figura 9.

"

360

de transfer finală de tip
NAS. Dispersia inductanţei capetelor
magnetice de redare cond u ce la
necesitatea alegerii condensatorului Ck
pentru fiecare variantă, fapt care
micşorează tehnol ogita tea u ne i
producţi i de serie deoarece valoarea
finală a capa ci tăţ i i condensatorului se
stabileste după câteva În ce rcări. Să nu
u i tăm faptul că În timpul exploatării,
după un n umă r de ore de funcţiona re ,
inductanţa cap ului magneti c se

co nfiguraţiei

caracteristică

.---ţ----{:-:'::::J---~---o + 21.t.V
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Figura 10
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INF ORMATICA

NOTIUNI
GENERALE DESPRE PC-URI (3)
,
fiz. Gheorghe
(urmare din numărul 10/1996)
6. Memoria CMOS contine
datele din 8105 care pot fi modificate
de utilizator. Este lot de tip RAM , dar
lentă şi cu un consum foarte redus. Ea
este permanent alimentată de la un mic
acumulator, împreun ă cu ceasul PCului.
7, Memoria ROM (Read Only
Memory) conţine datele din 8105 care
au fost scrise de fabricant. Nu se şterge
în lipsa alime ntării , dar nu poate fi
rescrisă (modificată de utilizator).

Memoria externă:
Memoria externă cup r inde
dispozitive capab ile să retin ă datele un
timp i nde lungat fără' alimentare
e l ectrică, folosind înregistrarea
magneti că, optică sau magneto-optică.
1. Hard Disk Drive-ul (HOD unitatea de disc fix) este un ansamblu
electron ic şi mecanic care asigură
Înregistrarea şi citirea informaţiilor
binare pe discuri magnetice {principiul
~ 1n această situaţie valoarea
~ finală functîonală a capacitătii
ajustabi le se stabileşte acţionân'd
cursorul potenţiomelrului reglabil R3.
C = (C2 X X + Ccs) x (A-1) , unde
XE (O.;. 1) - coeficientul de transmisie
rea lizat prin actionarea cursorului
potentiometrului semireglabil R3.
C ~ (47 x (O ... 1) + 6) d100· 1)
594 + 5346 pF
Şi in acest caz plaja de variaţie
a capacităţii de intrare este acoperitoare
pentru stabilirea valorii finale in vederea
acordării circuitului rezonant de intrare
LC , O ultimă variantă de rezolvare a
problemei (atunci când etajul de intrare
contine tranzistoare) o reprezintă
schema electrică prezentată in figura
10. Se observă că, de această dată,
potenliometrul semireglabil R4, care
oferă posibilitatea realizării finale a unui
reglaj de capacitate, este amplasat in
emitorul tranzistorului T1. De această
dată capacitatea condensatorului C3 se
diminuează , conform relaţiei:
C C3x(1 - Xxk), unde:
k - coeficientul de transmisie al etajului
prin circuitului emitorului ( de valoare

=

=

subunitară),

În cazul schemei electrice din
figura 10, k 0,6, iar C 3300x(1(0+1)xO,6)) 3300 + 1320 pF.
1n poziţia cursor-potenţiometru
semireglabil la masa montajului.
capacitatea condensatorului es te

=
=

4

=

magnetofon ului) . HOD-ul este o cutie
În care sunt Închise hard diskurile, mai multe discuri de aluminiu pe
care este depus un strat feromagnetic,
câte un cap magnetic pentru fiecare faţă
de disc, mecanica de antrenare şi
electronica de control. Numele
consacrat al HOD-ului este C: , iar dacă
există mai multe discuri (fizice sau parti~i
logice) ele sunt numite d: , e: etc.
Capacitatea de stocare a HDurilor În momentul de faţă este foarte
mare (ajunge la ordinul GB). Pe HD sunt
Înregistrate: sistemul de operare,
programe le pe care le rulează
calculatorul, datele pe care le utilizează
aceste programe, sau pe care le
furnizează etc. Accesul la HD şi
sctierea/citirea datelor durează mai mult
decăt În cazul RAM-ului. Există riscul
ca toate datele de pe HO să fie alterate
la un moment dat, deci pierdute, din
cauza unei defectiuni a unită tii sau
datorită acţiunii unui virus (program cu
etanşă

maximă ,

iar odată cu acţionarea
cursorului ·spre- emitorul tranzistorului
T 1, ea se micşorează pănă la cea 40
% din valoarea initială. Se observă că
această variantă oferă posibilităti mai
restrânse de reglaj al circuitului rezonant
de intrare LC. Variantele constructive
de montaj prezentate în figura 8, figura
9 şi figura 10 se pot aplica practic la
orice case tofon dotat cu un cap
magnetic de redare bun , la care
pierderile sunt mici , scopul final fiind
realizarea
u nei
Îmbunătătiri
suplimentare a periormanţelor acestuia
În privi nţa limitei superioare a benzii de
frecventă redate. Avantajul esential al
acestor soluţii este posibilitatea p ractică
de efectuare a unui reglaj ulterior, după
un număr mare de ore de functionare
a casetofonului (când capul magnetic
s-a mai uzat) fără a mai schimba
componente electrice.
Pentru unele casetofoane la care
pierderile de frecventă proprii capului
magnetic de red'are sunt mai
accentuate, metodele de compensare
prezentate anterior sunt suplimentate
prin realizarea unor bucle de reactie
pozitivă locală. in acest fel eficienţa
circuitului rezonant LC este majorată
suplimentar. O soIu~e practică de acest
tip este continută in schema electrică
din figura 1'1. Condensatorul C3 care
Închide buda de reacţie JX)zitivă, a cărui
capacitate este aleasă astfel incât să

Băluţă

acţiune destructivă).

2. Unitatea de disc flexibif(Floppy
Disk Drive - FDD) este o componentă
mecanică si electronică În care se face
scrierea şi citirea Floppy Oisk-urilor (FD)
numite şi dischete. Numele consacrat
este a: şi eventual b: (dacă există două
FDO-uri).
1nainte de a fi folosită prima da tă
pentru scrierea datelor, o dischetă
trebuie "formatată ". Prin formatare se
marchează pe su pr afaţa stratului
magnetic trasee circu lare (piste) şi
sectoare de cerc pe fiecare pistă, unde
se vor inscrie datele. Fiecare pistă si
secloreste numerotat si Într-o anumit~
zonă se tine o evidentă a datelor
înscrise pe dischetă. Formatarea este
specifică tipului de calculator şi în ce
priveşte capacitatea de stocare - tipului
de dischetă şi FDD-ului.
3. Unitatea CD permite dtirea
discurilor compacte (CD) cu ajutorul
unei diode laser de mică putere. al cârei

prezinte o reactantă minimă doar in
zona frecventelor inalte, este amplasat
intre ieşrea etajului de intrare şi intrarea
sa Datorită acestui fapt, În momentul
când frecventa semnalului de intrare
creş te (spre I(mita superioară a benzii
de audiofrecventă) reactanta sa scade,
reacţia pozitivă 'creşte, mărindu-se În
acest fel amplitudinea semnalului de
i eşi re. Datorită Însă prezenţei grupului
C4Rs, de la o anumită frecventă fo
situată in zona frecvente lor inalte,
coeficientul de transmisie ai acestui grup
c r eşte, practic creşte ş i capacitate
virtuală C a circuitului de intrare, iarin
acest mod frecventa de rezonantă a
circuitului LC (inductanţă cap magnetic
- capacitate virtu ală de intrare) se
micşorează. Reacţia pozitivă se alege
întotdeuna subunitară, pentru a nu
apărea posibilitatea de oscilaţie a
etajului de intrare care este amplificator
de tensiune. În urma acestui aranjament
al schemei electrice, este majorată
eficienta circuitului rezonant LC În ceea
ce priveşte compensarea pierderilor din
capul magnetic de redare la frecvenţe
inalte. Constanta de timp a grupului
R4CStrebuie a l easă astfel Încăt să fie
indeplinită relaţia: 1" = C4Rs ::; 1/2rr fo,
unde fo - frecvenţa l imită superioară din
banda de frecventă audio redată de
casetofon.
'
(continuare În numărul următor)
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/ascicuilumino5 es:c rclledat dilef8fltlat
de catre supralto!a discului Dioeu,ile cu
da t~ pentru calculator (CO ROM) au
c.1p.acr.ate ~U(I/;!I tI50 MB ~ ptl ele ..... ri
~"",te programe ...oUn'I'I(IaSC, bibIio:€ci
de date (caI.:I1oiIgc, enodopedr., orMrjni
statice sau animate).;oc.." etc. CDDrvlHJ l pentru crdculator ooate reda si
Inreg i strărrle de pe CD-u rili! toud iu
FJt>rican~i livri!ază ~ CD neinregistrate
care pot fi 'scrise- de utiliz<ller, dar
nu""" în ......-0\1 $peCIaIe de ÎfVegalno'e
~căror preţ estacornparab1 CU al unui

""'(1"'*)-

4, Unlfalea d e djsc
Opac este s,mila , ă 1n prinCIpiu CU FD-

•
•

Drive, dar discurile pot fi scrise li' etti:e
:le baza i!1i!ctului magneta · aptk .
CapaclUllea e Ste de CIrca 150 MB
Prelul r:dicat!aco s.:i foc <areon lnlălmlă.
5. Srrfiamer-ul fiste O unitate
"" pabilă $11 scpie şi s<'l cit(lsc(i datele
pe barlda magnetică afla tă in~-OCi"",tă.
Ca;>acitalell r>OOte atinge 250 MB Spr...
deosebire de toat.c celelalte memorii
men)!Onal'" ma, sus.care aveau acces
..le8lO' la zonele de mcmOfle , aici
accesul esti! seco; ... nţ al, duci lent Din
această CIIu7A este folosittl numa i
pentru copii da rezervă ..1u dllielor si

~Flop py D lsk-ul (FO) esle o
disd>ută. ~d<ot,":,,,biâ,

•
•

pc care

.ofurm",!ia poate li scrisa ,i cit,tă
Ocnumlrca ·disc " e><obI' ..sle julIllf,cată
de suportul de pl astic s.ubj'lO al stratlllui
"",gnc1ic. Proteoclla dlSQJu esle ritcutll
de fabncant pr n inchiderealn1r Un plic
de plast C In c.\lUI celor CU d;ametrul
de 5 .25 inch sau lnll-O CU1i! do plastc
la diametrul de 3.5 inch, NeceSItă o
deosebi tă aten tie la manevrare.
Dischete l... nut'e l)uie supuse la actiuni
"",canice (lndoirc. apăsare), lncăizirtl
excesi"a. umewlllii , praf , 1cilmpuri
magnelice ( televizoare. d,'u~oare,
transform"toore, mOloare elucl"ce.
magne1i e~c), itlr sl ra!ul m<>gnctic 111.1
trubu i" al in~ cu m~na sa u Cu vreun
obiect CaPilC'bteo de stOC!l'~ ti d.~!e1ar
o s!e 360 . 720 KB sa u 1. 2 M8 la
dsct>e:clcdc 5.251lCh'f' 720KB. 1.44
MB sau 2.88 M B in cazul d.schetclor
de 3,5 inch. V,1Cza de scrrere/cltire la
FD es:e r(li"t,v mLcă . Pe lie-cllrf! FD
poat" fi scrisA rtllI'J"etic Il "c !tche~" de
ident ificAre (ma x m 11 caract .. re
al/an umerice ) care surveşte la
odentilic3re
Pe d ,schete se hvrellză

"'"_',!'," călre

date Alem ie ! Im;>reunâ cu datele , pe
d,şchete se pOll ransm ite ~i vi",~ii de
la un calcu lator la altul ! Control ul
d'scheto, Înai,:Co transferul .. de date
CU un pI'Og",m anlivwu:l adull!izal. es~
o prOl!lCllul", foarte utrl<'l , ~, noc, acest
oon\rol nu este 11)(')% SO<]Uf
Ce este un fîşier
A~a cum croullu' MoI,ere făce~
prOză fără sti Ş1Le, tot a~ ~' utili 'a!nn,l
PC-ului lace fis;ere fAra s~ - ş i daa
s eama, on de c,\ta O" salveazli o
luctare
D«tt!1e (nulT\('rcle) sc~ra:e nu
au nICio semnifica1. ... , "'Stim'' ''''t''' cu
literele unui ~l laoo! care nu lnseamntl
nim IC d8că nu su nt grupal" în cuvLnle
propoZIT'i. fra>!11 Ş' Imr te lloostea În
cadrul unei I;'-ub,. Un grup cocrc~t de
date se numeşte"llşle(' Un frş.er poa!e
contine cele mai d , _ informatii : un
text, un toool, o schemă clectro"'Că , un
descn tehnic, o imagW-.e. p/OIJ'l'''OJI unei
maş,ni unelte elc
Fklcare categorie de fIŞiere din
cele menţionate este creată şi este
in!eleasa numai cu un progrllm
speclalzat puntru dornenru! respectiv.
Ac ... sle i''''g ram<J sunt stocate In
calculator tot sub formă du ~siere. Un
fişa" poIIl6 !I"oIe<I citiva odc\J
c;)teva

sau
~"~a~:~

despre spaţiul pe carEI 1 ocupă pe di""
sau In mern:>rie. Pentn.r " ft rea.noscut.
orioe flţlier ere un nume In DOS numele
propriu zis ar" c... 1 mult 8 <;>traclere
(~tere SIIuJ~ cifre) şl . oJliklnal , poate II
urmai d<J O "e xlens'e· de maxim 3
caractere Ca separa:or Intro nume şi
exlen$ie se fololicşte punclul
E,.;s;1i\ une~ rtlskicjJo la ak-ă tuirca
nUf\'\jj lor. din care menponăm : nU sa
poiI!e Illsa spaţiu liber lnlre cafficttllll.
nu Si! poate fo lo si v ,rgula. liniuţa
despArtrtoare ş' nici punctul (dllcit
pentru separarea exten~'e,). Nu pot
ex,s", două fi~ cu nume identice în
a""IAşl director, C~~u latorul va mfu~a
1N"C9'S\r(lf1la celui <1<.....1doiM ~ icr ""u.
la cer" .... conţinutul noului I.ş ,er il
Înlocu'eşte pe primul
In WIN;)OWS !l511Ş1Crel6 pol
_
nlnK! Ulg'. P<'\nă la 2SScaractere.
ia, rc stric!' le sunt reduse
Formatul fî ~ier ulu l
Formatul unUI fi~ ier insedrnnă
!OpuI de f' $"". modul speci fic de
organ,za,,; a datelor. Disti ngem
categoriile generale; fişiere biliare şi
l i ş,are text. dar in cadrul fiecllrei
se
catt!gari,
de formate
s;:>CClfice
;>rog ,am
a'll
Pentru

"

pro<Jlllm P,""poJf1() o Ol'umilă ... xtensie,
este recomandabil Ca ac",asta sO fie
resp!!C1atii 1Ie Llt~7.11tor , pentru c;) Lit8fiol
programul va rocu-noa~te formalele pe
bat;! extensie,. De exemplu extensia
t_1 este spedfic6 ed,ton.IIu' Mi<::roSoll .
wn pentru \'Vl"Ite.doc pen1ru MS WOfd
e!C,

Comprimarea ~i decom,
prlmarea fi,le"lor
LipSI! de memorie este una din
obsesiil e operatorului de PC
Capao1ii:ea de S\oc!lrea a datelor pe
HD '" nurnrwut de FD-un posedate sunt
In totde una IIm'tatll ,
timp co
programele pa CMe dorim sO le rul~m
~""<::fllnle care pol li create cu alutorul
lor nu sunt'
O SOluli! pentru mă",ea
capac,tOţii de stoca re o conshtuie
comprimarua f",ierejor. Ea se/ace eu
pr og rame speciale d ... compr"nar ..
(lIf'tli""rc) cum sunt PKZ'P.A RJ, Lharl<,

,n

RAR

Inainte de folosire foşierul llr'hrvat
trabu OI dezflrhivat cu acelasi ptOgfam
eu care s-a Iăcut comprimarea
Factorii tie comprimare depond
de tillUl fiSierelor comprimate Se poate
cont.. pe un factor nlOOiu 2. dar el poato
lIJur>ge la 20 pC)n!ru Jnumi:e tipuri de
fişlero

Dublarea ca pacităţi i Ha rd
Oisk .... lu i
Dacii dorim ",a,irea capadt~t, 1
tie stocare fi HD-ulu i trebuie cumparat
unuI3decvat O ffilltodă m>I; ien iMl, dar
nu lipsită de inconve ni e nte, este
Instal area unui progra m de
~mare(DoubItISpace l'vrat in MSDOS 5.0 şl6.2, SkIckcr. )((f~Onve i!te,).
Ele comprimă autom..t r'l"mele inainte
di! a le scrie pe HD ~ i le docompri mă
la citire. Factorul d ... creştere ..
cap8Cllă~j este IIpIOpJat de 2. Opcro~\c
s ... la c f<'rră ~hre .. utilizatorUlui
f>rogfamele creaa un disc k>gic - rl!!""r
CVF (Compressed Volume File) cara
va cont inc date la co mprlmll ie
I\IQofitrOOl 00 oompresl<l des folnsit ()Sto
LZW (Lempel-Ziv-W elck), prin Care
SCCV<Jn;e1e de date care !II! repetă sunt
f"OIImorate numai odată si pnmc$(: un

000 .

.

De şI

a pII ,,,nl aV em numa ,
IIvII"t..je din comprimarea HD UlUI,
totusi ex<stO deza vantaje impo'18nle
cr(l~ter ... a uzurii HD-ulu i. mărire a
~mpulu, de acces la disc laproJWTIaliv
de douO ori). iarln cazul unei delerJOfilri
loo;aIe a Ht:>d.Ji esl6aIectată Oean-.rtate
mu lt ma ,
licee".

CONVERTOR PENTRU BANDA DE 10 MHz
ing. Dinu Coslin Zamfirescul Y03EM
Pentr u cei ce dispun de un
receptor su perheterodină de trafic (SSB
si CW) capabil să receptioneze banda
de 160m, montajul din figura 1 permite
receptiabenziide30m( 10,1 ... 10,15
MHz).' Montajul se intercalează Între
antena propr i u-zisă si intra rea
receptorului (borna ~ANT'ENA") şi se
alimentează cu 12 V , consumul
nedepăsind 20 mA.
S'chema este constituită in
esenţă din două etaje: un schimbător
IO.1..10. I ~MHz

'G~

superior (10,15 MHz) va fi plasat la o radiodifuziune de49 m, care au niveluri
apreciabile seara şi in timpul nopţii.
f igura 2 se arată exact cum stau
c) Dacă oscila torullu~ează 'Jos~ există
lucrurile. Fireste, această si tuatie nu posibilitatea nedorită de a se receptiona
constituie un impe d iment. bacă şi alte semnale ned orite, insuficient
oscilalorul ar fi avut o frecventă mai mică atenuate de circuitul de intrare, şi anume
decât a semnalului recepţion'at (de pildă de frecvenţe fx, unde:
se utiliza un cristal de cuarţ de 8 MHz),
fx - nfq = fi sau
nu se mai producea inversarea
nfq - fx fi cu n 2, 3, 4 .
spectrului de frecvenţe, ci o simplă
fq - este frecvenţa oscilatorului
translatie spre frecvenţe joase (cu 8 loca! (cu cuarţ), iar fi este frecvenţa
MHz). i n cazu l exemplului nostru, la intermediară cup r insă in banda de
160m.
Cititorul poate calcula uşor care
sunt intervalele de frecvenţe fx pentru
n 2 si n 3. Semnale de frecvente
fx (relativ mari) pot ~sări" peste circuitul
de intrare prin capacităţile parazite ale
4 7nF
mo ntajul ui şi pot aj unge la intrarea
schimbătorului
de frecvenţă producând
13

o.""

3_
56pF

1"

I"

de frecvenţă şi un osci lator local,
realizându-se ceea ce se cunoaşte sub
denumirea de convertor sau adaptor
(ultima denumire, deş i impământenită ,
fiind mai puţin adecvată). La montajele
de acest gen oscilatorul poate lucra fie
pe o frecvenţă fixă (ca în figura 1), fie
pe o frecvenţă variabilă, contro l ată de
un condensator variabil sau de o diodă
varicap .
1. In prima variantă , frecvenţa de
iesire este variabilă si acordul se face
aCtionând asupra reCeptorului propriuzis. Astfe l, in figur a 1, oscilatorul
(controlat cu cuarţ) l ucrează pe
frecventa de 12 MHz. La iesire se obtine
diferenta intre frecventa oscilatoruhJi si
frecven'ta ce se doreste a se receptîona.
Banda de frecvente '10, 1 .. . 10, 15'MHz
este Mconvertjtă~ in' banda de 1,9 ... 1,85
MHz. Deoarece osci latorul are o
frecventă mai mare decât a semnalului
din a ntenă, se produce o " răst u rna ren
(inversare) a dispunerii frecve n ţelor pe
scala receptorului. Astfel, capul inferior
al benzii (10, 1 MHz) va fi plasat pe scala
receptorulu i la 1,9 MHz, iar capăt u l

=

+,'"

:r
"'

=

=

""HI'

"

interferenţe.

2. Revenind la
o a doua
lEsne
variantă de convertor
(Colre RX) utilizează un oscilator
100 1.65 .. 1,9MHt local
de frecventă
variabilă, cu ajutorul
căruia se poate face
acordul, frecventa de iesire fiind
constantă. in acest caz nu se
acţionează
asupra
acordului
receptorului, care rămâ n e fix. De fapt,
convertorul împre u nă cu receptorul
ieşir e s-ar obţine 2, 1 ... 2,15 MHz, rea lizează un rec ept or cu dublă
Scala
RX
cap ăt u lu i inferior al benzii (10,1 MHz)
co respunzăndu-i frecvenţa cea mai l.BSMHI:
joasă (2 ,1 MHz) de pe porţiunea utilâ "
•
•
•
•
a scalei receptorului. S-a optat asupra
variantei clasice cu oscilatorul ~sus " din "':Ccc-.'-~'~-.'--'-CC-~'
mai multe motive:
lo.l5t.4il
lO, l t.'Hl
a) Cuarturi cu frecventa de 12 MHz
f rocvenla reeap!ionaTa
Figura 2
c u cor.vertOllA ln~ od\lS
se pot procura mai usor.'în varianta cu
oscilalorul "jos" pentru ca banda de 10 schimbare de frecventă(sau triplă, dacă
MHz să fie translatată în banda de 1,8 receptorul are deja două schimbări de
MHz este necesar un cuart a.J frecventa f recventă) . Varianta din fig ura 1
cuprinsă intre 8,15 MHz' ş i 8,3 MHz , corespUJide schemei de receptor cu
admiţând că receptorul poate lucra doar dublă schimbare de frecvenţă, cu prima
intre 1,8 ... 2 MHz.
frecvenţă intermedia ră variabilă, iar cea
b) în varianta cu oscilatorul "sus" de-a doua variantă corespunde schemei
frecvenţa imagine "cade" in intervalul de receptor cu d ublă sch imbare de
13,85 ... 13,9 MHz, unde nuexîstă statii f r ecve n tă cu ambele frecvente
'
de ra diodifuziune. Î n varianta c'u intermed'iare fixe.
oscilatorul ~jos " , frecvenţa imag ine
S-a optat pentru prima varian tă,
~cade~ în banda de radiodifuziune de deoa rece este posibif să uti l izăm un
49 m. De pildă, dacă cua rţul are 8,15 oscilator cu cuart de mare stabilitate
MHz, frecventa imag ine corespunde pentru obţinerea piimei frecvenţe locale,
interva lului 6, 15 ,.. 6,2 MHz. Evident, care este cea mai rid i ca tă. Prin urmare,
este mult mai dificil să se atenueze până stabilitatea de frecven ţă este exce l entă,
la nivelul zgomotului (până la d ispariţie) practic ega lă cu stabilitatea receptorului
sem nalete proven ite din banda de În banda de 160m. In plus, nu este

'"
+---1'
,,,.

Figura 1

(
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frecvenţă mai mică (1,85 MHz), In

TAAMI

'"Iri'

opţiunile iniţiale,
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necesar să construim un VFO cu toate
precauţiile constructive. Convertorul nu
este ancombrant , deoarec~ nu cere
condensator variabil şi poate fi realizat
la dimensiuni mai mici decât ale unui
pachet de ţigări.
Să analizăm montajul din figura
1. Circuitul de intrare este realizat cu
o pereche de circuite cuplate şi asigu ră
o atenuare a frecvenţei imagine de circa
60 dB. Pentru a se realiza o mai bună

Figura

I
I

3

selectivitate, circuitele sunt cuplate
subcritic cu ajutorul condensatorului de
0,5
pF.
Conectarea
intrării
schi mbătorului de frecvenţă se face la
o priză capacitivă, iar antena este
cuplată
slab prin inte rmed iul
condensatorului de 3,3 pF. Cu toate
aceste măsuri , banda de trecere este
mai mare decât banda recepţionată,
atingând circa 150 KHz. Micşorarea
condensatoarelor mai sus mentionate
nu este benefică , conducăn'd la o
micsorare a sensibilitătii. Se recomandă
cupiarea antenei printr.un condensata
mai mic, doar dacă apar intermodula~i.
Cele două circuite se acordă in mijlocul
benzii pe maximul audiţiei.
Schimbătorul de frecvenţă şi
oscilatorul local sunt realizate OJ ciraJitul
integrat TAA661, cunoscut ca
amplificator şi demodulator MF.
Utilizarea acestui circuit, mai putin
" ortodoxă~, devine posibilă dacă se
examinează schema bloc simplificată
din figura 3, compusă in principal dintr·
un amplificator· limitator (AL) şi un
multiplicator electronic (M). In
funcţionarea clasică , semnalul MF se
introduce la intrarea (6) şi se aplică
limitat uneia din intră ri le multiplicatorului.
Pe cealaltă intrare (12) se aplică
semnalul MF limitat, cules la pinul (8)
si defazat convenabil de o retea LC
exterioară. La ieşire există un filtru trece·
jos (nefigurat in schema bloc) care
poate separa componenta audio.
Tn figura 1 oscilatorullocal este
realizat cu amplificatorulAL, conectând
o retea selectivă (cristalul de aJart) intre
iesirea (8) si intrarea (6). Astfel se
realizează' bucla de reactie.
Schimbătorul de frecvenţă se realize~
cu multiplicatorul M, fiind asemănăto r
schimbătoa relor de frecvenţă realizate
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cu circuite specializate, deoarece Această amplificare nu este necesară,
schema de bază rămâne clasica celulă existând pericolul ca receptorul să
Gilbert. Oscilaţia loca lă se aplică uneia producă intermodulaţii.De aceea, cu
din intrările multiplicatorului (conexiune ajutorul unui divizor rezistiv, câştigul
internă in circuitul integrat), iar semnalul ' global este redus la câţiva decibeli. Dacă
se ap l ică celeilalte intrări (pinuI12), cu se doreşte un câştig mai mare, se poate
condiţia să nu depăşească 10 mV, folosi varianta din fig ura 4, reglând
deoarece apar distorsiuni şi amplificarea convertorului la valoarea
intermodulatii.Aceasta este o conditie dorită.
esentială, diferită de functionarea
Bobinele L 1, L2 si L3 au 12 spire,
clasică (demodulator MF) , 'când se iar bobina L4 are 24 spire. Ele sunt de
recomandă ca , din contră, la pinul (12) tipul utilizat În televizoarele indigene alb-să ajungă 100 ... 200 mV pentru a se negru in modulul de sunet cu TAA661
intra in limitare. Rezistenţa de 2,7 Kn (bobinele cu carcasă metalică miniatură
serveşte pentru polarizare, deoarece şi cu oală de ferită). Ele se pot realiza
nu mai există legătură galvanică intre aJ uşurinţă utilizând sârmă CuEm$ 0,1
pinii (2) şi (12) prin intermediul unei mm.Sepotfolosişicarcasedeacelaşi
bobine, ca În cazu l demodulatorului tip de la receptoarele indigene,
MF.Circuitul acordat compus din bobina debobinând cu grijă pentru a nu sparge
L3 şi condensatorul de 39 şi 100 pF se miezul de tip "mosor". Se recoma ndă
acordă pe frecventa de oscilatie a bobinele cu suport din plastic care se
cua rţulu i. Reglajui nu este critic, inmoaie la căldură, În ciuda dificultăţii
frecventa de oscilatie fiind infiuentată aparente de a realiza infăsurarea si se
in mică măsu ră de acordul bobinei'L3. vor evita bobinele cu supo'rt de ebonilă
Acest lucru se poate verifica coneclând (de tip mai vechi), la care pinii se pot
un frecvenţmetru la pinul (8). Dar, dacă roti, rupând firele .
Se recomandă realizarea
circuitul LC se dezacordă foarte mult,
oscilatorul poate ieşi din funcţie sa u montajului pe o plăcuţă de circuit
poate " sări " pe o frecv entă instabilă imprimat. Bobinele se pot monta si
determinată de capacităţile 'parazite ale alăturat pentru a reduce gabaritu'l.
circuitului integrat şi ale montajului , Se Condensatoarele din circuitele acordate
alege o poziţie de mijloc a miezului, Între vor fi de tipul disc ceramÎc sau styroOex.
cele două limite, urmărindu - se ca la Restul condensatoarelor vor fi de tipul
conectarea alimentării oscila~ile să se plachetă ceramică sau multistrat .
amorseze imediat şi Întotdeauna pe Montajul poate fi ecranat într·o cutie
frecvenţa corectă. Astfel se evită
necazurile provocate de amplificarea
foarte mare a amplificatorului.
Schema oscilatoruluÎ prezintă
Însă şi o particularitate inte resantă:
poate oscila pe armonicele mecanice
impare ale cuarţului (oscilator
"overtone").
Autorul a experimentat si un
Figura
4
cuart de 4 MHz in locul cuartului de 12
MHz, acordând in continuare circuitul realizată din tablă subţire sau din circuit
cu bobina L3 pe 12 MHz. imprimat, dar nu este absolut necesar.
Frecvenţmetrul conectat la pinul (8) a Conexiunea convertor-receptor va fi
indicat frecventa de lucru care , functie scurtă si ecranată. Deoarece impedanta
de tipul de cua'rţ, poate diferi puţin de de ieş'ire este mică (sub 100 n ia
triplul valorii înscrise pe carcasă.
varianta din figura 1) capacitatea
La pinul (1) unde, in funcţionarea cablului nu contează practic şi se poate
dasicâ, se conecta un condensator care folosi orice cablu, inclusiv audio, cu
împreu nă cu o rezistenţă din circuitul conditia să nu fie prea lung.
integrat realiza filtrul trece·jos, s·a
, in incheiere se indică aproximativ
conectat , ca la orice schimbător de tensiunile continue corecte , ce se pot
frecventă , un filtru trece-bandă compus măsura la pinii circuitului integrat cu un
aici diritr· un singur circuit acordat. instrument aJ rezistentă de intrare mare:
Bobina L4 Împreună cu condensatorul la pinii (12) şi (2) se va găsi 3.SV, la pinii
de 390 pF rezonează în jur de 1,875 (5), (6) şi (7) se va măsura 1,4V. La pinul
MHz. Banda de trecere este in jur de (13) tensiunea măsurată este de circa
70 KHz, ceva mai mare decât banda 10,SV (depinde de consum). La pinul
necesară si prin urmare acordu l este (14) tensiunea va fi aproximativ
fix.
.
jumătate din tensiunea de la pinul (13),
Ieşirea se face la pinul (14) unde iar la pinul (1) tensiunea va II cu 0,7V
se obţine un câştig de 20 ... 30 dB. mai mare decât la pinul (14).
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DEPANAREA TELEVIZOARELOR ÎN CULORI (II)
SELECTORUL DE CANALE CU HIPERBANDĂ,
DE TIP SAMSUNG TBD1 - HYPV15A
ing. Şerban Naicu
ing. Horia Radu C i obănescu
Selectorul de canale SAMSUNG corespunzător acordu lui cu diode
Parametrii electrici principali ai
TB D1 - HYPV15A este un selector varicap .
acestor tipuri de selectoare hyperband:
modern , cu hiperbandă, care arc
i n tabe lu l de mai jos su nt - câştig in putere: min. 2S dB in VHF
posibi litatea de re ception are a prezenta te tensiunile tipice aplicate şi min. 24 dB in UHF;
urm ătoarelor benzi de frecventă:
pinilor selectorul ui, precum şi cu ren ţii
- factor de zgomot : max. 10 dB in VHF
- VHF-1 (sau VHF LOW): 48,5 "consumaţi", pentru cele trei benzi.
şi max. 11 dB in UHF ;
+ 174 MHz ;
- VHF-3 (sau VHF HIGH): 174
Tens.banda Tens . banda Te n S.banda Curent
+ 470 MHz;
Pin
VH F HIGH
VHF LOW
UHF
tipic
- UHF : 470 .... 862 MHz.
3· BH
12 V
În gol
În gol
30 mA
5 - BL
Particularilalea selectoarelor
in gol
12 V
in gol
30 mA
1 - BU
hyperband este aceea că În banda de
in gol
În gol
12 V
20 mA
7-BM
frecvenţă VHF-3 limita supe rioară a
12 V
12 V
12 V
SO mA
4-AGC
8V
8V
8V
frecventei receptionate nu mai este de
6 -AFT
300 MH'z (ca la selectoarele CATV), ci
6,5V
6,5 V
6,5 V
7""
2 - VT
este ridicată la 470 MHz . Se pot astfel
0,5 V' 30 V
O,S V+ 30 V
0.5 V' 30V
SO \lA
CONE CTQR TIP DIN

>.S

15.4

"
IW

11.2

'.5

o
o

'.5

47.3

)n'rtlf=+3.5
"

Figura 1
recepţiona canalele speciale S21 + S41.
Deşi

se află În plină expansiune,
echipând În prezent 101 mai multe
recepto are de televiziune În culori,
selectoarele de canale cu hiperbandă
sunt prezentale pentru prima dată in
limba română, in acest articol, În revista
TEHNIUM.
Atât impedanţa de intrare a
selectoru lui , cât si cea de iesire a
acestuia au valoarea de 7SO:, asimetric,
pentru o bună adaptare, având in
vedere că impedanţa tipică a cablului
coaxial ecranat are această valoare.
Se lectarea canalelor se
realizează electronic, brut - prin
alimentarea cu tensiune continuă de
12Va pinului corespunzător benzjj care
se doreste a fi receptionată, si fin - prin
comanda in tensiune' continuă variabilă
Între O,S V şi 28 V a pinului

(

8

!Il

....

=

J

J.5

- eficacitatea reglajului RAA (AGC) :
min. 40 dB in VHF si min. 30 dB in UHF;
- plaja de reglaj" CAF (AFC) . min.
±SOOKHz in VHF-L, min .±1 MHz in
VHF-H şi in UHF (pentru VpinAFC
6,S V ± 4V;
Descrierea schemei electrice
Schema electrică a acestui
selector de canale este prezentată în
figura 2. Semnalul de la intrarea de
antenă (ANT) este distribuit pe una
dintre cele trei căi FET1 , FET2 (de tip
BF998R) sau FET3 (de tip 3SK186) ,
in funcţie de starea diodelor de
comutare D1, D2, respectiv D3.Aceste
diode se găsesc in starea deschisă sau
blocată, permitănd semnalului de la
antenă să treacă sau nu , i n functie de
comanda primită la pinii BL, BH sau BU.
Cele trei căi, coresp unzând
fiecare câte unei benzi (VHF-1, VHF3 sau UHF) , reprezintă practic câte un
circuit de intrare acordat cu diode
varicap şi câte un amplificator realizat
cu tranzistor MOSFET (c u dublă
poartă), caracterizat prin imp edantă
mare de intrare, parametri d e
intermodulaţie foarte buni şi zgomot
redus in toată p laja de reglaj a

'.

~
figura 1 p r ezentăm
dimensiunile de gabarit, precum şi
semnificatia pinilor acestui selector
(tuner) hyperband. Se remarcă faptul
că numerotarea pinilor se face începănd
din partea cu borna de anten ă (invers
decât am arătat in episodul trecut al
serialului de depanare) . De asemenea,
pinul care lipseşte nu este numerotat,
pinul 8 devenind cel de FI (IF).
Modul de notaţie a pinilor este
indicat de producător şi el trebuie
respectat , in cadrul aceluiaşi receptor
TVC, pentru corespondenţă cu restul
schemei electrice. Dar. acest lucru nu
trebuie să ne deruleze . amplasarea
fizică a terminalelor (pînilor) selectorului
este aceeaşi la toate tipurile, având
aceeasi semnificatie electrică, indiferent
de notatie.
.
C'aracteristicile electrice tipice

amplificării.

Vom prezenta in continuare in
detaliu funcţionarea ci rcuitulu i
coresp unzător benzii VHF-3 (B H) ,
functionarea celorlalte fiind similară.
. Cănd se aplică tensiunea +12 V
[a boma BH a selectorului (iar la bomele
BL şi BU tensiunea este de zero volţi),
prin intermediul rezistorului R21 dioda
D2 este deschisă (iardiodele D1 şi D3
sunt blocate). Semnalul de la antenă
este aplicat prin intermediul fillrului de
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intrare (C22. La, L9, C23, VD5. C24,
VD16 şi C25) porţii 1 a tranzistoru lui
FET 2. Acordul se rea l izează cu dioda
varicap VD5, iar cuplajul variabil se
modificâ În funcţie de polarizarea diodei
varicap VD16 . Pe poa rta 2 a
tranzistorului FE T2 se a p li c ă un
potenţ i al variabil, provenit de la pin ul
AGC (RAA) prin intermediul rezistorului
R26,
Amplificarea maximă a
tranzistorului se obtine când tensiunea
de AGC este cea mai mare (VAGC =
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realizat cu elementele:
L10. C30. VD6. L11 . CH1S. CHO.S. L 12.
L 13, C32 , VD7 si C33. Filtrul este
acordat cu diodele' varicap VD6 şi VD7.
Semnalul de R.F. amplificat
(corespunzăto r benzii BH) este aplicat
la pinii 6 şi 7 ai circuitului integrat IC1 ,
de tip TDA5331T. La pinii 8 şi 9 ai
circuitu lui integrat se aplică semnal ul
de RF amplificat. corespu nzător benzii
BU , iar la pinu l 5 semnalul
corespu nzător benzii BL. Pinul 4 al C11,

de la borna de comutare a
benzii BH , prin intermediul inducta nţei
L 10 si rez is torului R27 . in drena
tranzi'storului este amplasat un filtru
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~trece - bandă ·

provenită
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mi c şora rea

acesteia.
Sursa tranzistorului FET2 este
po l arizată cu o tensiune fixă furnizată
de divizorul rezistiv R28, R29 şi este
decup l ală cu condensatoru l C27.
Drena tranzistorului FET2 este
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Figura
care este intrare BL. este decuplat la
m asă prin condensatoful C16, intrarea
pe ace st ă bandă fiind asimetrică .
Circuitul integrat TDA5331T
Acest circuit este o variantă a
circuitu lui integrat TDA5330T, produs
de firma Philips, care este mixer şi
oscilator local (VHF, UHF şi hyperband)
pentru tunerele cu 3 benzi folosite În
receptoarele T V sau În videocasetofoane . Diferenţa dintre cele două
circuite integrate constă în dispunerea
inversată a pinilor (pinul1 devine pinul
28, pinul2 devine pinul27, ... , pinul14
devine pinul15, pinul 15 devine pinul
14, .. ., pinul28 devine pinuI1).
Schema bloc a circu itului integrat
TDA5331T este prezentată în figura
3, iar semnificaţia terminalelorînfigura
4. Tensiunea tipică de alimentare (Vp)
este de +12V (Ia pinul 10), iar cea
maximă admisă este de +14V.

(

10

2b

Componentele externe circuitului
integrat aferente oscilatoarelor locale
ale celor trei benzi de frecventă sunt
u rmătoa re l e:
.
Bl : C17, C18, L7, VD4 , C19
(situate intre pinii 26 ş i 28 ai circuitul ui
integrat);
BH: C38 , C39, C36, C3 7, L 17,
C40, VD8 (situate intre pinii 22 , 23 , 24
şi 25 ai circuitului);
BU: C62, C63, C60, C61, L22,
C64, VD12, C65, l23 (situate Între pinii
17,18,19 şi 20 ai circuitului).
Pe pinul 17 (BS - electronic
bandswitch) al integratului se aplică
tensiunea de comutare a benzilor, care
are următoarele valori:
- pentru comutare banda BL .
V17 O """ 1,1 V;
- pentru comutare banda 8H :
V17 = 1,6 V + 2,4 V;
- pentru comutare banda BU :

=

V17

=3 V+S V;

Pinii 15 şi 16 (nefo l osiţi) in acest
caz rep rez in tă i eşirea semnalului de F.I.
cu frecventa de 38,9 MHz.
Tensi unea de CAF (AFT) se
ap l ică diodelor varicap din cele tre i
oscilatoare (VD4, VD8 şi VD12) prin
intermed iul câte unui rezistor de 1 Mn
(R19, R33 şi R49) ş i se sumează cu
tensi unea respectivă de acord De
asemenea se aplică şi diodelorvaricap
VD17 si VD18 (prin rezistorH R50 si
respectiv R20, care actionează pe
benzile BU, Bl, respecti~ BH.
IMPORTANT!
Datorită existenţe i unui ucuplaj"
rezistivÎntre pinii deAFT şi VT - specific
acestui tip de selector - apare o
problemă , cu serioase implicatii
practice . La valori mici ale tensiunii
pentru comanda diode lor varicap,
ap l icată la pinul VT al selectorului,
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Y07lHK
Y07lHl
Y07lHM
Y07lHN
Y07lHR
Y07lHT
Y07lKV
Y07lKX
Y07lKY
Y01lKZ
Y07lLA
Y07NH
Y07NJ
Y07UN
Y07VJ

yorvs

Y07VX

3
3
2
2

3
2

3

RUS
3
3
4
1
2
1
2
2
2

;~

-

Moadalon
TJiculescu Mihai
TincAlexandru
Tarata Mihai
Poenaru Nicu\lor Aurel
Stefănescu Radu Florian
Voinescv Violeta
Volnescu Mihai
Gridan Vasile
Şerbu Ion
Merfu George Corneliu
Boc Gheorghe
Rădai Ilie
Marinescu Dumitru
Nislorescu Emil
Schmidt Dietmar Omul!
StuparuAlexandru

't

Craiova al.Dr.Marcovid nr.6,jud.DJ
Craiova sir.Principatele Unite nr.2,ap.316,jud.DJ
Craiova str.G.Enescu,bI.D4,sc. l ,ap.9,jud.DJ
Craiova beI.l Mal,bLI2,sc.B,ap.5,jud.DJ
Craiova str.Olte!u nr. t O,jud.DJ
Craiova str.Rovine,b!.D14.jud.DJ
Târgu Jiu.str.Unirii Siret,bI. 7A,sc.l,ap.13,jud.GJ
Tărgu Jiu str.Unirii Siret,bL7A.sc.l ,ap.13jud.GJ
Tărgu Jiu str.Victoriei,bL2,sc.l0,ap.l jud.GJ
Turcineştljud.GJ
Tărgu Jiu slr.Popa Şapca,bL8 , ap.5,jud . GJ
Craiova str.Bibescu nr.64,jud.DJ
Craiova Calea Bucureşti ,bI.21 ,sc.2,et.g,ap.40jlJd.DJ
Craiova p.)a Unirii,bI.Ml,ap.12,Jud.DJ
Craiova str.Severinului,blA4,sc.2.ap.ll jud.DJ
Craiova str. Brazda lui Novac,bl.16,sc.l ,ap.l,jlJd.DJ
Craiova str.p-!_ Unirii ,bI.Ml,sc. l .el. tO.ap.37 Jud.DJ

S.C.Z. IASI
Y04ADL
Y04AMD
Y04ASD
Y04AVD
Y04AYE
Y04BGK
Y04B1H
Y04BII
Y04BIK
Y04BJB
Y04BOC
Y04BUW
Y04BVZ
Y04BZB
Y04BZC
Y04CVR
Y04CVU
Y04CW
Y04CVW
Y04CVX
Y04CW
Y04CWH
Y04CWI
Y04DAU
Y04DHX
Y04DJD
Y04IT
Y04PD
Y04PN
Y04RAR

--

2
2
2
1
2

3
2
2

3
2
2
2
2
2
2
2

3
3

Zara Mircea
CrinteaAnghel
Cardon Ionel
NichltaAlexandru
Mihăilă EugenAlexandru
Babin 100
Peteu Ştelan
loanVICIOf
Foidi Niculae
Săveanu Georgel
Geremini Nicu
Tololici Constantin Ştefan
CoVlig Neculaie
Comănescu Gabriel
latan Dorin
P i sică Marcel
Constantin Georgică
Dandeş Petrică

1

Rapa George
Dumitraş,cu Gabriel
Taranuha Ros~slav
Buiuclii NiC1.Jlai
l'IIiţescu Vasile

2

Grădişteanu H oraţiu

3
3

Andon Viore:!
Horoi Virgil
Tumea Nicolaie
Nanciu Constantin
Pămint Marian
Sandu Constan tin Florinel

2
2

3
3

2
2
2
2

Gala~

str.Domnească nr.2,bI.P12.sc. 1.ap.17,jud.GL

Ga!a~ str. OţelariIOl",bI.D1 l.sc.C.ap.60,jud.Gl
Gala~ strVenus

nr.6jud.GL
str.23August,bl.15.sc. 1,ap.10 j ud.VN
Gala~ str.Mazepa nr.20,bI.C4,ap.41,jud.GL
Galap str.M.Sadoveanu nr.l0jud.Gl
Gala~ str.BnHei nr.67.bI.BR3,sc.4,ap.1S7 jud.Gl
Gala~ str.Strungarilor nr.8,blVl ,sc. 1,ap.6Jud.Gl
Galaţi str.Mlero 1SA,bI.ll l,sc.1 ,ap.l0,jlJd.Gl
Gala ~ Microraloo l3B,bI.C6,sc.4,ap.89,jud.GL
GaiaV str.Republicii nr. 52,jud.GL
Galaţi str,Pierslcului nr, 14,bl. W6,sc.1,ap.18jud.GL
Gala~ str. Brăilei nr.20S,bt.AS,sc.9,ap.380,jud.Gl
Gara~ str.Brăll&i nr.1S,bI.R l,sc.l.ap.6.jud.Gl
Gala~ str. PartIZanilor rY.9 .sc.4,ap.69,jlJd .GL
Gala~ str.Nae l eonard nr. 13,bI.C 11,sc.l ,ap.l1,jud.Gl
Costache Negti jud.Gl
Galaţi bel, Galaţi nr.6,bI.PR2,sc.l,ap. 16,jUd.GL
Gala~ Micro nr.13B,bl.A2,sc.3,ap.44,jud.GL
Gala~ str.Roşiori nr.j1:7 ,bl.B 1,sc.3.ap.28,jud.GL
Galap str.Mazepa nr.6,bI.Gl,ap.114,jud.Gl
Gala~ str.Democraţiei nr.11 Jud.GL
Focşanl str. Unirii nr.5,bI.B4.ap.18,judVN
Focşani str.Miron Costln nr.l,ap.8,judVN
Galaţi beI.Republicii. nr.128,sc.2.ap.14jud.GL
Gala~ str.Bmilei,bI.PSI3B,sc.l ,ap.34,jud.Gl
Galaţi str.Ţlglina,bI. E7 ,ap.81 ,jud.Gl
Gara~ str.Arad,bI,PSI3C,sc.l,ap.7 jud.GL
Galaţi str.Traian nr.3,ap.gjud.Gl
Tecuci str.M.Kogălniceanu nr.28,jud.Gl
Focşanl

Y02AAE
Y02AAG
Y02ABN
Y02ADO
Y02AEG
Y02AE Y
Y02AFS
Y02AGY
Y02AIX
Y02AlS
Y02ALV
Y02AMQ
Y02AMY
Y02AOB
Y02APU
Y02AQB
Y02ACO
Y02AQU
Y02ARA
Y02ARV
Y02ASR
Y02ATE
Y02AUN
YQ2AVA
Y02AVM
Y02AXG
Y02AXY
Y02BB
Y02BBB
Y02BBD
Y02BBP
Y02BBT
Y02BBX
Y02BCT
Y02BEH
Y02BEO
Y02BF
Y02BGQ
Y02BH
Y02BHP
Y02BHR
Y02BIO
Y02BJH
Y02BJI
Y02BJS
Y02BJX
Y02BJZ
Y02BKK
Y02BKO
Y02BM

3
2

Hendlă Vistor
Porucic Bobi

3

BăloluAndrei

2
2

latcu Petru
Raşca Romu lus
DurstAlfred
BăJenescu VlOfel
BrindaOoina
Oecsov Ivan
Oane~ Ioan
lungu Ştefan
Petruş Nicolae
Stanciu Gheorghe

3
2
2
2
1
2
2

3
2
2
2
2

3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

3
2

3
3
2
2
2
4

ŞtefEugen

Sarea Gheorghe Ştefan
KelemenArdian Emil
Bercea Va leriu
Roşu Gheorghe
HorvathAdalbert
Szabo Francisc
Ancuşa Victor Romulus
Petrovan Nicolae Ioan
Stepan Todor
Ooroban!u Petre
Wagner Ioan Toma Gyozo
Cardasev Igor
AdamAi1drei Eugen
Cerchez Gheorghe
Pantelimon Gheorghe
Drăguţ Florea
Adrel Daniel Gheorghe
Tănăsescu Slelian
Romocealoo
Soflete UviuAurel
Branga Ion
Joldes Traian
loger Oscar Egon
Nemet Geiza
Ropceanu Mihai
Eparu Ioan
Mendrea Vasile
Drăghid Ioan
Răd u lescu Vlorel
David Stefan
Borea Gheorghe
MolnarMaria
Hora Graţlan Marcel
AndreicaAurel
Ţâmea Iuliu Dimitrie
Genescu Eleador

Deva cart.Gojdu,bl .50,sc.A.ap.3Jud.HD
Timişoara str.Ţibleşului nr.1A,jud.TM
Anina str.CoIonovat nr.2,jud.CS
Timişoara beI.Cetăţii nr.46,sc.E,ap.5,jud.TM
Timişoara str,Pi alra Craiului nr.3,sc.D2,eI.2 ,jud,TM
Timişoara str.Basrnului nr.2,sc.B,ap.l0,jud.TM
Timişoara str.Abrud nr.18,sc.C,ap.18,jud.TM
Lugoj str.Bucegi nr.15,jud.TM
Lugoj str.Ceahlăului nr.5,bI.25,scAap.l Ojud.TM
Timişoara str.1 Decembrie nL".ap.3.jud.TM
Timişoara str.H ămiciei nr.4,sc,C.ap.13,jud,TM
Petroşani str Aviatorilor,bl.24,sc.2 ,ap.30,Jud.HD
Timişoara str.Bucureşti nr.14,bLAl ,sc,B,et.2,jud.TM
Lugoj str.Aleea Vişinilor,bI. 5,sc.A.ap.6,jud.TM
Staţia Tv Măgura Boiujud.HD
Lugoj str.Bucegi nr.38,el.l,ap.17,jud.TM
Timi~ara str.Oglinzi!or nr.22.bl ,3S,sc.B.et.2jud. TM
C~lan slr.30 Decembrie nr.l1 ,jud,HD
Timişoara str. Cugir nr.6.ap.8,jud. TM
Călan str.Bradului nr.l O,sc.D,ap.37 jud.HD
Timişoara strAŞeiior nr.3,ap.2 ,jud.TM
Timişoara str.Ştefan Plavat nr.2.bI.3,sc.B,ap.l O,jud. TM
Reşiţa str.lzvorului nr.l0,jud.CS
Deva str. N.Bălcescu ,bl.16A,sc.D ,ap.38,jud.HD
Timişoara zona Bucovina,bI.B30.ap.6jud.TM
Timişoara splaiul N.Tituleseu nr.21,sc.C.ap.4,jud.TM
Petroş,ani slr.lndependenţei nr.25,sc.3,ap.54jud.HD
Timişoara str.sl.P1aval nr.217.eI.4,ap.18,jud. TM
Deva str.Dacia.bI.18,ap.3.jud.HD
Oraviţa stLlzlazului nr.73jud.CS
Timişoara cal.Toronta lului nr.22,ap.3,jud,TM
Reşi)a str.Fântânilor nr.3,sc.2,ap, 12,jud.CS
Timişoara zooa 1.1. Dela Brad.bI.A69.sc.B,ap.5,jud.TM
Timişoara str.Bethoven nr.4,ap.l jud.TM
lugoj str.lmpăratuTraian rY.2.jud.TM
Timişoara str,Sluparilor nr.72,jud.TM
Tim i şoara slr.Ana I pătescu nr,29,ap.42,jud.TM
Jimbolia strVlctor Babeş nr.50jud.TM
Timişoara str.Matei Basarab nr.16,bL61.sc.B,ap.7,jud.TM
Jimbolia str.Timiş nr.4,jud.TM
Timişoara str.Constantin cel Mare rY.g9,ap.7 jud.TM
Vulcani str.Victoriei nr.21A,ap. t l,jud.HD
Vulcani str, Victoriei nr,25,bl, G4.sc.3,ap,36,jud.HD
Timi şoara cal.Sagului nr.l0,bl.T15A,ap.2t ,jud.TM
Hunedoara slr.lamindronului nr.3120,sc.3,et.2Jud.HD
Petroşani str. 1 Decembrie 1918 nr.ggJud.HD
Deva str.Teilornr. l.bI.74,sc.B,ap.27,jud.HO
Timişoara str.Timitiazeu nr.35,jud.TM
Timişoara bd.6 Martie nr,6.eI.7.ap.1.jud.TM
Timişoara str.General Draga lina nr.40,ap.12jud.TM

•

2
2

Petrescu Mugure! Jean
Vasile Marcel

Timişoara str. Sifilis nr.20,sc.F,ap.4jud.TM

YQ7AOZ
Y07ARY
YQ7AR.Z

1

Timişoara str.Trandafirilor nr.3,jud.TM

YQ7AWZ

Thury ZoltanAlexandru

Timişoara bd.Otlmboviţa

YOlBA

FranC\JTraian
Martin Ioan
VoicaAdrian Viorei
GugaOorin
Deheleanu LadisJau
Oobriceanu Romulus Gh.
Lungu Vasile
SahleanuAurel
PortaseAdrian
Grazavu Sever
CoIicueAdrian
MarianRadu
Bolea Marcu
Cincu Laviniu
Raba Petru
Dinea Vasile
Anlonescu Mihail
Perszem Poliearp
Klein Hans
Mocanu Costică
Momir Ştefan
Fircea Ioan
Munteanu Ioan
Cârjan SebiTraian
Murgu Liviu
Gyongy Ştefan Geza
Toderici Valer
Balog Ştefan Emerlc
Iacob Claudiu Victor
Suli Caius Sorin
Kelemen Iuliu
Obradov Siobodan
Marroane Simion
Aron Grigore
Kanizsai Ladislau Ioan
Pantelimon Doina
Olariu Ioan
Remele Iosif
Nerteriuc Virg il
Todoresc Nicolae
Veleseu Ilie
Behawets Otto
Popescu Ion
Serediuc Dumitru
A1tmanAlexandru

Timişoara bd.Cela~i

Y07SEN
Y07BGA
Y078GB
Y07BKX
Y07BSK
Y078SL
Y07CCK
Y07CFD
Y07CJG
Y07CKP
Y07COA
Y07COU
Y07COV
Y07CYT
Y07DEM
Y07DEN
Y07DEO
Y07DNS
Y07DO
Y07EA
Y07KJS
Y07KJU
Y07KJZ
Y07lA1
Y07LAT
Y07L8U
Y07LCO
Y07LCZ
Y07LDT
Y07LDX
Y07LEN
Y07LER
Y07LEZ
Y07LFC
Y07LFD
Y07LFV
Y07LGD
Y07LGF
Y07LGI
Y07LHA
Y07LHC
Y07LHE
Y07LHF
Y07LHG
Y07LHJ

2
2
2
2

Craiova b-dul l Mai ,bI,D3a,sc.l,ap.18,jud.OJ
Craiova str. Brazda lui Novac,bI.F7,et.8,sc.l ,jud.DJ
Craiova str.cart.Revine ,bl ,A30 ,sc. l.ap.5,jud. DJ
Aneu!a Petru Cosmili
BoIborici Eugen
Craiova sir.Brazda lui Novac,bI.F9,sc.l ,et.4.ap.18jud.DJ
Panail Constantin
Craiova cart Valea Roş,ie,bI.G5,sc.3,ap.9 ,jud.DJ
Petrescu Sica
Craiova b·dul.1 Mai,bl.S36,se.1 ,ap.10,jud.DJ
BuzeaMarian
Craiova str.V Alecsandri nr.36jud.DJ
PopaComel
Craiova si r.Brazda lui Novac,bl.16,sc.5,ap.9,jud.DJ
Raicu Dumitru
Craiova str. VAlecsandri .bI.M3.sc.B,et.1 ,ap.7,jud.DJ
NeloiuAlexandru
Craiova cart Rovine,bI.Gl0,se. l.ap.l.jud.DJ
Dincă Ion
Craiova str. Calea Bucureşti , bI.F4 , sc.l,ap. 13,jud.DJ
Pirjol Mihai
Craiova str. C·tin Argeloianu ,bl.62 ,sc.1 ,ap,B.jud.DJ
Trincu Dumitru Marian
Craiova cart Valea Roşie,jud.DJ
Ciilin Sofranie
Diibuleni jud.DJ
Buncilâ Marian
Craiova str.Brazda lui Novac,bI.D27,se.3,ap,20 .jud,DJ
Istrale Florei Sorin
Craiova b·dul1 Mai ,bI.18,se.l ,ap.l0,jud.DJ
Craiova cart.Craioviţ8 Nouii,bI. 175K,se. 1 jud.OJ
Ungureanu Dragoş Viorel
Roşea Liviu Eugen
Craiova slr.Maxim GoIiti,bI.4.sc.l ,ap.8,jud.OJ
Jilavu Mircea Dan
Craiova str. Craioviţa Nouă.bI.34,et.10.ap.42,jud.DJ
Mintuleasa Cristian
Craiova Calea Bucureşti ,bI.A4,sc.2,et.3,ap.l0,jud.DJ
Totoiescu Romeo Mihai
Craiova str.Rovine ,bI.120,sc.l ,et.4,ap.17 ,jud.DJ
Vazian Vlclor
Craiova str.Adolf Beck nr.16,jud.DJ
Popescu Sablll Mihai
Craiova calea Bucure~ti ,bI.5,et.2,sc.2,ap.9 ,jud .DJ
Şcoala Generală nr.13 Tărgu Jiu,strAI.CuZ3 nr.37,jud.GJ
Cercul Militar Craiova
Craiova.str.Mureş nr,3.jud.DJ
Grupul Şcolar Gheorghe Magheru Tărgu Jiu,jud.GJ
MorujuAdrian
Craiova cart.Craioviţa Nouă,bI.87bl ,se.l ,ap.4 ,jud, DJ
Vilsan Nicu
Craiova eart.Craioviţa Nouâ,bI.68b2,sc.2,et.2.jud.OJ
GasparAdrian
Craiova cart. Brazda lui Novac,bl.F5,sc.2.ap.23,jud.DJ
Slamnoiu Gabriel
Craiova str.Maxim GorXi nr.l ·J-.5,sc.l ,ap.4,jud.DJ
EfrimOorel
Craiova cart,LăpuşArges,bl.54,sc.l,ap.13,jud.DJ
Marinescu Valerica
Craiova p·ţa Gării,bI.12,sc.l ,ap.l1 ,jud.DJ
Anghel Liviu
Craiova cart.Valea Roşie,bI.C5,sc . 2 .ap. 1 1 ,jud.DJ
Răducan Mircea
Craiova str.G.Eminescu nr.24,jud.DJ
Caramavru Ştefan
Craiova cart.Ravine,bI.Cll ,se, 1 ,ap.7,jud.DJ
Istrale Florenţa Ludmlla
Craiova beI.1 Mai,bI .18,sc.1 ,ap.10j ud.DJ
[)răguşin Gheorghe
Craiova bd.l Mai,bl .B5.sc.1 ,ap.5.jud.DJ
Nicoliţa Paul
Craiova str.N.Titulescu.bI.Ml ,se.l ,ap.7,jud.DJ
Panait Robert Mihai
Craiova cart .Valea R~îe,bI.G5, sc. 3 , ap.9jud . DJ
Criclotoiu Leontin
Craiova bd.1 Mai.bl.33.sc.2.ap.4.jud.DJ
Craiova cart.Valea Rosie,bl.G3,sc,2,ap, l.jud.OJ
Rasu Cristinel
Haizman Dumitru
Craiova str.Brazda lui Novac.bl.38IVA9.ap.15,jud.OJ
Nâslase Marcel Ecalerina Craiova Calea Bucureşti,bI.AI3,sc.4.ap.13 ,jud . DJ
Craiova str.N.Tltulescu.bl,A1 ,sc,2.ap.6 ,jud.DJ
Dumbrava Mihai Cristian
Radu Petru Florian
Craiova cart.Lăpuş,bl. V9,ap.6,jud.DJ
S!lInică Petru
Craiova bd.l Mai,bI.23,sc.1,ap.9jud.DJ
Craiova, strAI.Mincu,bI.14,sc,2,ap.6,jud ,DJ
Tânâsescu Jean
Andronie Nicolae
Craiova str.cart.Craioviţa Nouă,bI.1750,sc.2,jud.DJ

2
3

RadoZoitan

Pedu Nou nr.265jud.TM

Drăgulescu Emil

Lupeni str.ParangiJIui nr.4,bI.D6,sc.l ,ap.2jud.HO

Y02BMM
V02BN
Y02BP
Y028PA

3
2

Bojisteanu Radu
Nichita Pantelimon

1

3

Y02BPP
Y02BPZ
Y02BQY
Y02BRB
Y02BRL
Y02BRO
Y02BS
Y02BTW
Y02BUJ
Y02BV
Y02BVC
Y02BV H
Y02BW
Y02BWR
Y02BWoN
Y02BWX
Y02BX
Y02BYS
Y02BZV
Y02CAZ.
Y02CBF
Y02CBK
Y02CBQ
Y02CC
Y02CCE
Y02CCJ
Y02CCV
Y02CDX
Y02CE
Y02CEE
Y02CEQ
Y02CEY
Y02CFS
Y02CGL
Y02CGV
Y02CI
Y02CJ
Y02CJX
Y02CKO
Y02CU
Y02CLl
Y02CLO
Y02CLQ
Y02CLX

2
2
2

Y02BMA
YQ2BMK

3
2

3
1

2
2
2

3
4

3
2
3

3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
3
3
4

3
2

3
2
2

3
3
2
2
2
2
3

3
2
2

nr.55,bI.046,ap.4,jud.TM
nr.ll3,sc.A,ap.12,jud. TM

Deva S!f.Mineruh,.i,bI.E,sc.2.ap.33jud.HD
Deva zona Giirii,bI.43,sc.A,ap.17,jud.HD
Brad sV.Republicii nr.B,bI.8.sc.3.ap.34.jud.HD
Timi~ra str.Transilvaniei nr.6,sc.B,ap.7,jud.TM
Timişoara str.Elevului nr.1 ,ap.19,jud.TM
Timişoara str. Dragoş Vodă nr.3Bjud.TM
Timi~ra str.Mendeliev nr.6.bI. T6,ap.12,jud.TM
Petroşani str.Şt.O.tosif,bI.2C ,se,1 ,ap,9,jud, H D
Petroşani str.llie PintiHe nr.6,sc.3,ap.l06,jud.HD
Oraviţa str. Spitalului nr.54,jud.CS
Reşiţa P·ţa 1 Decembrie 1918.bI.31,ap.5,jud.CS
Haţeg str.Cimitir nr.13,jud.HO
Timişoara str. Carei rv.4,bI .46,sc.B,ap.3jud.TM
Timişoara str.Şt.OJosif,bI.B9,ap.17 ,jud.TM
Deva slf.N.Bălcescu ,bI.12,sc.A,ap.12,jud.HO
Timişoara str.C.Porumbescu nr.17 ,jud. TM
Timi~ara str. Circumvala~unii nr.25,se.12,et.l O,jud.TM
Jimbolia str. l Mal nr.51 jud.TM
Timişoara str.Stelelor nr.3,sc.B,ap.19,jud.TM
Timişoara intr. Gozne! nr.3,bI.C2,et.3,ap.12Jud.TM
Reşiţa al.Teri ape nr.3,sc.A,ap.l ,jud.CS
Ha!eQ str.A.Vlalcu,bI. 19C,sc.C,ap.9Jud.HO
Timişoara str. Poezie! nr.3,sc.B,ap. 7 ,jud.TM
Deva al.Brazllor nr.14,jud,HO
Reşiţa str.Zodel,bI.B 1,sc.2,ap. 9Jud.CS
Hunedoara str.M.Viteazul nr.21A,bI. 1,se.A,et.2,jud.HO
Timişoara zona Sleaua,bI.13,sc.C,ap.5,jud. TM
Lugoj str.PrimAverii nr.18,jud.TM
Timi~ara str.laşl nr.1,jud.TM
OravÎţa bl.CFR nr,2.jud.CS
Sănnicolaul Mare,str.Ştefan cel Mare nt.12,jud.TM
Timişoara str. Lidia nr.92,bI.l O,sc.B,ap. 7,jud.TM
Timişoara str.Demetriade Of.1 ,ap.16,jud.TM
Timi~ara.str. Odobescu nr.58,jud.TM
Deva str.Dacia,bI.18.ap.3jud.HD
Timi~ara,str.Oglinzjlor nr.1.sc.C,ap.4 ,jud.TM
Petroşani str.Horia nr,5,sc.2,ap.28jud.HD
Caransebeş , str.Scânteii Nord,bI.37 ,sc.S .ap.6jud.CS
Orăştie str.Muresu lui,bl.l ,se.2.ap.33.jud.HD
Vulcani slr.Republicii nr.64 ,blE4,se.2,et.3,jud.HD
Timişoara str.Oltui nr.10.jud.TM
Vulcani str.Victoriei nr.6,bI.E3,sc.4.ap.14jud.HD
Vulcani str.Republicii Of.67 ,bI.Dl O,se.2.ap.l1,jud.HD
Vulcani al.Crizanleme!or nr.l0,bI.9,sc.2.ap.1,jud. HD

3
2

3
3
2
1

3
1

2
2
2
1

2

3
2
3
1

2
1

3
1

3
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

,
2

RUS
1

3
2
2

3
1

3

Craiova str.Breslei nr.41 ,jud.DJ

Craiova Calea Bucureşti ,bI.El1.sc.l.ap.2.jud.OJ

Vasile Constantin

Nicola Vasile

N

---'

-

'---Ştefan

Deva slJ.Mărăşeşti.bL6A,sc.1,ap .4 ,jtJd.HO

Y02L1Q

3

Sest Florentm nil!

Reşiţa str. Făgăraşului

nr.20,sc.A,ap.5,jud.CS

YQ2CMH

3

Lupulescu

Y02LIR

4

Timiş,oara

calea Torontalului,sc.C,ap.8,jud. TM

3
3

Tlmiş,oara

str.Fructelor 1lf.13,jud.TM
nr.4,sc.B,ap.l Q,jud,TM

2
2

SikelAlexandru

Timişoara str.Textiliştilor

3

Simonovici Gheorghe

Dan
Kemper RobertAdrian

Tlmiş,oara

Y02CMI
Y02CNH
Y02CNY
Y02COB

HuthAnton Bemard

Y02L1W

Palici Ciprian Ioan
ToplicianAdrian Ionel

4
4
2

Timişoara str.Gosnei nr.2,bI.CI4,et.4,ap.19jud.TM
Clortus Ivan
CllklArpad
Deva str.Bejan nr.5.bl.6B.sc.3.ap.23jud.HD
Caransebeş slr.Dllmai nr.18,jud,CS
PelrieMihai
Petroşani al. Trandafiriklr,bI.2.sc.C,ap.86,jud,HD
HebagoZoltan Gheorghe
IfJim Nicol ae
Brad str. Libertaţii nr.2,b1.C4 ,ap.S,jud.H O
Brad str. Libertllţii 1V.13,bl.B2,sc.I,ap.2,jud.HD
Meltlş Ioan
Timişoara str.Lebedei 1V.8,ap,l.jud,TM
TetarMircea
Tim işoa ra str,Eneas fV.20.jud ,TM
Seneze Ludovic
Bocşa str.G.Coşbuc nr.65,jud,CS
Rusu Ioan
Timi!jloara str,Regiment nr.13jud.TM
Splneanu Rodica Liliana
Suia Ion Ovidiu
Caransebe!jl str.C.D.Loga,bI.D2,sc.A,ap.4,Jud,CS
Deva str.LiliacuJui ,bI.18,sc.A,ap.S,jud.HO
Panlelimon Marius Doinel
Potaliţit Victor
lupeni str.Barbaţeni nr.3,bI.A2,ap.31 jud.HD
Angelescu Paul Ginel
PelrO!iani al. Tral1dafiriklr,bI.2,sc.S,ap.S9.jud.HD
IgaAurel
Brad str.Taratel nr,187,jud.HD
Lupeni str. Gh.Şincai ,bl.All,sc,I,ap.6,jud.HD
Morar Constantin
Avn\muţ Grigore
Teremia Mare nr.2Sjud.TM
Costiug VlOI'el
Jebel nr.271 Jud.TM
Reşiţa str.Garghiului nr.4,sc.B,ap.6,jud.CS
Oaa Ovidiu
Craiu Dorel
Gataia str.lnfraWii nr.78,jud.TM
Oprea Ni cuşor Dick
Lugoj str. Bucegi nr.1S.jud,TM
Pop Liviu Ioan
Timi!jloara str.Mureş nr.7,jud.TM
Timişoara str.CifCllmvalapunii nr.22,ap.3jud.TM
Achlrnescu Dorel
Reşiţa str.P.Maior nr.6S,sc.6,ap.14jud.CS
Pană Gheorghe
Timişoara calea Torontalului nr.13,sc.A,ap.18,jud.TM
GeraTlberiu
Timişoara str. l aşi nr.1,jud.TM
Mure!jlan Deli a
GAtăiantu Florin SleHan
Timişoara str.ŞI.O.losif nr.24,ap. 1 jud. TM
Hunedoara str.Privlghetorilor nr.6.bI.9,sc.B,ap.l Jud.HD
Cord Ioan
Deva str. Dorobanţi ,bI. 22,sc .C, ap.33,jud.HD
BudSorin
Hunedoara str.Avram lanctJ r.3,bI. 137 ,sc.D.ap.4 6,jud.HD
MarC\J Lucian
Reşiţa bd.23Augusl nr.16,ap.1,jud.CS
Braun V ictor Iuliu
Timişoara calea Aradului nr.10,ap.88jud.TM
Daroczi Ca rol
Timişoara str.Sitaruiui fV_3,ap,6jud.TM
Popescu Gheorghe
Holischwendler Gunter
Re!jliţa al.Hereulane nr.6,sc.6,ap.7,jud.CS
Tomnatic str.Principal ă nr.183-184,jud .T M
Negruţ Nicolae
Moldova Nouă,bI.42,sc.3,ap.3 ,jud . CS
Marinescu Constantin
Suiiluiius
Timişoara str.!aşi nr.l,jud.TM
Sflrtlu Florian
Timi~ra str.Taburului nr.l1 jud.TM
Racf:odubul judeţean Timiş Timişoara str.Eugeniu De Savoya nr.24jud,T M
Timişoara bd.Revolu~ei nr.20,jud.TM
Clubul el evilor ~i copi ilor
Petroşani str.1 Decembrie 1918 nr.79jud.HD
Clubul Sportiv Şcolar
Grupul Şcolar Industrial Minier Lupeni str. Tineretului nr.43Jud.HD
Radiodubut judeţean Cara ş Severin str.Ateneulvi nr.2.jud.CS
Casa de cultura a sindicatelor lugoj slr. N.Bălcescu Of. 1 j ud.TM
Timişoara bd.Revol uţiei nr,20,jud.TM
Clubul elevilor şi copiilor
Ti mişoara bd.Tincreţi i nr.l1,jud.TM
Liceu l de construcţii nr.8

Y02L1Z

Y02UB
Y02UC
Y02UF
Y02UG
Y02UH
Y02LJS
Y02LJW
Y02UX
Y02UY
Y02LKC
Y02LKF
Y02lKJ
Y02LKK
Y02lKL
Y02LKM
Y02LLF
Y02LLF
Y02LLG
Y02LLJ
Y02LLL
Y02LLM
Y02LLN
Y02LLO
Y02LLP
Y02LLR
Y02LLS
Y02LMD
Y02LOG
Y02LRM
Y02LYL
Y02LZZ
Y02MAZ
Y02MOQ
Y02QG
Y020M
Y020A
Y02QC
Y02QQ
Y02QY
Y02ZD
Y07AEW
Y07AHQ
Y07AHR
Y07AHT
Y07AKL
Y07AOT

-

4
4
4
4
4
4
4

Pasăre

Orăştie

str.Torontalului nr.7,jud.TM

str,Avram Iancu nr.10,ap.1S.jud,HD
Pop Dorel Alin
Timi~ra.zona I.l.oela Brad,bI.Bll.scAjud,TM
Ivance a EmilAurel
Denta nr.220.jud.TM
Timişoara str.Boemia nr.l 1,ap, l,jud.TM
Borobar Cosmin Ionel
M ihai Vasile
Nerau nr.191,jud.TM
Segneanu Emanoel
Bocşa str.Victoriei,bI.14,sc.2,ap.l0jud.CS
Caciulan Stelian
Lugoj al. Vişinilor nr.3bis,sc.A ,ap.2,jud.TM
3
Craciu nescu Iosif
Lugoj str.COIU Mic,bI.24,sc.B,ap.4.jud.TM
3
4
Ur.gureanu Nelu
Boeşa str, Semenicului,bl.16C ,sc.4,ap.36,Jud.CS
Silariu Ilie
Deva str. Victoriei nr.S,bI.IO,sc.2,ap.28,jud.HD
3
NemetLiviu
Timişoara str,Omplei nr.2,bI.B,ap.3,jud.TM
RUS
Hodorog 10sif FIorlan
3
Reşiţa bd.Revolupei din Oecemblie nr.30jud.CS
3
VladuPaul
Timişoara str.Liege nr.l,bl. 13S.ap.l 1 jud.TM
3
AmbroAlexandru
Timişoara slr.Bal anţei nr. 18,jud.TM
Strain Dan Cristian
3
Reşila str.Carpaţl nr.2.jud.CS
Pop Liviu Dorin
3
Timi~ra str.l ucian Blaga nr.7,ap.14,jud.TM
RUS
Orza Emilia
Reşiţa str.Surghiului nr.4 ,bl. B,ap.6,jud.CS
3
PopRaoul
Timişoara str.Lucian Blaga nr,7,ap.14,jud.TM
4
Crişan Gheorghe Sorin
Timişoara str.Merişor nr. l,sc,A,ap.20,jud,TM
3
Hululeac Florentin Codrul Timişoara str,Branduşel nr.14,scAap.9,jud.TM
Noje MariusAdrian
Timişoara str,Leeta nr.39,jud.TM
3
GhilezanAdina
3
Timişoara aLCAnepei nr.3,sc.B,ap. 18.jud.TM
4
Zamfor Cătălin Răzvan
Timl~oara ,slr. Răsăritului nr.26,jud.TM
3
TamaşiTiberiu
Lupeni str.TVladimirescu nr.3S,ap.19jud.HD
Gâscă Sorin Mihai
Lupeni aleea Liliacu lui nr.5A,bI.M4,ap.28,jud,HD
3
3
Daneti Marilene
Timi~oara str.1 Decembrie nr.ll ,ap.3,jud.TM
3
Tenche Calin Ioan
Timişoara str.Stelelor nr.12,scAap.4jud.TM
4
Raicov Marta
Timişoara bd.Dflmbovi)a nr.73.ap.12,jud.T M
3
Tflnasescu Mihaela Steliana Re~iţa str.Fantanilor nr.3,sc.2,ap.12jud.CS
3
Sandru Dumitru Ioan
Lugoj str.Cotu Mic,bI.4 ,sc.A,ap,3,jud. TM
3
Wagner Janos
Timişoara zona Bucovina,bI,30 ,ap.6jud.TM
RUUS LatcuAiina Florica
Timişoara str,Cetapl nr.46.sc,E,ap.Sjud.TM
2
Muntean Traian
Hunedoara str.Transilvaniei nr.8,bI.CS,ap.1Sjud.HD
2
Bolos Mihai Octav
Timisoara str.Sorin Titei nr.14,ap.6,jud,TM
3
POdaruAlexandru
Hunedoara str.Arnan nr.13,ap,4,jud.HD
2
Petterfy Eugen
Petroşani slr.Ropublicii ,bI.S7 ,sc,3,et.3.ap.36jud .HD
2
Duma Alexandru
Reşiţa str.Liliacului nr.l ,sc.l,ap.l ,jud.CS
2
Zamoniţit Mihai
Călan str. Florilor nr.24,ap.16,jud. HD
2
PoruznicAna tolie
Lupeni str.Avram Iancu nr.l1,jud.HO
2
Ghindeanu Şerban
Craiova str.Brestei nr.63,jud,DJ
3
Capa:ina Stavrache
Craiova slr.V.Frunze nr.43jud.DJ
2
Draghici Dumitru
Craiova str.Craioviţa Nouă ,bI , IS,et.l0.ap.40jud.DJ
Lucaci Severian
3
Craiova p-ţa Gării nr.l,bI.Fl ,e1.3,ap. 13jud,DJ
2
Georgescu Ion
Com.Coşoven i,sat Circea ,jud.DJ
1
Tudosie Constantin
Craiova str.Brestei nr.68,jud.DJ

Y02COC
Y02COD
Y02CPV
Y02CPW
Y02CPX
Y02CPY
Y02CPZ
Y02CRW
Y02CTL
Y02CWM
Y02CWR
Y02CX
Y02CXJ
Y02CXK
Y02CY
Y02 CYQ
Y02DDN
Y02DFA
Y02DFB
Y02DGR
Y02DHG
Y020H I
Y02DHN
Y02DKJ
Y02DM
Y02DNO
Y02DNX
Y02DNY
Y02DNZ
Y02FV
Y02GL
Y02GQ
Y02GZ
Y021C
Y021M
Y021S
Y02tX
Y02KAB
Y02KAC
Y02KBE
Y02KBI
Y02KCB
Y02KHG
Y02KHL
Y02KHP

3
4

3
3
3
3
3
2

3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
4
3
2
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1

3

D-tru

Hoca Remus

Lugoj str.1 Mainr.7,jud. TM
Vulcani str.v.AJec sandri nr.3,bI.37 ,sc.l,ap.8.jud,HO
Hunedoara str.TVladimirescu nr.41 ,jud,HD

'"

,

Y02KHV
Y02KJA
Y02KJG
Y02KJI
Y02KJJ
Y02KJO
Y02KJW
Y02KJY
Y02KQB
Y02LAA
Y02LAB
Y02LAF
Y02LAG
Y02LAH
Y02LAK
Y02LAM
Y02LAU
Y02LAV
Y02LAW
Y02LAZ
Y02LBA
Y02 LBB
Y02LBD
Y02LBI
Y02LBM
Y02LBR
Y02LBT
Y02LBV
Y02LCA
Y02LCE
Y02LCF
Y02LCG
Y02LCJ
Y02LCL
Y02LCO
Y02LCP
Y02LCQ
Y02LCV
Y02LCY
Y02LOC
Y02LOD
Y02LDE
Y02LDF
Y02LOH
Y02LDK
Y02LDM
Y02LDN
Y02LDQ
Y02LDS
Y02LDY

2
2

3
3
1
1
1
1
1

3
3
4

3
2

3
1
2

3
4
2

3
4

3
3

3
4

3
3
2

3
3
2

3
3
3
3
3
2

3
3
3
2
4

3
3
3
2
4

3
3

Casa Elevilor Oraviţa
Oraviţa str.30 Decembrie nr.62jud.CS
Energo CCSITEM Reşiţa,str.şoseaua Caransebeşu l ui nr.16jud.CS
Asooa~a Sportivă CFR Oraviţa str. Gării nr.2,jud.CS
Clubul Copiilor ş.i elevi lor Resiţa str.Ateneului nr.1 ,jud.CS
AS.VideocolorTimişoara
Timişoara str.Demetriade nr.1 ,jud.TM
Timişoara str.Cicio Pop nr.2,jud.TM
Gr.Şc. Te lecomunicaţii
Cercul Militar Caransebeş Caransebe ~ str.N. Bălcescu nr.S,jud.CS
Ber9 Compulers SRL
Timişoara str.Paris nr.2A,jud.TM
Lupeni str.Aleea Liliacului nr.8,jud.HD
Radioclub Lupeni
FejesAlexandru
Buziaş str.Griviţei,bl. U4 , ap. 11 ,jud.TM
Scherer Carol
Timişoara zooa Ion looescu delaBrad,bLB140,sc.B ,TM
Mosteoru Mitan Gheorghe Timişoara str.Chopin nr.3,jud.TM
Păs~oriu Coriolan
Deva str.vic!oriei nr.8,bUurn,et.9 ,ap.3S,jud. HD
Somkereki Francisc
Petroşani str.Republicii,bI.109,ap.9 ,jud .HO
Falon Mircea
Petroşani str.lndependenţei ,bl.3.sc.l ,ap.7 .jud.HD
Raicov Slavoliub
TImişoara bd.Oâmboviţa nr.73,ap.12Jud.TM
PetreCi Liviu
Reş.iţa str.CClransebeşului nr.1 ,sc.3,ap.12,jud.CS
GherbanAlexandru
Reş iţa bd.23August nr.33.sc.3,ap.16Jud.CS
Mosteoru Florin Grigore
Timişoara str.Shopln nr.3Jud.TM
Wa9ner Susana Paraschiva Timişoara slr.Bucovinel,bl.B30.ap.6.jud.TM
libraAlexandru
Bocş;a str.Nucilor,bl.37 ,ap.l O,jud .CS
LaslauAurel
Haţeg str.Aurel Vla lcu,bI.20,sc.A,ap.12,jud.HO
CoIoji Liviu Constan ti n
Oravila str.Spltalulul nr.26.jud.CS
Juhasz Desideriu
T1m!~ara str.Ecoulul nr.6,ap.18jud.TM
Usvat Gheorghe
Ghiroda str.Cerbulul nr.3,jud.TM
Konya Gheorghe
Timişoara str.Sofode nr.7.jud.TM
Ma teu! Mircea
Caransebeş str.ScAnteli Nord ,bl.l OB ,sc. B,jud.CS
Balog Emil Sorin
Tim işoara str.Uranus nr.13,sc.B,ap.4,jud.TM
Ş:efănescu Mihai
Timişoara str.Balanţei nr.18,sc.B,ap.6,jud.TM
Bama Gheorghe
Deva str.Poiana Narciselor nr.2,bl.2,sc.A,jud.HD
Clinciu Ioan Gheorghe
eliscior calea Zarandulul nr.100,jud.HD
Romi l ă Daniel
Ti mişoara str.Clrcunwa l aţlunli nr.69.ap.28,jud .TM
Ivan Conslanlin
Timişoara str.Felix nr.1 ,sc.A.ap.4 .jud.TM
Stoian Mircea
Tim işoara str.Zborulul nr.12,sc.B,ap.27,jud.TM
Scherer Elena
Timi~ara Zona I.l.Oela Brad,~.40,sc. B,ap.10.jud.TM
laiu Cristinel Petru
Timişoara str.Fructelor nr.6,sc.B,ap.11 jud.TM
Ardelean Ioan
Lupeni bd.Păcii nr.2,bI.8F,sc.1 ,ap. 11,jud.HD
Vii lceanu Stelian
Hunedoara sir. Transilvania nr.8,bl. CS,sc.B,ap.23,jud.HD
Munteanu Ioan
Deva str.Crăngulul nr.19,jud.HD
Ghiţă Valentin
Oraviţa p.ţa 23August nr.8,jud.CS
Simon Iosif
Voiteg nr.250,jud.TM
Vuescu Daniel
Reşîţa Lunca Pomostului,btF3,sc.1 ,ap.7 jud.CS
Lepădatu Dorin
Timişoara str. Ştefan Stinca nr.41 ,ap.16,jud.TM
Belea Sorin
Timişoara calea Sagului nr.43,ap.19.jud.TM
PuiuAlexandru
Reşiţa calea Caransebeşulu i nr.3.sc.4,ap.1S.jud.CS
Marincuşi Dorel
Lovrin nr.1191 ,jud.TM
Negru! Nicolae
Timi~ara zona Doroban~.bI.F3,sc.A.ap . 10jud.TM
Damaschin Ioan Mircea
Deva str.Gh.Doja,b!. 17A.sc.A,ap.2,jud.HD
Popescu Alexa ndra
Timi şoara str.30 Decembrie nr.7.ap.34,jud.TM
Belcea Claudiu Silviu
Timişoara str.Oglinzilor nr.22 .sc.B,ap.6Jud.TM
Asocia~a Sportivă

Y02LEB
Y02LEC
Y02LEE
Y02LEF
Y02LEG
Y02LEH
Y02LEL
Y02LEO
Y02LEP
Y02LEO
Y02lEU
Y02lEV
Y02LEW
Y02LFA
Y02LFF
Y02LFG
Y02LFI
Y02LFJ
Y02LFl
Y02LFM
Y02LFN
Y02LFO
Y02LFT
Y02lGB
Y02LGE
Y02LGH
Y02LGK
Y02LGL
Y02LGM
Y02LGP
Y02LGT
Y02LGU
Y02LGW
Y02LGX
Y02LGY
Y02LGZ
Y02LHD
Y02LHO
Y02LHQ
Y02lHS
Y02lHW
Y02LHY
Y02LHZ
Y02L1B
Y02L1C
Y02L1F
Y02L11
Y02L1K
Y02UO
Y02L1P

2

3
3
3
3
4

3
3
4

3
2
3
3
3
4
4
4
4

3
4

3
3
3
3
2

3
3
3
2

3
2
2
4

RUS
3
3
3
3
3
2

RUS
3
3
3
3
3

RUS
RUS
3

RUS

Timişoa ra zona LI.Dela Brad,bI.A37,sc.A.ap.2 .jud.TM
Cristea Nicolae
Timişoara intr.vişinului nr.S.ap.l0,jud.TM
Văr.ătoru ion
Lugoj str.Salcămulul nr.1 Jud.TM
Tiru Dimitrie
Anilla str.1 Mai.bI.F,ap.1S,jud.CS
Popescu Alexandru
Boşa Vasile Iacob
Deva bd.Oecebal.bI.J,sc.O,ap. 71 ,jud.HD
Linta Ovidiu Daniel
Caransebeş str. 1 Decembrie 1918,bI.4.sc.B.ap.4,jud.CS
Nemet Sorin
Timişoara str.Dropiei nr.2,sc.B.ap.3,jud. TM
Corseanscki Robert Liviu
Lupeni str.Minerilor nr.SBjud.HO
Molnar Bela Levente
Petroş,ani str. Republicii nr.99,sc.2,ap.S2jud.HD
Cherciu Ilie
Petroşani str.Satum,bL6,ap.19,jud.HD
Bucur Liviu
Orăştie str. Eroilor.bI.36.sc.1.ap.6jud.HO
Petroşani str. Păcii nr.20,sc.1 ,ap.2,jud.HD
Stângă NiCOlae
Deva bd.N.Bălcescu nr.16.ap.37,jud.HO
TofalvlArcadiu
Maniţlu Comel Nicolae
Petroşani aleea Trandafirilor,bl.S,sc.2,ap.S7 ,jud.HD
Hunedoara beI.Dacia nr.29,bI.Vl ,sc.D,ap.79,jud.HO
Olah Robert
Nuţulescu Româneşti Nicolae Timişoara str.Pomiculturii nr.SOjud.TM
Timişoara str. Naturii nr.gA,sc.A,ap.7 ,jud. TM
Galambos Ştefan
Adam Constantin
Petroşani aleea Poporului nr.3A.sc.1 ,ap.8,jud.HD
Noje Vlalcu
Deva strAVlaicu nr.19jud.HD
Popovlcl Virgil Eugen Caius Timisoara slr.Torontalulu i nr.68,sc.B.ap.8,jud .TM
Nan Ştefan Gbariel
Lupeni aleea Saranului,bI.4,ap.S6jud.HD
Oraviţa str.Simian Mangiuca nr.8jud.CS
Bilan valeriu
Stroescu 100
Reş.iţa bd.AI.I.Cuza nr.30,ap.17 Jud.CS
MiaunMarlus
Haţeg strAVlaicu,bl.P31 ,sc.B.ap.27 jud.HD
PărăUJ Emanoil
Timişoara intr. Umbroasă nr.2,sc.B ,ap.1 ,jud.TM
Cunu Ioan
Timişoara str.Giur9iU nr.2 ,jud. TM
Tlmişoa ra str.Aştrilor nr.12,bI.4,sc.A.ap.l1 ,jud.TM
GuţăAlexandru
Rusu Marius Virgil
Timişoara str.Grădinii nr.3,sc.B.ap.l1 ,jud.TM
Lovrin nr.221 ,jud.TM
MarincuşiAdrian
Hululeac Emanuel Vasile
Timişoara str. BrAnduşei nr.14,sc.A,ap.9,jud.TM
HanJgovszkl Gheorghe
Tlmişoara str.Abrud nr.17,jud.TM
Hanlgovszkl Norbert
Timişoara str.Abrud nr.17,jud.TM
Mocanu Valentin
Caransebeş al.Narciselor,bl.2,sc.A,ap.20,jud.CS
Gaspar DeUavero Cristian Reşiţa str.Petru Maior nr.36,SC.l ,ap.16,jud.CS
Anca Simona Ecaterine
Lugoj str.Ubertă~1 nr.S1 ,jud.TM
Caransebeş str.Valea Mare nr.23.jud.CS
A1exa Ioan Liviu
Lugo] str.Primăverii nr.18,jud.TM
Iacob Marius Ioan
Pirvulescu Ioan
Timişoara str.Odobescu nr.79,ap.23Jud.TM
SlevAiin Vlad imir
Timişoara bd.Erollor nr.7,jud.TM
Părvulescu Paul Căl i n
Timişoara str.A1.Odobescu Of. 79 ,ap.23jud.TM
Voica Marioara
Deva str.Zarandului,bI.43,sc.A,ap.17 ,jud.HD
Beriu nr.4S,jud.HD
Tomu!ă Miron
Castău nr.19jud.HD
Gramescu Ioan
Brad str.Taratel nr.3,jud.HD
19a Ioan
Tim i şoara slr.13 Decembrie nr.4S,sc.C.ap.30,jud.TM
Ungur Valentin
Curescu BogdanAlexandru Timişoara str.dr.Russel nr.S,ap.36,jud.TM
TlfT1iŞO<lra str.Mă9ura nr.2,sc.A,ap.1 O,jud.TM
Cirstulescu Ciprian Jan
Timişoara str.Take looesC!J nr.S7,ap.38,jud.TM
JurcăAdrian Marius
Medrea FIQrinAndrei
Timişoara str.T.Mihaly nr.3.sc.B,ap.S.jud. TM
Pantilimon Felicia Clinela
Deva str.Satum.bI.23,ap.26jud.HD
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valorii rezistoarelor R1 . R2 şi R3 (sau
numai
a uneia dintre ele). Dacă in acest
ca "'"
fel filtrarea tensiun ii varicap va fi
.".,
~ txn::lo A [81.1
ca "'"
insuficientă, se va recurge la mărirea
t""IIIag tx:rd:l A (tI.j
3
" ONO
~
l&fI
_ _ tx:nXl
bcn:b "Il (!HJ
valorii condensatorilorC1. C2 şi C3, dar
• N
~ bcnX) CUIUl
nu la o valoare mai mare de 0,33 J.iF.
h1:ore bande C [lIIJ)
Întrucât poate apărea o inerţie la
Teroo..no de ~e
iesire mb:ei
comutarea canalelo r. La canalele
IeSIre mixt!<
superioare, unde tensiunea de
Irlll00e ompli1lc:rnor FI
lrl'Tore ornpljhcO!or FI
comandă VT este mai mare, "aportu l ~
15
~slro lJITClIIfIcolol
FI
de
curent de la pinulAFT este neg lijabil
~re
orT"(JIII'IcolOl
FI
C '"
Com.JIo'or eIocllOOiC de o::Jfl(Xl
şi nu perturbă funcţionarea.
c.
Innoro =10101 bondCI C (SU)
Deci, la montarea unui selector
!eslle oGdIolof
oaf1Cb C (!IU)
Vp
iesire osdIolof
oaf1Cb C (ilU)
hyperband
în locul unuia standard sau
InllOl9 QliCbOTor banda C (SUl
InllOlC O$CIIQTOI tx::rdo Il (aH)
CATV, problema apă r ută (imposibi~e OSC-JolOi
bof1Cb Il (eHI
litatea recepţion ării canalelor cu număr
\esUa 0S0I0!0I
oaf1Cb B (BHI
25
IrlTI08 oscJotor
(aH)
mai mic în fiecare bandă, nu este un
lesoro Cl5CM:l101 oando A (atI
motiv de panică, rezolvarea problemei
Mase (laIO \IOIl~
1n!IOIa OSCilatOl bOndo A (BL)
fiind extrem de simp lă , după cum s-a
arătaI. Probabil că multi depanatori au
Figura 4
întâmpinat aceste djficuităţi şi, negăsind
această tensiune are tendinta de acest caz.
calea de rezolvare, au renuntat la
Acest ~aport" de curent nedorit montarea selectorului hyperband .
crestere, datorită unui "aport" de curent
adu's pe trei căi prin grupurile R34 , R19 adus la pinul VT de la pinul AFT se
(continuare În num<lrul viitor)
si R18. respectiv R33 . R32 si R18 si datorează valorii prea mari a
prin R49, R35 şi R18, de la pinulAFT. rezistoarelor R1, R2 şi R3 (din figura
polarizat În general cu o tensiune de 5), care au rolul de filtrare a tensiunii
+ 6 V + 6,5 V Rezistenta echivalentă de varicap, obţinută in
. ,,,
Figura 5
de cuplaj Între pinii AFT şi vr este de colectorullranzistorului T.
Spre phU VT
circa 330 KQ.
Acest curent suplimentar
ocord dode
YOrlcop (selecTor
Da 10 phj 1
Autorii nu au mai Întâlnit această va determina cresterea
•
a l ui'
R3
de cor.ole)
situatie la alte tipuri de selectoare, iar valorii tensiunii VT, iar ca PCA84C44QJ401
acolo unde au Întâlnit ceva similar, o consecinţă directă nu
~cuplajul" dintre pinii AFT şi VT era se vor putea recepţiona
realizat cu valori de rezistoare mult mai canalele mici. Soluţia
mari, deci nu apăreau problemele din constă În micşorarea
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CEAS - TERMOMETRU DIGITAL
Octavian Balaci
Schema prezentată îndeplineşte

la afişarea orei. Schema de principiu
de ceas şi de termometru, este dată În fi gu ra 2.
rezultatul fiind afisat pe un afisorcomun.
Partea de termometru porneşte
Schema bloc ' a aparatului este de la convertorul analog -digita l ,
prezentată În fi g ura 1. Partea de convertor de tipul variatii de tensiuneterrnometru porneşte de la sonda de număr de impulsuri. Aceste variatii de
temperatură, care este un termistorTh , tensiune se obtin În functie de variatiile
cup l ată la un convertor analog-dig ital de temperatu'ră la ieşi'rea punţii'de
(C AlO) . Impulsurile obţinute la ieşi rea măsură realizată cu tranzistorul T1,
acestui convertor sunt numărate de un termistorul Th si rezistentele R2 , R3 ,
numără lor reversibil (NR) . Partea de Pentru ca rezistenta termistorului să
ceas porneşte de la un generator cu varieze uniform' În toată p laja
cuarţ, impulsurile de la ieşirea acestuia temperaturilor măsurate , se mentine un
curent constant cu ajutorul generatarului
de curent constant realizat cu
G
tranzistorulT1 si Rl În buda de reactie,
totodată aces't generator de curent
constant asigură o bună imunitate a
pun~i de măsură la eventualele nuctua~i
ale tensiunii de alimentare .
Sensibilitatea puntii de măsură este de
!'l'~""";::==:::;-_.J 2 mV la o zecime de grad şi reprezintă
I
variaţia de tensiune pentru care
convertorul
dă la iesire un impuls,
",co
8.Le.
Tensiunea culeasă de
R2 şi R3 este
aplicată pe intrarea inversoare a
comparatorului CPl realizat cu un sfert
,---""-L--,din circuitul PM339, Partea centrală a
rll-I rll-I convertorului o reprezintă comparatorul
CP1, care are ca su rsă de referintă un
Figura 1
_ _
_ _
generator de tensiune liniar variabilă,
L _ _ _ o_ _ _..J comandat, realizat cu tranzistorul T2.
Prin rezistenţa R4 se aplică o reacţie
sunt divizate de către un divizor, la pozitivă compa ratoru lui CP1, reacţie
iesirea căruia se obtin impulsuri cu care face ca CP1 să aibă două praguri
pe'rioada de un minut(Q,016 Hz).Aceste de basculare, inferior şi superior, situate
impulsuri sunt numă r ate de un simetric În zona superioa ră, respectiv
numărător ireversibil (N I). Informaţi a inferioară a tensiunii de referinţă aplicată
obtinută la iesirile celor două pe intrarea neinversoare a lui CP1, prin
numărătoare,
ceasului si al intermediul rezistentei R5. Rezistoarele
termometrului, este introdusă Într-un R5 şi R4 sunt astfel ca lculate Încât
bloc logic de comutaţie (BLC) , care diferenta de tensiune între cele două
f u rnizează la ieşire fie informaţia praguri' de basculare să fie de 2 mV.
ceasului, fie informaţia termometrului , Pentru a exp l ica funcţionarea
in functie de nivelul semnalului de la comparatorului CP1 să considerăm că
intrarea de tact, semnal de 0,12 Hz, temperatura creşte, deci creşte şi
obtinut de la acelasi divizor. Informatia tensiunea la borna inversoare a
binară de la ieşirile blocului de oomutaţie comparatorului. in acest timp tensiunea
este decodificată şi afişată, pe un afişor de referintă se mentine constantă si mai
de patru digiţi. Termometrul este mare cu' 1 mV decât tensiunea la
conceput să măsoare şi zecimile de intrarea inversoare . Tensiunea la
grad, afişarea temperaturii realizăndu intrarea inversoare crescând cu 2 mV,
se În felul următor: primul digit (cel mai va depăşi pragul superior, determinând
semnificativ) i ndică zecile de grade, al bascula rea comparatorului În starea de
doilea digit indică unităţile de grad, al OV (circuitul
fJM 339 conţine
trei lea digit indică zecimile de grad comparatoare cu colector În gol la ieşire,
despărţite de zeci şi unităţi prin punctul din această cauză fiind necesare
zecimal al digitului doi , În fine al patrulea rezistoarele R11 , R15, R22, R25) , fapt
digit afişează litera C În momentul ce va determina sursa de referinţă să
afişări i temperaturii , literă care dispare mărească tensiunea de la intrarea
funcţia
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neinversoare a lu i CP1 pănă când
pragu l inferior va depăşi tens iunea de
la intrarea inversoare determinând
rebascularea În starea de tensiune
pozitivă, Diferenta de tensiune dintre
cele două praguri de basculare fiind 2
mV, la fiecare variatie cu 2 mV a
tensiunii de la iesirea puntii de măsură,
comparatorul CP1 va da câte un impuls
la ieşire,
Pentru ca circuitul prezentat
anterior să func tioneze si În cazul
scăderii temperah.irii, deci a tensiunii de
la iesirea puntii de măsură, sursa de
referintă trebuie să genereze În starea
acti vă 'scăderea tensiun ii la intrarea
neinversoare a lui CP1 deoarece şi
tensiunea la intrarea inversoare scade,
Acest lucru se realizează cu ajutorul
comparatorului CP2 care lucrează ca
detector de sens, detectând sensul de
variatie a tensiunii de la iesirea puntii
de măsură şi prin intermediul circuitului
de comutaţie cu 3 stări (tensiune
pozitivă , tensiune negativă şi stare de
impedanţă rid icată sau gol), realizat cu
portile P1, P2,P3, P4, P5, Circuitul
testează si iesirea comparatorului CP1
si coma'ndă su rsa de referintă.
Funcţionarea detectorului de sens 'se
bazează pe Întârzierea i ntrodusă in
variaţiile tensiunii de pe intrarea
inversoare a lui CP2, produsă de grupul
R12, C1, Datorită faptului că În cazul
unei variatii lente a tensiunii de la iesirea
punţii de măsură, grupul R12, C1 nu ar
introduce întârziere a necesară, s-a
introdus rezistenta R14 care situează
grupul R12, C1 într-o buclă de reactie
negativă, Rezistenţa R13 prin reacţie
pozitivă face ca CP2 să aibă două
praguri de bascula re , diferenta de
tensiune Între ele tiind de 2 mV. În ·acest
caz dacă, de exemplu, in i ţia l tensiunea
a avut o variatie scăzătoare , la iesirea
lui CP2 se află OV, pe cele două intrări
ale sale aplicându-se aceeaşi tensiune,
deci tensiunea pe intrarea inversoare
se va afla intre cele două praguri. La
creşterea tensiunii de la ieşirea punţii
de măsură , va creşţe şi tensiunea pe
intrarea neinversoare a lui CP2 ,
determinând cresterea valorii celor două
praguri. Totodată condensatorul Cl va
tinde să se Înca rce prin R12 , dar
rezistenţa R14, care este cuplată la
ieşirea cu CP2, ieşire care se află Încă
la OV, va contracara curentul de
incărcare dat de R12, pe condensatorul
C1 menţinându-se o tensiune relativ
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constantă . În felul acesta,

~-----;--------------,

la o variatie cu numai 1
mVa tensiunii de la iesirea
pun'ii de măsură, pragul
inferior va depăsi
tensiunea de la intrare'a
inversoare , determinând
indiferent de conditiile de
variaţie a tensiunii de la
i eşi rea punţii de măs ură
bascularea lui CP2 În
starea de tensiune
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şi diodele 01 , 02; porţile

ca inversoare . Când
tensiunea de la iesirea
punţii de măsură creşte,
comparatorul CP2 va
avea la ieşITe starea de
tensiune
pozitivă
ech ivalentă cu 1 logic.
Prin intermediul ~i PS,
;x>arta P2 este blocată in
• logic menţinând prin P3
a a cărei iesire se află O
log c) blocată dioda 02.
Că'1d tensiunea de la
rea inversoare a lui
C;:l1 va fi mai mică decât
:l'ragul superior de
basculare, la iesirea lui
CP1 se va afla starea de
~nsiune pozitivă, deci 1
logic, deleffilinând prin P4
apariţia lui 1 logic la ieşirea
porţii Pl, dioda 01 mnd şi
ea
blocată.
Cân d
tensiunea de la intrarea
nversoare depăseste
pragul superior, la ieşirea
ui CP1 va apare DV, la
Iesirea portii Pl va apare
O iogic, diodă 0 1 se va
deschide şi prin R1D va
incepe descărcarea lui
C2. Scăderea de tensiune
pe C2 va determin a
c resterea tensiunii in
colectorul
lui
T2
producând rebascularea
lui CPl În starea de
tensiune pozitivă şi poarta
Pl va bloca dioda 01; prin
R1D nu va mai trece
curent, tensiunea pe C2
se va menţine constantă
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LABORATOR
datorită rezistentei de reactie R8. În

cazul scăderii te'nsiunii de ia iesirea
puntii de măsură, la ies'irea
comparatorului CP2 se va afla O"';, deci
Ologic, determinând blocarea porţii P1 ,
poarta P2 fiind deschisă. Când
tensiunea la intrarea inversoare a lui
CP1 va deveni mai mică decât pragul
inferior. fa ieşirea lui va apare starea de
tensiune pozitivă, deci 1 logic,
determinând apariţia nivelului 1 logic şi
la ieşirea porţii P3; dioda 02 va intra
in conducţie şi prin R10 se va incărca
e2. Cresterea tensiunii pe e2 va
determina scăderea tensiunii în
colectorul lui T2 până când pragul
superior va scădea sub valoarea
tensiunii pe intrarea inversoare , faplce
produce bascularea lui CP1 În starea
de OV, deci Ologic, fapt ce va determina
aparitia nivelului Ologic la iesirea portii
P3 , dioda 02 blocandu-se' şi oprin'd
Încărcarea lui C2.
Pentru ca termometrul să poata
măsura ŞI temperaturi negative este
nevote de un circuit care să sesizeze
dacă temperatura este pozitivă sau
negativă . Acest ciraJrt este realizat cu
comparatorul CP3. Din potenţiometrul
R17 se stab i leşte pe intrarea
"elnversoare a lui CP3 o anum ită
:ensiune, tensiune ce corespunde În
!:3ZUJ punţii de măsură temperaturii de
-'C această tensiune se stabileste În
U"'CIle de capul minim de scală ales).
SerTwegiabiiul R18 permite ajustarea
- a acestei tensiuni. Prin rezistenta
~1 se realizează o reacţie pozitivă de
::ompensare pentru eliminarea zonei de
"ldecizie. Reactia este slabă, astfel
-'lCât diferenta de tensiune Între cele
doUă praguri: superior şi inferior, este
foarte mică (mul! sub 2 mV) şi se poate
neglija. Cand tensiunea pe intrarea
'1versoare a lui CP3 va fj mai mare
decât tensiunea de referintă, la iesirea
llIi CP3 va apare starea de OV, LED-ul
tind stins. Când tensiunea pe intrarea
nversoare devine mai mică decât
ieI1siunea de referinţă , la ieşirea lui CP3
va apare starea de tensiune pozitivâ,
determinând aprinderea LED-ului,
ndicând astfel valoarea negativă a
temperaturii. in locul LED-ului se poate
folosi un afisor de tipul MDE2201 care
reprezintă un indicator de depăşire,
având pe afişajul complet ±, din care
se va folosi doar minusul; circuitul va
fi con ectat cu pinul 1 la ieşirea
comparatorului CP3 şi cu pinul 8 la
masă .

Termometrul este dotat cu un
numarător reversibil, numarator care se
va incrementa sau decrementa În
functie de sensul de variatie a
temperaturii. Tnsă În cazul măsurârii de
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temperaturi negative şi pozitive, situaţia
se schimbă. Dacă temperatura este
crescătoare şi pozitivă numărătorul se
va incrementa , dacă este crescătoare
şi negativă, numărătorul se va
decrementa, dacă este descrescătoare
si pozitivă numărătorul se va
decrementa, dacă este descrescătoare
şi negativă numărătorul se va
incrementa. Astfel cele două iesiri ale
comparatoarelor CP2 şi CP3 trebuie
testate de un circuit care să realizeze
această funcţie, acest circuit fiind poarta
SAU-EXCLUS IV P6. Dacă analizăm
comportarea comparatoarelor CP2 şi
CP3 observăm c ă În cazul de
temperatură crescătoare şi pozitivă,

respectiv descrescătoare şi negativă,
la iesirile celor două comparatoare se
află stări diferite, ceea ce va determina
poarta P6 să dea 1 logic la ieşire, ceea
ce va determina blocarea portii P7 prin
comparatorul CP4 care lucrează ca
inversar şi menţinerea deschisă a porţi i
P8, determinănd numărarea directă
(ND). în al doilea caz, de temperatură
crescătoare şi negativă , respectiv
descrescătoare şi pozitivă, la ieşirile
celor două comparaI ~\I

care contine si un divizor cu 2 \4 .
Oscilatoru'l osciiează pe fre cvenţa de
33,55 KHz, fre cventă care este divizată
cu divizorul format cu circuitele C120,
C 121 . La pinul 3 al circuitului C121 ,
MMC4024, se obţine o frecvenţă de
0,016 Hz (1 min) care. prin intermediul
porţilor P16 , P15, este aplicată
n u mărătoruiui ceasului.
Numărătorul ireversibil al
ceasului, numărătorul de 16 biti, este
realizat cu două circuite MMC4518,
fiecare circuil continând două
numărătoare zecimale separate. Porţile
P11, P12 servesc la resetarea
asincronă a celor două numărătoare ale
minutelor (CI8), dupa ce acestea s-au
incărcat cu 60 de impulsuri. Porţile P9,
P10 servesc la resetarea asincronă a
intregului numărător după ce cele două
numărătoare ale orelor (CI7) s-au
încă rcat cu 24 de impulsuri. Apăsând
contactul K3 , prin intermediul porţilor
P9, P12, se poate reseta la cerere Întreg
numărătorul. Portile P13, P14 servesc
la separarea numărătorului minutelor
de cel al orelor În vederea reglării
separate, separare ce se realizează

toare se află aceeaşi ;., :ţi::;~i.M~,u
~o~"l
stare, tensiune pozitivă sau OV, ceea ce va C.~~;~~
determina poarta P6 f
sădealaiesireOlogic

blocând

f

pOarta
pa şi ~':ţ'~'~~c~_J
poarta P7, -

, ~

J· ... .

....

8,C,O

,

K. ~ , f ' G . H

menpnănd

determinând numă
rarea i nversă (NI).
Partea de termometru se continuă
cu numărătorul reversibil de 12 biti realizat
cu tre i 'circuite
MMC40192, fiecare
circuit reprezentând
un numărător reversibil sincron de 4 biţi.
Acest numărător este
comandat la pinii 4 şi
5 ai primului circuit
(CI4) de către porţile
P7 si pa să numere
direct sa u i n ve r s .
Impulsurile numărate
la intrare vor fi
reprezentate la ieşiri
În cod SCD. Contactul K2 serveste la
resetarea numără
torului.
Partea de ceas
porneşte de la un
oscilator cu cuarţ
realizat cu oscilatorul
intern din circuitul
MMC4060, circuit
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LABORATOR
schimbând

poziţia

conlactului K4. La
este
accesibi lă În cod BCD de 4 digiţi.
Blocul logic de comutaţie este
realizal cu t rei circuite MMC4019.
Fiecare circuit MMC4Q19 contine cate
pa tru gr upări ŞI-SAU. O grupare ŞI
SAU este formată dintr-o poartă SAU
ieşirile numărătorului informaţia

cu două intrări, intrări ce sunt conectate
la ieşirile a două porţi ŞI cu două intrări.
Dacă aplicăm nivela logic pe intrarea
unei porţi ŞI a grupării, semnalul de la
poarta respectivă va fi blocat şi la ieşirea
grupării

va trece semnalul de la intrarea

celeilalte porţi ŞI. in general la ieşire va
trece semnalul de la intrarea portii SI
a cărei intrare de comandă se află in
1 logic, când intrarea de comandă a

celei lalte

porţi ŞI

se

afl ă

in O logic.

Cuplând prin inversorul 13 cele doua
intrări de comandă a celor trei circuite
MMC4019,putem trece la ieşire fie cxx:Iul
ceasului, fie codul termometru lui, in
funcţie de nivelul logic de la ieşirea porţii
P 18. Pe modul automat de comanda
blocul de comutatie va schimba codul
de ieşire la fiecare ·schimbare a nivelului
semnalului de 0,12 Hz obţinut la pinul
9 al circuitului MMC4024. Cu ajutoru l
porţilor P18, P19 se poate afişa stabi l
infonnatia ceasului sau a termometrului,
in functie de pozitia contactelor K9, K1 O.
La schimba rea lui K9 se afişează
constant ora, iar la schimbarea lui K10
se afisează constant temperatura .
'Oecodificatorul este realizat cu
patru decodificatoare BCOI? segmente
de tipul MMC4S11. Intrarea "blanking~
(pin 4) a circuitului CI12 este cuplată
la ieşirea porţii SAU cu patru intrări P21,
poartă care testează cei 4 biţi ai codului
de intrare. La apariţia combinaţiei 0000,
prin nivelul logic Ocare apare la ieşirea
portii SAU, aceasta activează intrarea
· blanking ~ a ci r cuitului C 112 ,
determinând stingerea afisorului CI16
pentru a nu afişa un zero inutil. in cazul
circuitului CI1S intrarea "blanking ~ este
folosită pentru stingerea a~şorului CI19
la afisarea temperaturii. In momentul
afisarii temperaturii, prin intermediul
inversoarelor 14, IS , intră in conducţie
tranzistorul T4 prin asigurarea curentului
de bază de către inversorul15 a carui
iesire se află În Ologic. Prin intermediul
dk>delor 03 şi 06 tranzistorul determină
aprinderea celor patru segmente de
afişor care formează litera C. Cu ajutorul
tranzistorului T3 se determ i nă fie
aprinderea constantă a punctului
zecimal al circuitului CI17, in cazul
afişării temperaturii, fie pâlpâirea lu i În
ritmul secundelor in cazul afisării orei.
Aceasta se realizează cu ajutorul portii
SI cu trei intrări P20. În cazul afisării
temperaturii, pe o intrare a ei se aplică

20

O logic, ceea ce determină blocarea ei
in Ologic, menpnând pe T3 În conducţie.
1n cazul afişării orei, la intra rea
respectivă va fi 1 logic. ieşi rea porţii P20
deteriminănd blocarea sau conducţia
lui T3 În funcţie de nivelul de la pinul
12 al circuitului MMC4024, semnal cu
frecvenţa de aproximativ 1 Hz.
Circuitul realizat cu·porţile P1S,
P16, P17 este o configuraţie de circuit
SI~SAU , servind la trecerea la iesire a
semnalului ceasului de 0 ,016 Hz sau
a semnalului de reglaj de 4 Hz obţin~Jt
la pinul 2 al circuitului MMC4060. In
poziţia din schemă a contactului K7, la
ieşire trece semnalul ceasului de 0,0 16
Hz (1 min). Prin schimbarea poziţiei lui
K7, la i eşire va trece semnalu l de reglaj
numai cănd este apăsat contactul K8.
Comutatorul K6 serveşte la alegerea
numărătorului care va fi reglat, astfel :
În poziţia 1 se reglează orele, În poziţia
2 se reglează minutele, În poziţia 3 se
reglează numărătorul termometrului.
Reglajele numărătoare l or pot fi
executate numai după ce s~a schimbat
poziţia contactelor K4, KS, K7.
Alimenlarea apa ratul u i se
realizează de la retea cu ajutoru l unui
transformator de sonerie care livrează
8 V În secundar. Prin intermediul unui
stabilizator de tensiune realizat cu
tranzistoarele TS , T6 se obtine la iesire
o tensiune de 5 V stabilizată. Consumul
de curent al circuitului se situează sub

lA.
Reglajele necesare punerii În
functiune
, in primul rând, pentru punerea
În funcţiune trebuie reglat convertorul
analog~digilal, care este şi reglajul cel
mai dificil datorită preciziei mari cu care
trebuie făcut (precizie de ordinul
milivolţilor). Pentru a putea realiza
reglaje atât de precise se va folosi
osciloscopul În două faze de reglaj:
reg lajul brut şi reglajul fin. 1n cadrul
reglajului brut se va fixa O, 1 V/diviziune
şi se vor măsura tensiuni pănă la ordinul
zecimilor de voll. Având comutatorul
CA-O~CC pe poziţia O, se va fixa din
potenţiometrul POZIŢIE Y aflat pe
panou! osciloscopului, punctul de Ovolţi
la valoarea tensiunii brute măsurate mai
inainte. Apoi fixând 2 mV/diviziune se
vor măsura tensiuni fine. Pentru a
realiza reglajul convertorului analogdigital trebuie să ne alegem capul minim
de scală, valoarea maximă a acestuia
fiind de O°C , valoarea lu i se va alege
sub O°C În functie de necesităti. Trebuie
menţionat că lărgimea maximă a scalei
este de 99,9"'C, limitată in primul rând
de posibilităţile afişajului, dar şi de
posibilită~le convertorului analog~digital.
Primul reglaj este cel a l punţii de

măsură. Se va conecta osciloscopul la
bomele grupului R2, R3 şi vom roti de
potentiometrul R3 până când tensiunea
atinge valoarea:
UPM = 1,5 + 20(t - tor1 0.3 V unde:
UPM - tensiunea la bornele grupului
R2, R3;
10 ~ capul minim de sca l ă;
t ~ temperatura la care se execută
reglajul (cu o precizie de ordinul
zecimilor de grad).
AI doilea reglaj este reglajul
tensiunii de referinţă a comparatorului
CP3. Se conectează osciloscopul Între
cursorul potenţiometrulu i R 17 şi masă
şi se va roti potenţiometrul R17 până
când tensiunea atinge valoarea:
Uref = 1 ,S ~ 20(10)'10-3 V unde 10
este capu l minim de scală.
in cazul ambe lor reg l aje
temperaturile t şi to se vor introduce În
grade Celsius, pozitive sau negative.
Erorile acestor două reglaje trebuie să
fie sub 2 mV. Cel de~al treilea reglaj şi
ultimul este ajustarea frecvenţei de
oscilape a oscilatorului cu aJarţ, ajustare
realizată rotind trimerul C3. Pentru acest
lucru se foloseste un frecventmetru, de
preferintă digital, frecventa de oscilatie
trebuie să aibă valoarea de 33,55 KHz.
De precizia acestui reglaj depinde şi
precizia de mentinere a orei exacte.
in figura 3 este prezentată
configuraţia pinilor la circuitele
MMC4011, MMC4030, MMC4072,
MMC4073 şi MMC 4069.

•

Lista de piese
Rl=82K!l; R2=180Q; R3=330Q;
R4=200Q; R5=1 MQ; R6 =160Q;
R7=1,2KD.: R8=39KQ; R9=2,2KD.;
R10=3KQ; R11=4,? KQ ; R12=27KD.;
R 13=l,3MQ; R14=18Kl1; R 15=2, 7KQ;
R16=56KO; R17=20K!1; R18=200K!1;
R19=16K.Q; R20=22Q; R21=4,3M.Q;
R22=10.Q; R23=1S0KQ.; R24=100KD.;
R25=7,SKQ; R26=33K.Q; R27+R30=
l00Kl1; R31=47KQ; R32,R33=100Kl1;
R34+R61=110KO;R62=33D;R63=
100KQ; R64=6,2Q; R65=27KQ;
R66=10MQ; R67=27KQ; R68=3,9KQ;
R69=75Q; Th=TG021-250n; Cl=62~F;
C2=18~F;C3=20pF;C4=6pF;C5=
820~F; C6 , C7=6800~F;

Dl,D2=

,

EFD108 ; D3+D6=~A157;D7=Pl3V6Z;

Tl =BC178; T2=BC546; n,T4=BC 178;
T5=2N5490;T6=BC171 ;Cll =~M339 ;
CI2=MMC4011; CI3=MMC4030(4070);
CI4+CI6=MMC40192; C17,C18=
MMC4518; C19 +Clll =MMC4019 ;
CI12+CI15=MMC4511; CI16+CI19=
MDE2111; CI20=MMC4060; CI21 =
MMC4024; C I22,CI23=MMC4011;
C I24=MMC4073; CI2S=MMC4072;
CI26=MMC4069;trafo sonerie 220V/8V;
Si=0,3A; punte redresoare 1 PMOS.
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LABORATOR
INDICATOR DE NIVEL

ti

ing. Serban Naicu
•

Tn schema din figura 1 este
prezentat un indicator de nivel realizat
cu 12 diode eleclroluminiscente (LED) ,
având aplicaţii universale. Montajul
prezentat indică , sub formă de bară
luminoasă , valoarea de vârf a unui
semnal de c.c.
Schema utilizează un număr de
12 comparatoare de tensiu ne de
pre cizie, continute in trei circuite

vedere de sus) . Caracteristicile
principale ale CI pM339 , produs de
IPRS-Băneasa , sunt:
• tensiune de alimenlare:2+36V;
• tensiune de intrare diferenţială :
max.36V;
• tensiune de intrare:-Q ,3V++36V;
• curent de alimentare: max.2 mA;
• tensiune de offset de intrare:
max.±5mV.
integrate de tip pM339 (comparator
Se
obse r vă
că
toate
au
intra rea
cuadruplu). Structura internă ş i comparatoare le
semnificatia pinilor acestui CI sunt neinversoare (+) legată Împreună şi,
prezentate' în figura 2 (capsulaT0116- prin inte rm ediul rezistoruJui R14 ,

conectată la masă. Aici se introduce
tensi u nea de măs u rat. Int r ări l e
inversoare (-) ale comparatoarelor sunt
conectate i n nod urile unei re ţele
rezistive serie , divizoare de tensiune.
Comparatoarele de tensiune conţin, În
structura lor internă. un etaj de ieşire
numit cu colectorul in gol, altfel spus
ieşirea comportându-se ca un tranzistor
npn, al că ru i emitor este conectat la
masă. Când tensi unea de la intrarea
neinversoare este mai mică decât cea
de la intrarea inversoare (U+<U-) ieşirea
comparatorulu i este În starea "jos" ,
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nu se

Capwio 10· ]) 6
~ ede re de sus

v
a

d

doreşt e

curent ega l furnizat de
generatoarele de curent se
modifică, în sensul dori t, valoarea
rezistoarelor R16 ,R17 sau R18.Acest
mod de alimentare a LED-uri lor prin
generatoare de curent constant are
avantajul că, indiferent de numărul
diodeJor ""aprinse", curentul necesar nu
se schimbă , ceea ce are un efect
benefic asupra sursei de alimentare .
Prin alegerea corespunzătoare
a valorii rezistoarelor din reteaua de
polarizare, mon tajul se poate adapta,
în vederea m ăsurării, cu scară liniară
(rezistoare egale), cu scară mărită sau
logaritmică . Valorile determinate pentru
aceste situatii sunt date in tabel. Toate
valorile su nt date i n kQ cu exceptia
.
'
va 1··
orll oreclza!e.
către

'.f-lli:=

cz:::)-- t ,y O
M

Figura 2
având un potential apropiat de cel al
masei, iar când tensiunea de la intrarea

neinversoare o depăşeşte pe cea de
la intrarea in v ersoare (U+>U -),

:

~~~~~ ! ;~:~~

R1

8,2
8,2
8,2
8,2
apropiat de valoarea tensiunii sursei 'de R4
R5 8,2
alimentare .
8,2
Montajul funcţionea z ă astfel: R6
8,2
când tensiunea aplicată la intrare este R7
8,2
nulă , ieşiri l e tuturor comparatoarelor R8
8,2
sunt la masă, deci curentul furnizat de R9
generatorul de curent realizat cu R10 8,2
tranzistorul T1 se Închide pe acest R11 8,2
traseu , ceea ce suntează grupul de R12 8 2

51
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
27

comparatoru! bascu l ează iesirea În R2
starea "sus", aceasta având un potential R3

diode electrolumini'scente D1+D4. Dacă
tensiunea de intrare depăşeşte
tensiunea pinului 4 al C11, ieşirea
acestuia (pinuI2) basculează În starea
~sus", dioda D1, nemaifiind şuntată de
tranzistorul de ieşi r e al primului
comparator, se ~ aprinde" , curentul prin
ea, provenit de la generatorul de curent
T1, se inchide la masă prin tranzistorul
de la iesirea celui de -al doilea
comparator (pinul1 al CI1).
Când tensiunea atinge pragul
celui de-al doilea comparator, (când
tensiunea aplicată la intrare depăşeşte
tensiunea pinului 6 aICI1), ieş i rea celui
de~al doilea comparator (pinul 1 al lui
C11) basculează în starea "sus". Dioda
electro l uminiscentă D2 va avea anodul
la potenţia l ridicat şi catodu l la masă,
deci se va "aprinde" şi ea . Diodele D1
si D2 sunt conectate În serie.
.
Când tensiunea de intrare creşte,
atingând pragul celui de ~ al t rei lea
comparator, se "aprinde" LED~ul D3
s.a.m.d . Diodele au fost grupate câte
patru pe un comparator, avăndu ~ se În
vedere valoarea tensiunii de alimentare,
precum şi căderile de tensiune pe
tranzistoarele din structura CI.
Cele trei generatoare de curent,
realizate cu tranzistoare de tip BC251,
au o referintă comună de tensiune (D13
şi R15), furnizând acel aşi curent. Dacă

22

Scală

Scală

1,8
750"
1
1,5
2,2
3
4.3
5,6
8,2
12
16
24

6,8
1,8
2,2
2,7
3,6
4,3
5,6
6,8
9,1
11
15
16

Menţionăm
că ,
in cazul
voltmetru lui cu scară m ărită (care
afişează de la 9,5V la 15V), este
necesar ca tensiunea de intrare să se
aplice printr-un divizor (cu raportul de
1/3), altfel spus (datorită val arii de 82kn
a rezis!orului R14), să se monteze un
rezistor de 160kO În serie pe intrare _
Divizorul rezistiv se a Iimenlează
cu o tensiune de 6V, regl ată cu R13,
sau provenind de la o referi nţă externă_
Potentiometrul P1 poate fiI inlocuit cu
o diodă Zener programa bi l ă, de lip

TL431.
În ceea ce privest e culoarea
LED-urilor recomandăm aD1+D4să
fie verzi, D5+D8 galbene, iar 09+012
rosii. Diodele de aceeasi cui oare trebuie
să' fie din acelaşi tip, altfel vom avea o
dispersie a gradului lor de iluminare.
Tensiunea de ali mentare a
montaju lui poate fi cuprins ă Între 8,SV
şi 12V.
În figura 3 este prezentat
cablajul montajului, iar i n f igu ra 4
schema de plantare a com ponentelor.

c

p
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MC3334P si
, U20298 - CIRCUITE INTEGRATE
PENTRU APRINDERE ELECTRONICA
Aurelian Lăzăro i u
ing. Cătăli n Lăză roi u
Având in vedere afluxul deosebit
de autoturisme străine pe piata
românească, am considerat utilă
prezentarea sumară a două dintre cele
mai Întâlnite circuite integrate pentru
aprinderea electronică. Pe lângă
familia rizarea cititorilor cu această
categorie de circuite integrate
specializate, prezentarea schemelor de

5,5 A, se realizează prin intermediul
tensiunii de la bornele rezistentei Re,
inse rial ă cu tranzistorul exterior.
Aceasta tensiune se aplică pe tenninalul
8 al circuitului integrat, fiind folosită ca
"informaţie ~ pentru limitarea curentului.
Când se atinge va loa rea de 5,5 A,
limitatoru l de curent produce blocarea
amplificatorului de control , care se
redeschide în momentul in t rării in
actiune a comparatorului. Trebuie
remarcat faptul că valoarea curentului
prin bobină este menţinută la 5,5 A
pentru orice turaţie a motorului, chiar
şi În timpul unei turaţii foarte lente
(pornire la rece).
Circuitul integrat U2029B
realizează, pe lângâ funcţia de control
al tranzistorului-întrerupător, incă două
functii suplimentare: fo r marea
imp~lsurilor pentru turometru şi
întârzierea automată a momentului
aprinderii, la pomirea motorului. Practic,
circuitul integrat controlează Întârzierea
aprinderii, în do u ă subdomenii de
turaţie. La pornire, când turaţ i a este de
30 ... 40 rotlmin, se realizează automat
o crestere a Întarzierii de 6 ... 9 %, care
descreşte apoi, odată cu mărirea
turatiei. La întreruperea demarorului,
circuitul integrat trece automat la
functionarea caracteri stică turatiilor
mari: peste 650 rotlmin .
.
Ci rcuitele integrate specializate
pentru aprindere controlează un
tranzistor Dariington, de înaltă tensiune
si putere mare, care actionează ca
intrerupător de curent 'in ci rcuitul
înfăşurării primare a bobinei de
aprindere. In schema din fi gura 2,
acest tranzistor poate fi BU323A
( MOTOROLA). BUX37 (TELEFUN
KEN) , SU111 (RFT) sau BUX30AV

sunt aplicate terminalelor 4 şi 5 ale
circuitului integrat. Comparatorul cu
histerezis compară tensiunea debitată
de senzor cu tensiunea existentă pe
terminalu13. Valoarea acestei tensiuni
este proporţională cu turaţia maIorului.
Semnalul de la iesirea comparatorului
este aplicat unui amplificator de control,
care comandă Închiderea şi
-v

Amplihca TOI
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MC3334P

=;guro

1

~·Ie . însotită de unele preciză ri
J
otoare la pOSibil ităţile de Înlocuire

ere

a vrroc componente, poate fi deosebit
:le lf"~ pentru depanarea sistemelor

•

eIedronice de aprindere cu care sunt
ed'Ilpate autoturismele moderne.
Cele două circuite integrate la
cae ne vom referi pe parcursul acestui
_ 1 sunt MC3334P (MOTOROLA)
s U2029B (TELEFUNKEN).
Sistemele clasice de aprindere,
cu întrerupător mecanic, prezintă
dezavantajul major al unei uzuri rapide .
•n autoturismele moderne sunt folosite
tot mai des sistemele de aprindere
e'ectronică, cu comandă senzorială de
tip ITlaQ.netoinductiv, deci fără contacte.
In ultimii ani au fost concepute
circuite integrate specializate pentru
aprindere electronică , ce pot inlocui
sistemele clasice electromecanice sau
pe cele electronice, realizate cu
componente discrete . Circuitele
integrate sunt ieftine , asigură o
remarcabilă fiabilitate şi permit
realizarea unor montaje compacte.
Configuraţia intemă a circuitului
Wltegrat MC3334P este prezentată În
figura 1. Impulsurile generate de
senzor, În urma inducţi ei magnetice,

TEHNIUM • Nr. 2/1997

deschiderea unui tranzistor exterior,
folos it ca întrerupăt o r în circuitul
înfăşurării pri mare a bob inei de
aprindere.
O caracteristică importantă a
circuitelor integrate specializate este
aceea că asigură mentinerea constantă
a curentului care circulă prin bobină,
spre deosebire de sistemele clasice de
aprindere, la care acest curent variază
În functie de turatia molorului si de
tensiunea acumulatorului. Mentin'erea
constantă a curentului, la valoarea de
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APLICATIE
CU CIRCUITUL INTEGRAT ROB 3018
,

ing. Gheorghe Reveneo

Iar sun! legate împreună, curentii Iar de

Circuitul integrat ROB 3018 (CA

3018), care este o arie de 3 tranzistoare colector vor fi practic ega li. în timp ce
pe acelaşi cip. pe lângă unele ap l icaţii curentul tranzistorul ui T1 creste,
obisnuite, permite si o interconectare căderea de tensiune pe rezistenţa de
a tranzistoarelor astfel incat să se obtină sa rcină ZL va cresle si ea, făcând să
un efect de rezistenţă negativă.Astfel , scadă potenţialul din colectorul
da c ă se realizează conexiunile din tranzistorului T1 . Aceasta va conduce
figura 1 , se obtine un tranzistor la scăderea curenti lor de colector prin
echiva lent FB'C" care , În functie de T2 şi T3. Scăderea curentului prin
valoarea rezistentei de reactie Rf , colectorul tranzistorul T3 reprezintă o
prezintă caracteristici le
f(Uce) crestere a impedanlei la lennina!ul bazei
deosebit de interesante, cu zone de tranzistorului T1. ' Deci o scădere a
rezislentă negativă functie de curentul curentului prin baza tranzistoruluiT1 are
de polarizare a bazei tranzistorului un efect opus, curentu l de colector al
echivalent
E'B'C'.
Explicatia tranzistorului T3 reducandu-se.
Rezistenţa negativă care apare
r-;;;;;:;;;;~-ic='
co lectorul tranzistoru lu i T1 este

În

Un astfel de montaj Îşi poate găsi
aplicabilitate in domeniul oscilatoarelor.
Astfel, În figura 2 este redată schema
unui oscilator sinusoida l obţinut prin
conectarea unui circuit oscilant În
colectorul tranzistorului echivalent. Dacă
se înlocu i eşte circuitul oscilant cu o
inductanţă, se poate ob~ne un generalor
de impulsuri astabil.
Performantele oscilatoare lor si
formele de undă obtinute cu un astfel
de montaj depind de curentul de
polarizare a bazei 8' şi de valoarea
rezistentei de reactie.
M'ontajul are ·calitatea deosebită
prezentăîndomeniulfrecvenţelorjoase, de a oscila foarte bine in domeniul
practic de la O la circa 10 MHz, limita frecvenţel or foarte joase .

=

I

superioară depinzând de răspunsul
frecventă al tranzistoarelor.
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Figura

1

fenomenului constă în faptul că Rf
Împreună cu T2 şi T3 funcţionează ca
u n convertor tensiune-curent, care
micsorează
pOlarizarea bazei
tranzistorului T1 , atunci când tensiunea
sa de colector c reşte . Deoarece T2 şi
T3 sunt tranzistoare împerecheate şi
cuplate termic pe acelaşi cip, iar bazele
(TELEFU NKEN). Folosirea
acestuia din urmă se face
fără diodele de protecţie 0103 , deoarece acestea sunt incluse in
s tr uctura internă a tranzistoru lu i
BUX30AV.

Diodele Zener 01 şi 02
pot fi Înlocuite cu diode de tip
PL200Z, iar dioda 03 cu BA 158,
toale p rod use la S.C.
BĂNEASA
Pentru schema din
figura 3, dioda Zener 01 poate
fi i n l ocuită cu PL20Z , 03 cu
PL 160Z , iar dioda 02 cu
1N4005 , prod u se la S.C.
BĂNEASA. in încheiere

precizăm că

si 14,5 V si pentru un domeni u foarte Între circa 18,5 şi 21 KV, când tensiunea
(arg al turaţiei motorului. Constanta de acumu latorului variază Între 12 si 14,5
timp a descărcării variază numai intre V; pentru
tensiunea minimă este de
2,5 şi 3 ms , când tensiunea 13 KY.
acumulatorului se modi fică intre limitele
Bibliografie :
a ... 14,5 V. Tnalta lensiuneeste cuprinsă colecţia revistei RADIOELEKTRONIK
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SeN!of

principalii parametri
de lucru ai celor două circuite ). )
integrate preze ntate mai sus
sunt aproximativ identici.
Curentul prin bobină este de 5,5
A, valoare ce se mentine
constantă pentru tensiun;" ale
acumulatorului cuprinse intre 8
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