EDUCATIE
, PRIN LECTURĂ
Într-o lume În care eficienta imediată
(exprimată În bani) tinde să fie unicul criteriu
valoric si unica ratiune de a exista a celor mai
mu lţi întreprinzători , o iniţiativă de promovare
a unui act educaţional nu poate fi decât o ...
rază de soare.
Într-o lume bulversată , in care tineretul
incă dezorientat Îşi caută drumul , puţine sunt
"luminile" călăuzitoare , puţine sunt exemplele
morale demne de urmat.
Revista
TEHNIUM
a
Încercat
intotdeauna , cu modestele ei forte , să
determine orientarea tineretulu i (si nu 'numai
a lui) către lucrurile profunde, temeinice - cum
este cultura tehnică si cea În domeniul
electronicii, În special - 'singurele care aduc
echilibru şi satisfacţie pe termen lung,
asigurând o adevă rată implinire a personalitătii
celor ce aleg acest drum. Tineretul trebu ie s'ă
aleagă drumul (aparent) cel mai greu, cel al
unei educaţii continue, susţinute de o muncă
asiduă, care, dacă e făcută din plăcere , nu
oboseşte ci relaxează şi umple sufletul de
satisfacţii .

Personal cred că nu este un Dan mai cu
folos cheltuit, sau un timp mai cu folos alocat,
decât cel destinat educaţiei (sub orice formă
a r fi aceasta) . Iar un mod fundamental al
insusirii cunostintelor, al desăvârsirii educatiei
rămâne carte'a . Nimic nu poate suplini lectura
unei cărţi valoroase, bine alese.
Iar În acest context În care, din motive
pe care nu ne propunem să le ana l izăm aici,
editarea de carte tehnică nu constituie o
afacere prea rentabilă , nu putem să nu
semnalăm cu satisfacţie faptul că grupul
editorial ALL alocă o parte importantă din
activitatea sa sectorului educational. in cadrul
acestuia un loc de frunte il deţine editarea de
carte in domeniul informaticii si in cel al
ştii nţelor exacte (sperăm că , În curând , şi in
domeniul electronicii!).
Grupul editorial ALL este o companie
p r ivată compusă din trei edituri: BIC ALL, ALL

Educational şi ALLFA, activitatea loi axânduse În principal pe publicarea de literatură
stiintifică si universitară , cu un caracter
educativ, pentru toate nivelurile de Învătământ.
Până În prezent grupul editorial ALL a publicat
peste 200 de cărţi , dintre care nu puţine În
domeniile menţionate.
Fe l icităm cu căldură pe presedintele
grupului editorial ALL - dl. Mihai P,mescu pentru excelenta i nitiat i vă a domniei sale, iar
revista TEHNIUM Îi este alături sufieteste, În
vederea reuşitei depline.
'
Ne propunem să semnalăm, in
continuare, orice iniţiativă În domeniul educaţiei
tehnice, În speţă al ed itării de carte ş tiin ţ i fi că
(cu profil de electronică , În special).
Într-o lume in care un procent masiv din
exportul Indiei, de exemplu , ÎI constituie
programele de software, iar România importă
grâu şi exportă materii prime, intrebarea ce
este de făcut are un singur răspuns : creşterea
gradului de calificare al forţei de muncă
(evident prin educ a ţie !) . Căci nu forţa de
muncă ieftină are căutare , ci forţa calificată de
muncă.
Astăzi ,

când În fabricile performante din
puternic industrializate productia este in
intregime automatizată şi robotizată , nu forţa
de muncă brută are preţ , ci .. . creativitatea!
Gradul de civilizaţie al unei naţiun i
(inclusiv nivelul său de trai) este determinat,
fără nici o Îndoia l ă , şi de gradu l său de
educaţi e. Iar educaţia (cultura) tehnică este o
componentă de seamă a acesteia. Iar cartea ,
mai ales dacă este din domen iul ina lte i
tehnologii - high tech - informatică , electronică ,
este o componentă esenţială, a instruirii.
Cumpăraţ i (şi, evident, citiţ i ) cărţi! Nu cred
că poate exista un sfat mai bun care se poate
da. Nu irosiţi timpul , fiindcă "nu-i crim ă mai
mare ca tim pul pierdut" (Michelangelo).
Citiţi carte tehnică! Revista TEHN IUM vă
va sprijini in alegerea dvs.
Serban
Naicu
,
tările

Redactor şef: ing. Ş ERBAN NAICU
Abonamentele la revista TEHNIUM se pot contracta la toate oficiile poştale din ţară ş i prin filialele
RODIPET SA, revista figurând la poziţia 4385 din Catalogul Presei Interne.
Periodicitate : aparitie lunară .
P reţ abonament :~ Iei /număr de revistă.
•
Materialele În vederea publicării se trimit recomandat pe adresa: Bu c ureş t i, OP 42, CP 88. Le
aşteptăm cu deosebit interes. Eventual, menţionaţi şi un număr de,.telefon la care puteţi fi contactaţi .
•
Articolele nepublicate nu se restituie.
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PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA SISTEMULUI PAGING
UOIUUUUHuuuunu

ing. Iancu

Rădulescu
ce in sistemele de lelefonie ce lula ră ,
de exemplu, abonaţii sunt de ordinul
miilor pe canal. Protocolul de Radio
Paging nr.1, cunoscut şi sub
denumirea de POCSAG suportă la
viteza de 512 bps 70.000 de abonaţi

sun t proiectate să lucreze Într-u n
mediu cu semnal puterni$::, În timp ce
page rele lucrează la u n nivel de
semnal redus, s-au adoptat soluţiile
prezentate .
Pentru a avea un nive l de
având tone-pagere ş i 70.000 cu zgomot redus, paging-u l lucrează În
pagere numerice şi alfa-numerice. La benZile V HF şi UHF. , L a aceste
viteza de 1200 bps, numărul abonap!or lungimi de undă propagarea undelor
se dublează .
electroma gnetice de la emiţător la

Pagingu l este ce l mai ieftin
mijloc de comunicaţie dintr·un motiv
simplu: com unicaţia se face Într-un
singur sens, de la emiţătorul
companiei la pagerul abonatului.
Deoarece intr-un dispozitiv de
comunicaţie oareca re greutatea ,
volumul şi costul sunt determinate de
partea de emită to r si eventual de
multiplexorul emisie/ recepţie, rezultă

PROIECT RETEA COMUNICATII PAGING
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că receptorul de paging propriu-zis va
fi u şor, de dimensiune micâ şi ieftin. In
timp ce in majoritatea dispozitivelorde
c omu nicaţie mobile jumătate d in
greutate este da tă de bateria de
alimentare, neapă r at necesară din
cauza consumului mare de energie la
emisie, un pager nu ut i l izează decât o
baterie obişnuită tip AAA de volum ,
preţ ş i greutate evident mult reduse.
Graţie tehn ici lor de econom isi re a
bateriei despre care vom vorb i i n
continuare , o baterie poate fi folosită
timp de mai multe luni.
Un alt avantaj al sistemul ui
paging, mai ales din punct de vedere
al companiei, este eficienţa pe canal
de radiofr.ecvenţă, care se poate ridica
la 100.000 de abonaţi pe canal, in timp

În prezent se practică şi viteze
de 2400 bps, sau i n sistemul ERMS,
chiar de 3 ori mai mari.
Receptoarele de paging sunt
proiectate să functioneze intr-un mediu
cu semnal de radiofrecvenţă de nivel
mic şi cu raport SIN de câţiva decibeli.
De aceea, tipul de modul aţie ales va fi
FSK, deoarece are un raport SIN mai
bun la un nive l de sem nal m ic
comparativ cu modulatia in fre cventă.
În general , pentru transmisiile de date
se adoptă tipul de modulaţie FSK, În
timp ce pentru telefonia cel ulară s-a
adoptat modulaţia in frecvenţă, dat
fiind faptul că la creşte rea nivelulu i de
semna l are loc o creştere a
performanţei in FM (în tenneni de nivel
de zgomot) . Cum sistemele celulare

receptorul pager se face În special În
maniera di rectă, dar şi prin refracţie şi
di fr acţie, cu toate că, proporţiona l ,
numărul undelor refractate şi difractate
scade cu creşterea frecvenţei, dar este
totu şi încă semnificativ la aproximativ
800+900 MHz . După depăşi rea
frecvenţei de 50 MHz , troposferal
ionosfera absoarbe undele in loc să le
reflecte, totuşi la receptor vor ajunge
unde reflectate de cl ădi r i ş i diverse
obstacole naturale.
Receptorul de paging este o
supe r -heterod in ă cu dou ă etaje
intermed iare. Perfo rmanţe le sale sunt
puternic dependente de sensibilitatea
sa, si cum antena proprie nu este prea
eficientă (~vând de obicei un câştig de
-25dB raportat la un dipol) el va avea

,
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intotdeauna un amplificator RF cu un b j~ urmat de batch-uri de cuvinte-cod .
nivel de zgomot de 4dB . Dub la Preambulul co nstă dintr-o secvenţă
conversie contribuie la îmbunătăţirea 10101010 ... EI p recedă orice batch .
selectivităţii şi constă intr-un prim etaj O r ice batch este precedat , de
de 10,7 sau 21 ,4MHz şi un al doilea de asemenea, de un cuvânt-cod de
455kHz sau 30k Hz.
sincronizare urmat de 8 cadre (trame) ,
Pentru îmbu nătăţirea recepţiei care conţin fiecare 2 cuvinte-cod. Deci ,
pagerelor s-au implementat diverse un cadru are 17 cuvinte-cod. Fiecare
politici de exploatare: software-ul intern cadru este asignat unuia din cele 8
al fiecăru i pager conţine o pa rte grupuri În care se imparte numărul
i mportantă de corecţie a erorilor - pe total de pagere. Aceasta Înseamnă că
de o parte - pe de alta emiţăto r ul orice pagerva fi in permanenţă asignat
companiei este programat să emită unui cadru anume ş i că el este obligat
acelaşi mesaj de două ori, la un interval să recepţioneze şi să proceseze numai
de timp scurt; la recepţie, software-ul informaţia de ad resă din cadrul propriu . .
pagerului rec un oaşte identitatea a
Cadre le constau d in două
două mesaje separate şi determină cu vinte-cod , u nul pen tru adresa
ocuparea un ei unice lo caţii din page rului şi altu l pentru me saj ul
memoria proprie, În cazul unei recep~i prop r iu-zis , pl us biţ i i de pa ritate .
fără distorsiuni.
Cuvântul-cod de mesaj este de numai
in Încheierea p r ezentării 20 biţi , dar aceasta nu limitează
recepţiei pagerelor, să definim mai dar lungimea mesajului intrucât structura
cerinţele de intensitate a câmpu lu i cuvântului-cod poate fi modificată cu
electromagnetic pentru d ispozitivul ajutorul bitului indicator de mesaj, aflat
pager: speci fi caţiile comerciale de la i nceputul fiecă ru i cuvânt-cod, astfel
se n sibilitate definesc intensitatea încât cu vinte-cod de mesaj pot fi
ctl mpulu i, in IlV/m : la care pagerul trimise până când mesajul se termină .
recepţionează mesaje , intr-un câ mp L a sfârşitu l me saju lu i, secvenţa
constant, cu o probabilitate de succes normal ă este restabi l ită prin plasarea
de 50%, pagerul fiind .orientat aleato. u rm ăto rulu i mesaj in cad r ul său
in plan vertical. Să luăm ca exemplL' normal . Cea mai mare parte din cei
un pager care funcţionează la 61lVlrr. 5mW cons umaţi de pagerul modern
ş i la frecvenţa de 150 MHz . Din punct este d isipată in circu itele de
de vede re al unui proiectant , este radiofre cvenţă şi audio. Decodorul ,
evident că 50% nu este o rată de care este. CMOS , consumă numa i
succes satisfăcătoare . De asemenea, 2001lW, de aceea a fost imp lem ent ată
nu există În condiţi i normale un câmp o procedură de economisire a energiei
electromagnetic constant. Pentru a consumate prin care partea de
determina o intensitate de câmp uti lă radiofrecven ţă poate fi dezactivată pe
se Începe pr in a se converti durata unui mesaj care nu este adresat
intensitatea câmpului Într-o formă mai pagerului respectiv. Preambulul unu i
accesibi l ă :
mesaj tra n smis in POCSAG512
6IlV/m=2010g6=15 ,6dBIl V/m . d ur ează 1,125s . Asta Înseamnă că
Din experienţă s-a constat că d iferenţa dacă receptorul se activează o
intre o rată a succesului de 50% şi una perioadă mai scu rtă .de 1, 125s, dar
de 90% este de 4dB şi că o marjă de suficient de lungă să poată detecta
10dB este necesa r ă
pentru preambulu l, atunci in eventualitatea
menţinerea unei rat e a ero ril or unui mesaj neadresat pagerului in
constată Într-un mediu cu căi diferite cauză , receptorul se dezactivează i n
de propagare a undelor radio . Toate restul timpului fără a fi in pericol de a
acestea co nduc la o va loa re a pierde un mesaj. De obicei, un receptor
câmpul ui necesar de ap roximativ de pager este validat la fiecare
30dBIlV/ m. Pentru pagerele alfa- secundă timp de 70ms . 1n aceste
numerice se admite o marjă În plus de 70ms, receptorul poate decide asupra
4dB . In aceeaşi idee a maximizării prezenţei sau absenţei preambulu lui.
eficienţei recepţiei, unul din codurile de Tn cazul prezenţei acestuia, receptorul
teletransmisie cele mai folosite este răm âne activat, În caz contrar el va fi
POCSAG , pe care ÎI vom descrie pe invalidat Încă o secu ndă .
scurt 'i n continuare.
Tn ceea ce p ri veşte ultimele
F.ormatul de semnal POCSAG evoluţ ii ale receptoarelor paging , se
este a l cătuit dintr-un preambul de 576 p r efigurează un tip de page r

b i d i re cţional,

care poate confirma
de emisie că a primit mesajul.
Mai mult, prin introducerea sistemului
MVP, firma Glenayre poate determina
cu precizie emiţăto rul in zona de
emisie a că ruia se află un pager la un
moment dat , permiţând astfe l
transmisia unui mesaj prin activarea
exdusiva unui singur emiţător, ceea ce
duce la Îmbunătăţirea ti mp ilor de
staţiei

antenă .
Să aruncăm ac um o privi re
asupra intregulu i sistem care fa ce
posi b i l ă recepţionarea mesajelor de
că tre pagere.
Punclul central al acestui sistem
este, În general, un computer care face
convertirea mesajelor din caractere
ASC II Într-un protoco l special de
paging care poate fi Golay, 2/5-lone ,
NEC , POCSAG. Intro duce rea
mesaju lu i ASC II in calculatorul
menţionat se face pe mai multe căi :
prin porturi seriale RS-232C (de către
operatoare) , prin tastatura unui telefon
tip DTM F conectat direct îr: calculator
pri ntr-o p l acă speciala d~ trunk, prin
tran smi sia prin rnodem , pe linia
telefonică , a unor mesaj!:' de la un PC
co mandat de un prog rart. :; pecial
paging .
La ieşirea di n calculato rul
central se obţine semnal P0CSAG pe
o ieşire seria l ă, precu n. şi zona şi
canalul (fre cve nţa ) unde se doreşte
emisia mesajului respectiv, pe. linii
paralele . Aceste informaţii sunt
preluate de o reţea de distribuţ ie a
semnalului, organizată conform figurii
de mai jos . Reţeau a respe c tivă
transfe ră datele primite , combinate cu
i nformaţii de coman dă şi sincronizare
(şi codificate pentru o corecţie in avans
a erorilor), intr-un flux sincron de viteză
mare care va fi distribuit pe diverse căi
(satelit , lin ii telefonice inch iri ate,
radioreleu) În diverse amplasamenle
a fl ate la distanţă . 1n fiecare '
amplasament se afl ă o interfaţă care
decodifică semnalul primit şi activează
emiţăto rul co respunzător În cazul
adresării acestuia de la pun ctul de
comandă al reţelei de distribu ţie . De
asemenea , inte rfaţa locală se ocupă
cu monitorizarea erorilor apă ru te in
de cursul . t ran sm isiei
şi
cu
desincronizări le a păru te În reţea.
Aceste evenimente sunt transmise
Înapoi căt re punctul de comandă al
reţele i care va lua măsurile potrivite
pentru corectarea lor.
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AMPLIFICATOR DE AUDIOFRECVENTĂ
,
PROIECTARE SI
, REALIZARE

8

ing. Nicolae Sfetcu
in montajul prezentat În figura
1 se consideră date următoarele
caracteristici:
• puterea de ieşi re ;
• sensibilitatea la intrare;
- impedanţa de intrare;
- lărgimea de bandă.
Amptificatorul este realizat cu
ajutorul circuitului integrat LM391
(driver audio de putere) fabricat de
National Sem iconductor, proiectat
pentru a comanda tranzistori de putere
În AAF de 10+100W. Va rianta acestui
circuit integrat utilizată in construcţia
AAF, LM391 N-80, se poate alimenta

,.

Rezultă :
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Sensibilitatea la intra re şi
puterea
la
ieşire
determină
amplificarea corespunzătoare :
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de la o sursă de ±40V sau ±80V.
Componentele externe au
semnificaţia din tabelu l 1(vezi pag. 6) .
Puterea de ieşire şi impedanţa
sarcinii determină caracteristicile
su rsei de alimentare. Oscilaţiile
semnalului de ieşire şi curentul se
determină cu formulele:
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În mod norma l, amplificarea
este stabilită Între 20 +200 . Dacă
amplificarea este predeterminată. se
poate obţine , din ecuaţia (4),
sensibilitatea la intrare. Treb u ie
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Tranzistorii finali şi cei de
trebuie să aibă o tensiune de
străpungere mai mare decât tensiunea
determinată
cu ec u aţia (3) .
Amplificarea În curent a tranzistorului
de sursă şi a celui final trebuie să fie
suficient de mare pentru a susţine
IOpeak, printr-o comandă de 5mA de la
LM391. Tranzistorii de putere trebuie
să poată disipa aproximativ 40% din
puterea de ieşi re totală; tranzistoarele
de comandă trebuie să disipe această
cantitate Împărţită la amplificarea În
curent a ieşirii.
Pentru a preveni fuga termică a
curentului de alimentare AB, condiţia
este ca :
comandă

"

•
remarcat Însă că ,
dacă amp lificarea
este mai mare, cu
atât sunt mai mari
dis lor s i uni I e

o

Figura 1
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VCEQMAX

unde:
0JA - este rezistenţa termică a
joncţiunii iranzistorului de comandă, la
temperatura ambiantă, în QCf\N;
Re - este rezistenţa de reacţie a
emitorului, În Q;
~MIN - este pentru tranzistorul final;
VCEQMAX - este cea mai mare
va loare posibi l ă a unei tensiuni de
alimentare din ecuaţia (3);
K - este coeficientul de tempe ratură
al tensiunii bază - emito r pent ru
tranzistorul de comandă , tipic 2mVrC.
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armon(ce totale , ca ţ}l____
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şi zgomotul la ieşire. ~T
,
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Impedanţa de
10 '
1<2
intrare dorită este
~
ajustată cu Rin .
"" 11 I
11
Valori foarte mari ale
,.-1
I
C2
IESiR
acesteia pot pune T"l-----Î'~'>-~--------~--r_-o
probleme rea l izării
practice a cablajului
imp r imat
şi
compensă r ii În c.c.
la ieşire. Cerinţe l e
de lărgime de bandă

Se adaugă 5V la tensiunea de
vârf de la ieşire (Vop), pentru tensiunea
tranzistorului, obţ i nându-se tensiunea
de alimentare, respectiv ±(Vop+5V),
pentru un curent Ipeak. Stabilizarea determină mă r imea
alimentării necesită o suplimentare a capacităţii
de
tensiun ii , de obicei cu 15%. De feedback
şi
a
asemenea, tensiunea de alimentare va capacitorului de
creşte cu 10% În timpul mersului În gol. compensare.
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Adesea trebuie determinată RE
rearanjându-se ecuaţia (5):

0JC este

rezistenţa termică

capsulă şi

"r-------------,

•

Pe nt ru elimina rea acestor
distorsiuni, polul in buclă deschisa al
amplificatorului de putere trebuie să se
găsească peste 20KHz. Pentru
aceasta introd ucem un rezi stor de
1MO Între pinul 3 şi ieşire , amplificarea
În bucl ă deschisă red u căn du- se astfel
la circa 46dB , polu l stabilindu-se la
30 KHz. Curentu l prin acest rezi stor
determină un offset În etajul de intrare
care poate fi elimina! cu ajutorul unui
rezistor montat Între pinul 4 şi masă ,
cu valoarea de 910KO «1 MO) , pentru
a se as igura că circuitu l d e
scurtcircuitare va fun cţiona. Dife re nţa
m ică dintre cei doi rezistori determină
un offset de circa 1SmV
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găsesc folosind urm ătoa
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Figura 4

PD

un capacitor În tre pinul 14 şi masă .
Vn loarea rezistorului este ajustată
pentru a limita curentul la mai p uţin de
unde:
1mA. Cele două componente vor da o
T JMAX - este temperatura maxima a
constantă de timp RC, rezultând:
joncţi u njj tranzistorului;
timpul de intărziere=2RC
T AMAX este temperatura maximă a
mediului ambiant;
R = V.:~
0JA este rezistenţa termică dintre
lmA
joncţiune şi mediul ambiant;
E>SA este rez istenţa termică dintre VM este VCE maximă a tranzistorilor
radiator ş i mediul ambiant;
finali.

0 So\ ~8JA - e JC- 0 C~
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Con di ţio nări le

< !.JMAX
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i ntermod ui aţi e

tra nzi en tă

0cs este rezistenţa te rm ică dintre
radiator (tipic 1°C/W).
Circ
uite d e protecţ ie
1
f3MIN+
Caracteristicile V-I de protecţie,
Disipa rea maximă de putere circuitul şi formulele pentru re zistori
medie pe tranzistorul final este:
sunt prezentate i n figurile 2, 3 şi
t
abelul 2. Diodele de la ieşi re pentru
P f)MAX = 0,4 PMAX
fiecare latură a sursei de alimentare
Disipa rea de putere in previn depăşirea alimentă rii de către
tranzistorul de co m a nd ă este:
t ensiunea de ieşi r e, ca re poate
provoca probleme tranzistorilor finali.
P DMAX
P DRIVER ( MA:< ) = --;;'-'-"Această situaţie poate apăr~a În cazul
f3 MIN
unor sarcini inductive .
intâ rzierea la pornire
Uneori se do re şte evitarea
pocnetului În difuzoa re care apare la
pornire prin montarea unui rezistor cu

)K
RE;::: ---'''-',-==''-'-0 JA (VCEQMAX

Dist ors iuni de

dintre

joncţiune şi capsulă;

Tabelul 2: Formulele rezistorilor din circuitul de protectie (Vs=V+)
RE, RE·
Tipul protectiei
R1 , Rr
R2, R2·,

v+

"

"
"
9

,

R' .

Figura 5

R3, R3·

<1>

Limitare curent

Re=I I.

Protecţie

prin

pantă unică

Protecţie

prin

pantă

nenecesar

scurtcircuit

nenecesar

RE = 1,.

RI =R2 (V". ct>- <1»

1Kn

nenecesar

<1>

R' = Rr"
- <1»
•
<1>

1Kn

R' -Rl ( /

<1>

dublă

(Ve=V')

.

RF.=. I I.

Nota .<1> este tensiunea VSE de limitare a curentuluI, 6S0mV.
Consideraţii : V~»cI>, VM»<1>, iar V' este tensiunea de alimentare a sarcinii.
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AUDIO
Amplificatorul În punte
clasă
8 la un nivel scăzut.
Se poale adăuga un comutator Potenţiometrul R dintre pinii 6 ş,i 7 este
pentru a converti un amplificator stereo ajustat pentru a rezulta un curent in
intr-un amplificator mana in punte . etajul final de 25mA. Acest curent este
Figura 4 descrie acestă situaţie, măsurat de obicei pe calea de
realizabilă cu ajutorul unui comutator alimentare, sau cu ajutorul căderii de
şi al unei rezistenţe . Când se lu crează tensiune pe RE.
cu amplificatorul in punte, sa rcina la
2. Realizarea practică
ieşire este conectată intre cele două
Ne propunem proiectarea ş,i
ieşiri, intrarea este V,N1 şi V1N2 este realizarea unui amplificator audio de
putere cu următoarele caracteristici :
deconectată .
Qs cilaţii lj>i masa
- putere de ieş,ire : 60W/40;
- sensibilitatea la intrare: max.1 V;
Cele mai multe amplificatoare
de putere lucrează imedia t după
i mpedanţa de intrare:100kO;
pornire. De aceea au tendinţa de
lărgim ea de bandă : 20Hzosci l aţie şi au distorsiuni armonice 20kHz±O,25d8.
tota le mari. Qscilaţiile se I 27..3'N
114
datorează de cele mai multe
o~
41<
ori, cablării inadecvate a
11114COl ..>III ~
e
'.
alimentării şi/sau buclelor in
91~
circuitul mase i. Câte u n
I1 rl~
condensatar eteclrolitic de
10f..lF/50V pe fiecare ramu ră
• ",e,
a alimentării de putere va
,~
"
-= lQoJ
stopa oscilaţiile datorate
a
"-. 10
14
') Q
alimentării inadecvate. Masa
l M3Q I·N·80
~
semnalului trebuie conectată
,/ ,
'~
direct la alimentare, fără a o
<'"
e'V ,'
uni , pană acolo , cu masa
e
N
=!=c
sa rcin ii de ieş, ire . Toate
'
celela'lte părţi ale montajului
~legate la masă (cupluri R-C ,
I ,.. '.
prolecţij etc.) SE' une sc
~
•x
~
impreuna pe cablaj ş,i se
01 ::iij
.
e..
cClneclează apoi la masa
l N400l ..>III ~
surs.ei de alimentare.
·U ..·3'N
4
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(1) ş,i (2) dau
IOpeak=5,4BA.
Rezultă , pentru o stabilizare de
15%, din ecuaţia (3) . tensiunea de
alimentare ±38,3V. Din ecuaţia (4)
ş,i

obţinemAv?16.AlegăndAv=20, rezultă

sensibilitatea de 900mv' RIN =100kO.
pentru a obţine impedanţa de intrare
dorită . Pentru offset În c.c. mic la
ieş,i re. punem Rf2=100KO" re zu l tă
Rn=S,2SkO (standardizat, Rn=5,1 kO).
Ce r i nţele pentru lărgimea de
bandă conside ră un pol la 3d8 ,
rezultănd ft=4Hz, fH= 1OOkHz. Rezultă
Cf?7,BIlF (se ia CF10IlF).
Valoarea recomandată pentru
Ce. pentru amplificări de minim 20, este
SpF. Rezultă G8W=6,4MHz ş,i deci
8W=320kHz , mai bună decât cea

Sarcinile capacitive pol cauza ş,i
ele oscilaţii , astfel Încât ele sunt izolate
de amplificator cu ajutorul conectării În
paralel, la ieş,i re , a unui inductor cu un
rezistor.
Curentu l de polarizare AS
Pentru a reduce distorsiunile la
etajul final , toţi tranzistorii sunt dorită.
polarizaţi lent la pornire . Rezultă o
Alimentarea maximă impune
clasă de opera re A8, care reduce componente
cu tensiune de
distorsiunile de tranziţie ale etajului in străpungere de minim BOV. Alegem

0.22
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80350 ş.i 80351, cu 160W ş,i PMIN=40
la 2A, !}MIN=20 la 6A. Rezultă pentru
5 ,5A
(= Iopeak) ,
!}MIN=22 ,5 .
Tranzistoarele de comandă alese sunt
80346 ş,i 80349 , cu !}MIN=SO la
2S0mA .
Această
combinaţie
garantează 1000ak cu 5mA de la LM391 .
Oimensiona rea radiatoarelor
tranzistoarelor se determină cu
ecuatii le (7) , (9) si ( 10) , rezultând
Pd=24W, 0JA:56,O ° CfW pentru
T AMAX=5SoC ş,i 0SA:53 ,90"CJIN.
Pentru amândouă tranzistoarel e finale pe un singur radiator,
rezi stenţa termică va fi 1,goCJIN.
Acum, folosind ecuaţia (6)
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Figura 7

pentru tranzistoarele de comandă,
obţinem Pdriver=1 ,2W, 9JA:5.79 Q CNrI.
Oacâ este necesar un radiator
ş,i pentru tranzistoarele de comandă,
vom studia simultan stabi li tatea
termică a etajului final. pentru a
optimiza proiectarea. Dacă găsim o
valoare a lui RE bună pentru circuitul
de protecţie, putem folosi ecuaţia (S)
pentru dimensionarea radiatorului
pentru tranzistoarele de comandă . Din
caracteristica
lL=f(VCE)
a
tranzistoarelor. determinăm VM=80V,
Ve=47V, 1L=3A, Ic=11A.
Tntru cât
tensÎunea
de
străpungere este diferită de cea de
alimentare, vom folosi doi rezistori
pentru a inlocui R3 ş,i a modifica Re.
conform figura 5. Formulele pentru
RE. Rl ş,i R2 nu se schimbă: RE=O,220.
R2=1I<!1, Rl=120KO.
Formula pentru R3 dă acum
RTH. când V' din formulă devine Va:

AUDIO
RTfI = R2

V

('LR
.

li -

VTH

)

,B

-

Da c ă

I = 25,55k.O:

<l>

este

tensiunea
tensiunii de
alimentare pentru a obţ ine Ve:
VTH=-(Ve-V')=1?V
Trebuie să determi năm
şi
sup l i mentară adăugată

R;

RR folosind formulele lui Thevenin
"

(f igura 6). Cu VTH , V'

şi

RTH într-o

form ă adecvată , rezultă :

R: = O,76R.:
25,55kf1 = R;'

nRo'

Cel mai uşor mod de a rezolva
aceste ecuaţii este iterarea cu valori
standard . Pentru

R,'

= 62kf1 => R~ = 47 ,12kf1 ,

se

fHmax (în cazul stabil) ",500kHz
RA - rezi stor de polarizare AB
RB
potenţiometrul
de
polarizare AB; ajustează curentul de
polarizare În etajul final
CAB - Capacitorul de trecere
pentru polarizare; acesta dă distorsiuni
la frecvenţe mari şi r ăspunsuri
tranzitorii,
CR - Capac ito r de netez ire ;
ca uzează rejecţie pe ramura negativă
a a l imentă r ii la m ijlocul benz ii şi la
fre cven ţe mari. Dacă se folo seşte ,
CR=CC.
Rob - Rezistor de scurgere;
îndepărtează sarcinile stocate În
tranzistorii finali.
Ro - Rezistor de compensare la
ieşi re , Ro şi Co compensează etajul
final , Valoarea sa diferă u şor in funcţie
de componentele la ieş i re ,
Co - Capacitor de compensare
la ieşi re . Lucrează cu Ro pentru a
elimina fp ale tranzistorilor finali de
putere
Re - Rezistor de r eacţie al
emito rului . Acesta dă stabilitatea
termică a etajului final.
RTH - Rezislorul de oprire.
Ajustează curentul pinului 14 În timpul
opririi.
C2, C2' - Capacitori de
compensa re pentru ci r cu itu l de
protectie
XL - Folosită pentru a izola
sarcinile capacitive, utilizându-se, de
obicei, 20 spire Înfăşurale pe un
rezistor de 10nJ2W.
Bibliografie
de - National Semiconductor - Data Book

scu r tcirc u îtează

ieş irea , căde rea

de tensiune pe
tranzistor este de 28V, iar curentul este
de 5A. Rezultă că puterea medie va fi
de ?OW. Aceasta este mult mai mare
de cât puterea folo sită in calculu l
radiatoarelor ş i deci tranzistorii se vor
supra încălzi dacă ieşi rea este
scurtcircuitată un timp mai Îndelu ngat.
Cablajul amplificatorului este
prezentat în figura 8 şi f igura 9 ,
putând fi modificat coresp unzător În
cazul unui amplificator stereo.
Tabelu l 1: Componentele
externe ale circuitulu i int rat LM391
Comp.
Valoare tipică
C1N
1J-lF
R1N
1QQkn
100kn
R"
5
,1kl1
R"
C,
10)...lF
C,
5pF
RA
3 ,9k\1
10kn
Re
CAB
O,lM F
CR
5pF
100\1
R.b
Ro
2,7\1
Co
O,lMF
RE
0 ,3\1
39k\1
Rn<
1000pF
C2,C2'
XL
100Q 15MH
o servaţii
C1N - Capacitatea de cuplare la
intrare determina un pol al
frecvenţei joase cu R1N: fL= 11
2nR1NC 1N

R1N -

Dete rmină im pedanţa

intrare şi polarizarea , ____________--'c~'~'_,
În c.c. Ia intrare.
Rf2 - rezistenţa de
feedba ck; pentru o
tensiune minimă de
offset la ieşire , RI2=R1N
Rfl - Rezistenţa de
feedback care, impreună
cu Rf2 dă: A~=1 +Rf2iRfl
CI - Capacitorul de
feedback. Acesta reduce
amplificarea la unitate În
C.C ., pentru o ten siune
min i mă de offset la ieş ire .
De asemenea , determină
un pol al fre cvenţei joase
cu Rf1 : fL=1/2JtRflCl
Ce - Capacito r de
compen sa re . Determină
GBWşi un pol al frecvenţei
î n alt e : G B W = 1 I
2Jt5000Ce; fH =G BW/Av;

O

'-------"'c:---c:-, ,- - -----'

Figura 8

Impedanţa

Thevenin rezultă 26,7Kfl,
suficient de aproape c e 25,55K11:
Folosim e c uaţia (5) pentru a
dimensiona radialorul tranzistoarelor
de co ma ndă, pentru a asigura
stabilitatea termică 0 JA=5JOCIW, mai
m ică decât cea din ecuaţia (9) , rezultă
că o putem utiliza în ecua ţia (10), şi
deci 8SA=50°CfW
Pentru micşorarea distorsiunilor
de intermodulaţie tranzientă , folosim
un rezistor de 1 Mil între pinul 3 şi
ieşi re şi unul de 910 Kn între pinul 4
şi masă.

Schema
completă
a
amplificatorului es te prezentată in
figura 7.
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AUDIO

ÎMBUNĂTĂTIREA
CORECTIILOR
DE TON LA AMPLIFICATOARELE
,
,

AUDIO DE PUTERE
ing. Florin Gruia
La am pl if ica Ioa rele aud io pentru ambele canale audio, notaţia
la noi i n ţară , din gen eraţia evidenţi i nd doar piesele de pe un canal
anilor '70·'80, În spe cial ale firmei audio (de obicei stângul. LEFT).
AKAI, se c onst a tă o ~ să ră c ie " a
Tabelul de măsurăto r i ale
profunzimii corecţ i i l or de ton, atât la caracteristicii de frecve n ţă s·a notat
AXA'" AM·2450'1~ 1
pentru simplificare doar În zona
Scnemo 0IIgi"C:::
ridicătoare de BASS şi TREBLE, zona
C101C10l
tăietoare fiind , cu bună aproximaţie, in
iH
4
(1
4
)
RHlI.1I 1
C!,=
«,
3.W
oglindă fa ţă de zona rid icătoare .
'!re
J-,
După" pr~zentarea so l uţiilor de
" R,l1llll.
modificare a' co recţiilor de ton,
~
m,," p rezentăm şi trei exem pl ificări de reţele
răspând ile
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Tabelu l de

C~;C71

OO'O!\!lIro

$II

om onent
Vechea valoare 18K
Noua valoare
8K2

re'ero

15n
22n

AKAI • AM2450 (AM2600)
(schema originală in figura 1).
Observaţie
Notaţiile din
paranteză din figura 1 se referă la
modelul AM2600.
M ăs urăto ri originale
Condiţii: semnal sinusoidal.
amplificatorul debitează pe sarcini de
an , ambe le can al e incă r cate la
puterea nominală , corectiile de tonuri
I~ maxim , corecţia fiziologic~ anulată,
milivoJtmetru pe sa rcinile de an.
modificări

O.4 uF 5K6 1k
O 22uF 620 4k7

la modelul AKAI AM .U01
8n2
2K2
STRAP 33nF

2n2
3n3

c .... x:-e" AM·2600.

Figura 1

reg lajul

fr ecve n ţe l or

joase şi al
la aşa numitul
(LOUDNESS ,

frecvenţelor inalte , cât şi

-

regl aj fizio logic
CONTOUR) .
Con form caracteristicilor din
f i şele tehnice (S PECIFI CATI ONS),
reglajul de joase (BAS S) este de
maxim ±8dBla 100Hz, iar cel de i nalte
(TREBLE) de maxim ±BdB la 10KHz.
in real itate , măsurate in laborator,
datele reale nu depăşesc practic
±6+7dB , ceea ce e puţin , simţin du- se
nevoia de o din a m ică mai ma re. Vă
reamintim sunetul foarte plăcut al
vec hil or amplificatoare PHILlPS ,
GRUNDIG etc., unde reglajul atinge o
d inamică de ±20dB la acelea şi
fre cvenţe de măsu ră . De aceea
p r ezentăm solu ţ i i de schimbare a
corecţiilor de ton din trei amplificatoare
de tip AKAI , unul de tip SONY şi altul
model SHARP, sch imbare care s-a
studiat În laborator cu măsu rătorile
adecvate in soţ i toare . Reţe l ele de
co recţie modificate se pot adapta şi la
alte modele . Primul amplificato r
ap arţine unei genera ţii mai vechi,
modelu l AKA I AM2450 (respectiv
modelul AM2600) . Profunz imea de
reglaj s-a limitat la maxim +15dB. altfel
existând riscul ca impreună cu corecţia
fizio l ogică a mplificato rul să aibă
ten dinţa de a intra in o~cila!i e, in
special la frecvenţe inalte. In laborator
s-au făcut toate m ăs urătorile necesare
prevenirii acestui fenomen neplăcut.
Evident, inlocuirile de piese se vor face

Se

observă

inlocuirea rezistorului R18 cu un condensator

şi ştraparea

lui C18.

Tabel cu măsurători ale caracteristicii modificate AKAI AM-U01
Frecv Hz 20 40 60 100 200 500 1k 2k 4k 8k 10k 12k 14
Nivel [dB]
20 20 19 16,5 11 2
O
6
11 14,514 , 14,515
.il 1uF

AAAY fI.M U01 Schema origr.olo
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Figura 2
de corecţie fi zio log ică, fol osite la o
mare varietate de amplificatoare. Şi ele
au fost de asemenea testate şi
măsurate in laborator, fiind insoţite de

Tabel de
Com ponen tă

Vechea valoare
Noua valoare

a Schema 0IIgh:JI0

10#

AKAY AM .lJl 1
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R1l 5
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Figura 3

măs urători .

Tabel cu
Frecv Hz 2
Nivel [dB)
9

AKAI-AM-U01 (schema
în figura 2) .
M ăsu rătorile originale s-au făcut
În aceleasi conditi i tehn ice ca la
modelul AKAI AM2450. Tabelul rezultat
de măsurăto r i esle identic cu cel al
modelului AKAI AM24S0 .
originală

măsurători

ale caracte risticii originale A KAI AM24S0(2600)
40 100 00 500 1k 2k 4k ak 10k 12k 14k
9
7
3,5 0,8 O O
1,5 4
5
5,5 5,5

mod i ficări

la m odelul A KAI A M2450
R11 (R10)
R13
C 11 (C9)
1K5
3K3
27nF
820n
10K
33nF

(2600\
R15
620
270

Tabel cu mă s u rător i ale caracteristicii modif icate
Frecv Hz 20 40 100 200 500 1k 2k 4k 8k 10k 12k 14k
, Nivel ldB J ! 17 16 ,12 a
0,5 o
6
11
14 ,14,5,14 .5 14,5

AUDIO
Tabe lul de modificări la modelul AKAI AM .U110
Com onentă
Rl15 C215 Cl16 Rl16 R117 Cl18
Rl18
Vechea valoare 18k 15nF O , l~F 5k6
1k
8n2
2k2
Noua valoare
8k2 22nF 0,22~ F 6200 4k7 STRAP 33nFl
Ca o smgu ră observaţIe , notăm transforma rea rezIstenţeI
condensator.

AKAI - AM -U11 0 (sche m a
in f igura 3).
Măsurători le originale s-au făcut
3n3
. în ace l eaşi condiţii tehnice ca la
R118 In modelul AKAIAM2450. Tabelul rezultat
de măs urăto ri este aproape identic cu
cel din cazul anterior.
Tabel cu măsurători ale ca racteristicii mod ificate AKAI AM-U110
Frecv Hz 20
40
80
100 200 500 lk 2k 4k 10k 15k

Nivel dS

195 18,5 15514

9
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51 C11:1f
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Cl17
2n2

SONY· TA·6S
Notă : In p ara nteză sunt notate
piesele de pe canalul R. In figura 4
. este p reze n ta t ă sche m a origi n a l ă
SONY TA·6S.
Oi'ctJT de LCllONES5.

Figura 4
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VOl

Tabel cu
Frecv [Hz] 20
Ive
1

măsurători

40

ale caracteristicii ori ina le SON Y - TA-6B
100 200 500 lk 2k
4k
8k
10k 15k
1,

'"
Figura 6
Tabel cu
recvz
Nivel dB
20

~E

Figura 7

m ăs u ră tori

ale caracteristicii modificate SONY - TA-6B
1
4
185 14
9
05
O
7
12
13
15
15

SHARP SM-104H (figura 5)
La acest amp lificato r s-a u
îmbunătăţil performanţele doar la
reglajul frecvenţe lorÎna lte, in domeniul
f r ecvenţelo r joase co recţia de
LOUDNESS fiind pro fundă , s-ar fi
insumat ne fericit cu noile valori in

domen iul joaselor, conducând la un
sunet exagerat de ~ bu buitor" .
In figura 5 este dată schema
original ă impre u nă cu noile valon, date
in paranteză , de la corecţia de ton a
amplificatorului SHARP SM-104H .

Tabel cu măsurăto ri ale caracteristicii originale SHARP SM-104H
Frecv Hz 20 4
100 20
500 1k
2k
4k
8k
10k 15k
Niv I dB 9
7
4
O5
7
7
Deoarece l i pseşte notaţ i a pieselor, s-au trecut noile valori În schemă ,
in para nteză, lângă vechile valori.
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AMPLIFICATOR LOGARITMIC
ing. Drago~ Marinescu
E xistă

unele aplicatii la care este
necesar răspunsul logaritmic la ieşirea
unui amplificator.

LO
O.8

Un astfel de amplificat or
logaritmic este prezentat in fi g ura 1.
În diagrama din figura 2 se vede că la
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o variaţie a tensiunii de intrare intre
SmV +5V se obţine o variaţie a
tensiunii de ieşire între Q,3+Q,9V.
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in în che iere dăm câteva
exemple de circuite de LOUDNESS . sunt date În ta belulin
1,varianta
iar in t abelul 2 Frecv [tofz] 100
:k
:UK
Exemplul 1
sunt măsurătorile d u pă mod ifică ri.
. l\IlvellaBl . S
11
6;5
in fi g ura 6 este preze n tată
In f igura 8 este prezentat un
varianta i n i ţială , iar in f i gu r a 7 - Tabelu l 1
circuit de LOUDNESS , exem plul 2.
varianta modificată. Măsurătorile se
1k
10k
Măsurători
cu
cursorul
efectuează cu potenţiometrul de volum
Ivei [dB] 6
2,5
potenţiometrului'de volum pe priza de
având cursorul in dreptul prize i,
jos:

Măsurătorile

iniţială I~T~a~b~e~'U~'~2pi:~~~;i~~
I

o

tonurile fiind pe

poziţia zero.

~~~~q::~~ţ;:::::~C4Q~~~:::jI::::::j~=i~::Jiţ=lillC~~
V,"recv
Hz 20 40
100 200 500 1k
2k
4k
6k
10k 15k
Nivel dB
16 14,5 7
1,5
0,5
O
2,6 5
5,5 6
6

CirCUl de tOlJDNfSS, exemplU 3
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Un circuit de LOUDNESS
exem plu l 3 este prezentat in figura 9.
Măsurătorile pe acest circuit sunt
prezentate mai jos:
- cu cursorul potenţiom·etru lui de
volum pe priza de jos:

O

I riz
.1
1k
2k
4k
k
1
O
1 5 25 25 25 25
- cu cursorul potenţiometrului de

cv"o",lu"m
~ln"-,:d"rei"D~tu~l"i'r~iz,,e;.
i d~e"",sr
us:,;:",..,.,,,.,

Frecv Hz 40 100 1k 10k 15k l
Nivel dB
5,5 2,5 O
7
7 I
In incheiere, urăm succes celor
ce vor aplica modificările de mai sus şi
o aud i ţie "m a i p I ă cută ~ ! Ac este
~re,"c"v~H~z4-,4~0'--l-,-'O"O""-'~k,--~,,,O,,klc"5,,,k'-j modificări au aplicaţie la o multitudine
tc!!:iv~e"l-"d!!B~.l..1'~6c...J.!.".!25JJ0'"-...I!7_L!!
6,,5C..J de alte modele de amplificatoare, care
au scheme asemănătoare .
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DEPANAREA TELEVIZOARELOR ÎN CULORI (X)
ing_Serban
Naicu
,
ing_ Horia Radu
TELETEXT
1.

Generalităţi

Ciobănescu

Semna lul de date de teletext etajele de RF şi FI ale receptorului
În impulsuri de viteză rid i cată echipat cu decodar de teletext sunt
şi tranzienţi care sunt sensibili la necesa re di sto rsi un i reduse de
d istorsi u nideampl itudineşiintârziere , amplitudine , nelin i a ri tate . ş l timp de
zgom ot ş i impulsu r i parazite . Întârziere de grup.
Decodarea fără erori a datelor de
Teletextul este o info r maţ i e
teletextdepinde de totalul distorsiunilor ad itionalâ oferi tă de multe statii de
de-a lungul întregii căi de semnal.
emisie TV pe lângă semnalul obişnuit
Datele de teletext şi semnalul de televiziune.
.
TV ana logic sunt afectate în mod
Datele de teletext su nt
diferit. Semnalul TV este mai tolerant transmise secve nţial pe anumite linii
la ecouri (reflexii) cu timp de întârziere din timpul stingeri! pe verticală şi de
mic (mai mic de 500ns), in timp ce aceea sunt invizibi le p~ ec ra nul
teletextul este afectat atât de ecouri cu tele vizoru lu i. Datele memorate În
timp de Întârziere lung cât şi de ecouri memoria decodorului de teletext pot fi
cu timp de întârziere scurt. De aceea , apelate de la telecomanda ~eceptorului
este necesară o atenţie spor i tă la TV sau a VCR. De aceea , În
poziţiona rea antenei. De asemenea , receptoarele moderne se a cordă o
dezacordul osci latorulu i local al atenţie d eose b ită măr i ri i memoriei
tunerulu i este critic, fiind de dorit un disponibile şi scurtă r ii timpului de
deza co rd mai mic de ±50kHz . 1n acces la informatii. O pagină de
constă

Te letextu l este o metodă de
transmitere a info r maţi i lor prin
intermedi ul semnal ulu i TV fă ră
afecta rea programului norma l de
televiziune. Datele de teletext sunt
transmise pe perioada liniitor care nu
sunt vizibile pe ecranul televizorului.
Fiecare lin ie transm i să corespunde
unui rând al unei pagini de teletext.
Fiecare pagină conţine 24 de rânduri
a câte 40 de caractere fiecare . Pentru
a transmite o pagină Întreagă sunt
necesare 24 de linii lV.
Memoria decodorului de teletext
memorează toate semnalele asociate
cu pag ina se l ectată . At unci când
intreaga pagină este i ntro dusă in
memorie, aceasta este afi ş ată pe
ecran .
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MODUL DECODOR TELETEXT
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3.lnterlaţarea decodorului de
2. Tastatura
Tastele necesare comandării teletext cu televizorul
decodoarele având fa ci lităţi le de TOP decodorului de telelext au in mod uzual
Semnale de intrare:
sau/şi FLOF (FASTEXT) este transmis următoarele fu ncţii :
- SVCC de la demodulatarul video
un menu pe linia 25. In decodoarele
1. RESET IPP (comun)
filtrat prin rejecţia de sunet.
c are nu c on ţ in ace ste facilită ţi
2. MUTE (comun)
Semnale de ieşire :
1.Semnal de sincronizare pentru
i nforma ţi a de pe rândul 25 este
3. STAND-BY (comun)
ignorată .
4 . T.V.
sincropracesor;
Sistemul TOP (Table Of Pages)
5. STATUS (comun)
2. le şiri R,G,B pentru circuitele video
este transmis in general de staţi i le de
3. Ieşire alb-negru (opţiona l) - uzual
6. HOLD (comun)
emisie germane , in timp ce sistemul
pentru impri mantă, dar utilizate rar;
7. REVEAL
\." 4. Semnal de stingere (blanking) a
FLOF (F ull Leve l-One Features) /
8. TEXT CANCEL
9. VOLUM (comun)
FASTEXT este utilizat in Mare a
semnalu lui TV pe timpul afişă r ii
Britanie şi are tend i nţa de generalizare
10. COLOUR (comun-opponal)
semnalelor de date;
11 . CONTRAST (comun-opţional)
5. I eşire P ICT URE ON pentru
şi in alte ţări europene . Deşi cele d ou ă
sisteme sunt diferite din pun ct de
controlul funcţiilor analogice.
12. BRIGHTNESS (comun)
vedere tehnic şi nu sunt compatibile,
1"'" 'Ga."
1"""

teletext conţine maxim 24 de rânduri a

câte 40 de caractere fiecare .

•

in

,

. "'"

pentru u tilizator modul de a cţ i o na re a

comenzi lor este a s emă nător .
Selectarea pag inilor de telete xt se
poate face şi cu ajuto rul ta ste lo r
colorate de pe telecoman d ă , care au ,
În princi piu, urm ătoa rel e s em ni fi caţi i :
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Seleclarea paginilor se face tol
tiPUl CI.AMP
C",,'"
D'SPlAY
cu aceleaşi taste colorate , dar fiecare
leculoare reprezintă câte un subiect ,
descris cu litere ş i nu prin numă r ul
paginii .
SAA5246A
lIST
a
Pe lâ n g ă sistemele FLOFI
ro
NCM"
FASTEXT ş i TOP ma i ex i stă ş i
Figura 2
POl
SllV/lFB
sistemul LlST care este propriu
decodorului , nefiind transmis de staţia
13. TASTE NUMERICE 0-9
4.Ceri nţe pentru televizoarele
TV. Acesta oferă pos ibilitate a
14. FULL PAGE
echipate cu teletext
utilizatorului de a memora câte patru
15. TOP
Pentru optimizarea decadării
pagini preferate corespunzător celor
16. BOITOM
semna lelor de date (te le text) este
patru culori de pe telecomandă pentru
necesar să se acorde o atenţie
17. MIX
fiecare program separat şi astfel de a
18. TELETEXT
specială următoarelor etaje :
- Tuner;
le apela rapid .
19 . SUBPAGE/ CLOCK (Taste
- Amplificator FI ;
Unele decodoare oferă in plus auxil iare pentru FLO F (FAST EXT) ,
- Demodulator video;
posibilitatea ca atunci când nu este TOP. Ll ST
- Etajele RGB .
detectat nici FLOF/FASTEXT, nici
20 . WH ITE (INDEX)
TOP, să apară pe rândul 25 cele patru
21. RED
4.1. Distorsiunile căii d e
blocuri colorate corespunzător paginii
22. GREEN
semnal
curente, notate N, precum şi paginilor
in ci rcuite le de recepţie este
23 . YELLOW
N+1, N+2, N-1.
dific i lă compensa rea distorsiuni lor
24 . BLUE
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datorate propagării , iar reflex iile pot
cauza
probleme
importante.
Semnalele de teletext şi cele analogice
TV sunt afectate În mod diferit.
Deoarece , de obicei . Ia
poziţionarea antenei nu se ţ i ne cont de
reflexiile cu Întârziere scurtă care nu
afectează În mod deosebit recepţia
semnalelor analogice video, aceasta
reprezintă principala cauză a decodării
necorespunzătoare a semnalelor
teletext, atunci când recepţia imaginii
este corespunzătoare.
4.2. Cerinţe RF şi FI pentru
teletext
Exi stă trei tipuri principate de
distorsiuni care pot fi introduse În
ci rcuitele de semnal mic ale
receptorului N :
4.2.1. Distorsiuni de amplitudine
Distorsiunile de amplitudine
sun t date de caracteristica de
transmisie c u RB L şi de că derea
caracterislici i la frecvenţe Îna lte,
ambele rezultând din răspunsul mtrului
de FI. Este de dorit ca răspun s ul În
zona purtătoarei să fie cât mai
apropiat de cel ideal , iar răspunsul
principalei benzi laterale să fie liniar
până la SMHz. Practic. este
impo~tant ca răspunsul până la
3,5MHz să aibă o variaţie mai mic ă
de 1 dB , ceea ce se realizează cu
filtrele cu und ă acusticâ de suprafaţă
uzuale.
4.2.2. Distorsiuni neliniare
Principala s u rsă de distorsiuni
ne liniare În televizor o constituie
demodulatorul video. Demodulatoarele
cu diodă care detectează anvelopa
semnalului N introduc un nivel ridicat
de distorsiuni de cuadratură . Utilizarea
trans m isie i cu RB L necesită un
detector care să răspundă numai la
componenta de modulaţie care este În
fază cu purtătoa rea (detector de fază) .
4.2 .3. Distorsiu ni de timp de
Întârziere de grup
Pentru o recepţie bună . timpul
de Întârziere de grup trebuie să fie plat
până la 3,5MHz (cu o deviaţie maximă
de ±40ns).
4 .2.4 . Filtrul cu undă de
suprafaţă

Este pos ibi l ă obţinerea unui
corect cu circuite LC, dar o
reproductibihlate coresp unzăto are a
caracteristicilor de timp de Întârziere
de grup şi de frecvenţă se poate obţine
numai cu filtre SAW.
4.2 .5. Demodulatoarele video
răspuns

I
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Demodulatoarele sincrone (full·
synchronous demodulator) au cele mai
bune performanţe, dar datorită preţul ui
ridicat se uti l izează mai puţin . Totuşi şi
demodulatoarele cvasi·sincrone (cele
uzuale, de exemplu din T DA2540 ,
TDA8 305A)
au
performanţe
corespunzătoa r e
atât
pentru
semnalele video cât şi pentru cele de
teletext.
4.2.6. Dezacordul receptorului
Dezacordul oscilatorului local al
tunerului este mai aitic pentru recepţia
teletextu lui decât pentru r ecepţia
semnalului video. Pu rtă toarea de
ima gine trebu ie să fie aproape de
punctul corect pe flancul caracteristicii
de FI pentru evitarea distorsiunilor de
amplitudine. Este necesară o precizie
a acordului m~i bună de ±50kHz , ceea
ce Înseamnă un sistem CAF cu cflştig
ridicat , p recu m cel din circuitele
integrate specializate. Sistemele cu
sinteză de frecvenţă sunt În mod
deosebit indicate .
4.3. Cerinţe ale display·ului şi
ale căii de video
4 .3 . 1.
Performanţa
amplificatorului video
Timpii de c re ştere ai ieşi ri l or de
date RGB , de blanking şi eventual
monocrom (Y) sunt de numai 20·30 ns,
in timp ce l ăţimea minimă a
elementului de caracter de teletext
este de 167ns. Timpii de creştere ai
amplificatoarelor video sunt,in general.
mai mici de 80ns şi de aceea cele mai
mulle amplificatoare video corespund
redării caracterelor de te letext .
Capacităţile parazite în circuitele video
m ic şorează vitezele de creştere a
semnalelor. Este important să se evite
deteriorarea excesivă a timpilor de
c reştere şi să se menţină răsp u nsu l
tranzitoriu al celor trei etaje aproximativ
egal. Amplificatoarele video in clasă B
redau foarte bine semnalele de date.
Ele ",U timpi de cre şte re şi de câdere
foarte rapizi .
4.3.2. I eşirea de stingere (fast
blanking)
Ieşirea de stingere are rolul de
a stinge complet imaginea N , cât şi de
stingere a casetelor captate (capture
bOX) . Când textul este inserat peste
imaginea N , această ieşire furnizează
stingerea imaginii peste ca r e se
su prapun caracterele de teletext . In
acest caz, performanţa tranzitorie a
căii de Fast Blanking trebuie să fie
asemănătoa re cu cea a câilor RGB

pentru a evita efectele nedorite În jurul
marginilor caracterelor.
4.3 .3. Li mitarea curentul ui de
fascicul
Este importantă evitarea
sup raîncărcă rii tubului cinescop şi a
circuitelor e.h.t. atât cu afişare de date
căt şi cu imagine video. Circuitele de
limita re a u tomată a cu rentul ui de
fascicul trebuie să rămână active atât
in timpul redării imaginilor video, cât şi
in timpul redă ri i semnalelor de date şi
al modulu i MIX. Peolru menţine rea
unui raport constant i ntre contrastul
imaginii TV şi al semnalelor de date in
timpul acţiunii circuitelor de li mitare
a u to m ată a curentului de fascicul este
recomandabil să existe un sing ur
circuit pentru ambele semnale.
4 .3.A. Convergenţa tubu l ui
cinescop
Afişarea datelor este mult mai
critică la erori de conve rgenţă decât
imaginea video, in special in colţu rile
ecranului. Deşi cu tuburi de fabricaţie
mai veche se pot obţine rezultate
sa t isfăcătoa r e,
se r ecomandă
utilizarea tuburilor autoconvergente
care au erori mici şi o stabilitate mai
bună cu uzura.
4.3.5. Stingerea cursei inverse
cadre
Semnalele de date sunt
transmise pe durata stingerii pe cadre.
De aceea , stingerea eficientă a cursei
inverse cadre este necesară . Pentru a
evita posibil a i nt unecare a pă r ţii
superioare a ecranului , toate liniile TV
care conţin date trebuie suprimate.
5. Te l etextu l r ea lizat cu
circu itul integ rat SAA5246A
Circ uitul integrat de TXT
SAA5246A este o realizare compactă
a ci rcuitelor extrem de cunoscute şi
răspândite SAA5231 (procesor video)
şi SAA5243(procesorde TXT),a câror
f uncţionare o realizează . Datorită
ing l obării acesto r două funcţii
principa le (procesa rea semnalului
video şi procesarea semnalelor TXT),
rea lizarea unui decodor este mult
simpl ificată, fiind necesar in plus numai
un circuit intern de memoria de 8Kx8 .
Unele caracteristici principale
ale circuitului integrat SAA5246A le
prezentăm in continuare:
- tensiunea de alimentare: +5V;
- moduri de sincronizare: serial sau
paralel (din semnalul video) sau scan

- eşantionare (separare) dig itală a
datelor;
- ceas de afişaj cu buc l ă PLL
(27MHz);
- opţional se pot afişa caractere in
7 limbi;

de comanda limită de la mi crocontroler, permite trecerea spre circuitul
integrat TDA3505 a semnalelor
primare de culoare (R,G,B) corespunzătoare comenzii respective şi afişarea
acestora pe ecran.
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afişare ;

- citirea de către microprocesor pe
magistrala 12 C a calităţii semnalului
video , semnalelor de date (TXT) ,
frecve nţei linii (6251525) şi versiunii de
l i mbă a generatorului de caractere;
- control al i ntreţeseri i afişaju l ui prin
pinul ODD/EVEN;
- frecvenţa l iberă a PlL controlată
prin magistrala 12C.
Sche m a elect r onică a unui
modul de teletext este prezentată În
figura 1, iar schema bloc internă a
circuitul ui integrat SAA5246A este
prezentată in figura 2
La pinul 3 al cup lei
(conectorului) ST80 F se conectează
semnalul video care se aplică pinului
8 (CVBS) al IC901 (SAA5246) .
Cristalul de cuarţ XT901 (27 MHz) se
conectează Între pinii 3 (OSCIIN), 4
(OSC /GND) şi 2 (OSC/O UT) .
Comanda decodorului de teletexl se
rea l izează serial, pe magistrala 12C la
pinul 23 (SCL) şi 24 (SDA) ai IC901,
proven ită de la microcontroler (IlP) .
Semnalele de ieşi re se obţin la pinii 15
(REP), 16 (GREEN), 17 (BLU E) şi 19
(BLANKING) .Acestea sunt furnizate la
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Figura 3

Alimentarea cu tensiune (+5V)
se face la modulul decodor teletext la
pinul3 al conectorului P102 (figura 1),
iar la comutatorul de semnale R, G, 8
(OSO şi TELET EXT) , prezentat in
figura 3, la pinul 20 (Vcc) al IC301 .
Un alt tip de modu l de TXT
foarte răspândit este cel realizat În
principal cu SAA5231 şi SAA5243 . O
schemă electrică de principiu, având şi
FAST EXT este cea din televizorul
Nippon CTV2005R (figura 4).
6. Tensiu n i m ăs ur a t e pe
modu lu l TXT T'AI WAH (Nippon
CTV2005R) i n mod TXT
SAA5231 - Procesor de teletext
Din U(Vl
in U V)
1 10,3
15 2,82
2 2,24
16 12
3 2,82
17 6,26
4 variabiI6,4-6,7 18 6,56
5 3,6
19 4,87
6 3,13
20 1,27
7 9,8
21 4,87
8 4,8
22 3,3
9 3,86
23 1,67
10 O
24 9,3
11 1,07
25 0,6
12 12
26 4,3+4 ,5
13 O
27 4,75
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FUNCTIONAREA
SI
,
, DEPANAREA VIDEOCASETOFOANELOR (1)
ing. Şerban Naicu
ing. Florin Gruia
Începând cu acest numă r al
revistei noastre ne propunem tratarea
diverselor
aspecte
privind
fu ncţionarea, întreţine rea . reglarea şi
depanarea videocasetofoanelor. In
nici o lucrare in l imba română

Atenţionăm asupra faptului că
serialul nu conţine elemente teoretice
(norme de televiziune, noţiuni de
colorimetrie si T.V. in culo r i,
inregistrarea magnetică a imaginilor
elc .), acestea considerăndu-se
problemele privind depanarea cunoscute. Cei care doresc să-şi
video casetofoane lor nu au fost tratate perfecţioneze aceste noţiuni le pot
de o manieră atât de practică si găsi in lucrările apărute pe piaţă şi
detaliată .
' care vor fi indicate la bibliografie .
va urmări prezentarea
După cum deja ' am precizat,
structurii de bază
a
unui videocasetofonul trebuie inteles ca un
videocasetofon, plecând de la o ech ipament
comp le x,
care
schemă genera l ă a apa ratului , funcţionează într-un perfect echilibru
precum şi a diverselor blocuri dinamic, înţe legănd prin aceasta o
func ţionale,
În diverse faze corelare optimă între întregul sistem
(înregistrare, redare , încărca re sau mecanic şi cel electronic (care îşi
descăr ca re a benzi i , deceda re a tra nsmit info rmaţii unul altuia). De
semnalelor de culoare etc .), aceea , Întrucăt buna functionare a
prezentând şi defectele mai frecvente ambelor siste me este obligatorie
şi modul lor de remediere.
pentru funcţionarea întregului aparat,
Videocasetofonul reprezintă un se vor avea în vedere si aspectele
ansamblu format dintr-o parte mecanice (funcţ io nare , reglare ,
electronică complexă şi o parte intreţinere ) . Se vor prezenta condiţiile
mecanică de precizie, legate organic mecan ic e de bună funct io nare.
intre ele din punct de vedere precum şi operaţiile de întreţinere
fun cţional.
Datorită
acestei peri odică.
complexităti si a interactiunii blocurilor
Deşi serialul este conceput sub
funcţionale', in multe situaţii, diversele forma unor adevărate "lectii-scoală".
defecţiuni apărute pot determ in a precizăm de la început că 'acesta nu
manifestări atipice. De aceea , nu se poate suplini absenţa unor lecturi
pot da "reţete standard privind tehnice colaterale ale depanatorilor şi
depanarea unor defecte apărute , ci se nici intr-un caz lipsa lor de experienţă
insistă asupra unei căt ma i bu ne
p r of esională , care poate duce la
cunoaşteri
a
funcţ ionării
avarierea aparatelor. Aceste prelegeri
videocasetofonului, care are darul de se doresc a fi doar un prim pas pe
drumul către fo'rmarea unui depanator
a uşura munca depanatorului.

Se

n

complet.
În ciuda previziunilor pesimiste
În ceea ce priveşte existenţa în
continuare
pe
piaţă
a
videocasetofoanelor (după apariţia
televiziunii prin cablu), se constată că
producţia acestora nu a fost sistată,
ca să nu mai vorbim de activitatea de
service, intr-un mare avânt, dat fiind
marele "parc" al aparate lor de pe
piată. Videocasetofonul reprezintă
practic singura posibilitate de stocare
a imaginilor, la nivel de amator.
Diversitatea extraordinară a
aparatelor video aflate pe piată (numai
autorii posedă câteva sute de caiete
service) nu trebuie să-i înspăimânte
pe depanatori. Toate aceste aparate
au un "numitor comun" si acesta poate
fi descifrat prin insusirea principiilor de
bază
ale'
functionării
videocasetofoanelor, care ne poate
ajuta în intevenţiile făcute asupra unor
aparate noi, necunoscute Încă .
Autorii acestui seria l nu
necesită o prezentare prea amplă, ei
având o largă experienţă teoretică şi
practică de cercetători ştiinţifici , o
specia li zare pe prob lema tica
videocaselofoanelor: având un număr
mare de l ucrări (cărţi sau articole)
publicate pe această temă.
Stimati cititori, vă asteaptă În
continuare' o serie de' efo rturi
susţinute. dar. în final. încununate de
succes.
Redacţia

:w=

Depanarea videocasetofoanelor
circuite Integrate se
SAA5243 - circultdlQltal de TXT
defectează la plnu l 28 unde se ~dat de ,
prezintă o serie de particula rităţi
măsoară 8,65V în loc de 3,3V În regim I
'-:r:~=i generate de specificul acestor tipuri de
~
~
aparate electronice. Ele reprezintă o
0,74
22
0,51 " mixtură" logică de mecanică fină şi
TXT 3,3V, in regim TV 8,65V.
2
Multe

T!",.n~i~~~.i
pe pinŢii ':,C F84C,81(Ţ/CTV972
(1-]

(11 11

1
2
3
4
5
6
7
8
190
11
12
13

°

variabil
variabil
NC
NC
NC
Ne
Ne

~g

NC
+5V

°

n

15
16
17
18
19
20
21
22

°

~!

NC
NC
Ne
NC
NC

~C

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

25
26
27

NC
O
NC

16
17
18

2,35
2,08

~~

0,8
2,58
4,15
0 . 47
42
2,15
6,26
0, 59
1,99
3,22
1,35
0,11
4 ,75 .

g:~~

°

23
24
25
6
227

0,40 electronică de mare complexitate. Iar
0,58 documentaţii l e
tehnice
ale
0,43 . videocasetofoanelor sunt, la rândullor,
0,45 ample~ greu de procurat şi scumpe.
4,36
I t
' tă
.0,46
n prezen eXls
o unaşa
diversitate de circuite integrate (ş i alte
3
componente electronice specifice)
2,94 nerepetabile de la un model de aparat
2,97 la altul, sau de la o firmă conslructoare
0,98 [a alta, ceea ce face şi mai dificilă o

28
29
30
31
32
33

°

36
37
38

0,88

~

~ :j~ "inte rvenţie" ca l ificată

~:~~

intr-un
asemenea aparat.
Deaceea, autorii recomandă ca
înaintea începerii operaţiei propriu-zise
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baz ă teoretică

privind cunoşti nţele
cele specifice in această
~ meserÎ e ~. Este ne cesară lectura rea
atât a cărţi lor şi articolelor referitoare
la acest subiect, cât şi a documentaţiei
tehnice specifice aparatului asupra
căruia ~e derulează operaţia de
depanare (Manual Service) .
Pentru uşurarea muncii de
do cu mentare , enume r ăm ma i jos
toate lucrările apărute În limba
română , referitoare la acest subiect:
1. Tndrumar pentru electronişti
vo I. 3-C-tin
Gazdaru,
Cezar
Constantinescu (capA .3. Tnregistrarea
magnetică a imaginii), Editura Teh nică,

depanare - Serban Naicu si Florin
1. Schema b loc a unui
Gruia , Edilu~a General EIc~-Press , videocasetofo n
1997.
Schema bloc simplificată a unui
Alătu r i de alte câteva articole videocasetofon este prezentată i n
referitoare la acest subiect, acestea figura 1, Semnalul extras de pe banda
sunt toate cărţile apărute intr-un intreg magnetică cu ajutorul capetelor
deceniu, referitoare la problematica rotitoare (situate pe discul rotativ) se
videocasetofonului şi a videocamerei. aplică blocului de PROCESARE
Vă vom indica pe parcurs , lucrările IMAGINE. După ce este amplificat de
apărute in limbile de circu l aţie un preamplificator de capete, semnalul
internaţională , refe ritoare la acest este separat pe două căi distincte, cea
subiect, dar ele sunt foarte scumpe şi de luminanţă (V) şi cea de crominanţă
greu de procurat. Cităm mai jos câteva {C l. unde este prelucr at in m od
titluri ale unor cărţi de refer i nţă din specific. După obţinerea celor două
acest domeniu:
semnale se reface (reconstituie)
- Technical Handbook. Video Tape semna lul videocomplex , care este
Bucureşti , 1987;
Recorder VHS - vol.l Fundamentals/ trimis către MODULATORUL de RF.
2 , Videocasetofoane - Mircea Advanced VHS Technology - Nationali unde modulează in amplitudine o
Rădoi , Radu Mateescu, Mihai Băşoiu, Panasonic;
purtătoare a canalului 36 (uneori) ,
Editura Tehn ică, Bucureşti , 1987;
- Ma intain ing and Repa iring semnalul apl icându-se prin IEŞIREA
3. Introducere in depanarea Videocaselte Recorders - Robert L. R.F. receptorului de televiziune.
videocasetofoanelor- Cosmin Iorga, Goodman , Tab . Books Inc, S.U .A .,
Semnalul video-complex, după
Editura Teora , 1991 ;
1983;
parcurgerea unui bloc log ic de
SELECTARE SURSE DE SEMNAL.
generale

şi

Figura 1 .
şi
4 . Videocasetofoane
videocamere - Şerban Naicu ,
Electronica Practică nr.1/1995, Editura
Teora;
5. Videorecordere VHS, S-VHS,
DIGITALE, Teodorecsu Cristian, 1991 ;
6. Videocasetofonul in 64 de
imag ini - Şe rba n Na icu , Nicolae
Drăg u lănescu, C-tin Miroiu, supliment
al revistei RADIO nr.10/1995, Editura
Teora;
7. Iniţiere În videocasetofoaneŞerban Naicu, colecţia El ectronica
Pentru Toţi, nr.3/1997, editura
Cavallioti ;
8 . Blocul de alimentare din
videocasetofoane - Funcţionare şi

- Complete Guide ta Videocaselte
Recorder, Operation and Servicing John D. Lenk ;
- Les magnetoscopes cassetle .
Technique et practique. Entretien el
depannage. Comment les chois ir el
bien les ulil iser - Ch. Da rtevelle ,
Editions Radio, Paris, 1979;
- Les magnetoscopes VHS Fonctionnement et maintenance Jean Heroen, Dunod, Paris, 1993.
.Deşi sunt răspândite mai multe
sisteme de Înregistrare/redare (BETA,
VHS, U-matic, V2000), ne vom ocupa,
În acest seria l , in -excl usivitate de
sistemul VHS , acesta fiind cel mai
ră spândit În ţara noastră .

a

se aplică la mufele de ieşi re (video şi
audio).
Semna lul audio, cul es de pe
bandă de capul magnetic respectiv,
este preluc ra t În blocul de
PROCESARE SUNET ca În cazu l
clasi c al unui casetofon . Astfel ,
semnalul este amplificat şi parcurge un
bloc de funcţi i logice (muting , dubbjng
etc .) ,
ap l icându -se
apo i
MODULATORULU I DE R.F. Împre ună
cu semnalul video , prin intermediu l
ace lui aşi bloc de SELECTARE A
SURSELOR DE SEMNAL.
Capul de control (CTL) are rolul
de a extrage impulsurile de control de
pe banda magnetică ş i de a le furniza

VIDEO-T.V.
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M ICROCONTROLERULl:JI (IlP) În
scopul de a contribui la deplasarea
stabilă
a
benzii.
MICROCONTROLERUL
(microprocesorul) mai are şi rolul , pe
lângă cel de reglare a vitezei de
deplasare a benzii. de fixare a poziţiei
şi viteze i discului rotativ cu capete
magnetice , de control al procesului de
Încărcare ş i descărcare a benzii , prin
prelucrarea semnalelor de control. In
procesul de redare, rotatia discului cu
capete este sincronizată 'În fază, astfel '
Încât fiecare cap să parcurgă pista
magnetică pe care a înregistrat-o.
PROGRAMATORUL (t imer,

..

"" "

T~CE

SURSE DE SEMNAL, fiind dirijate fie
spre videocasetofon (unde pot fi
înregistrate) , apărând simultan şi la
mufele de ieşire, fie sunt blocate În
cazul selectării altor surse de program.
Posturile recepţionate pot fi memorate

Prin te r menu l generic de
VIDEOCASETOFO N (în franceză
MAGNETOSCOPE, in engleză
VIDEO CASSETTE RECQRDER sau
V IDEO CASSETTE PLAYER)
inţelegem atât videorecorderele cât şi

şi apoi apelate, ca În cazu l
receptoarelor T.v' Semnalele video şi
audio extrase din TUNE R apar, de
asemenea ,
şi
la
intrările
MODULATORULUI DE RF., in cazul
folosirii TUNE RU LUI ca sursă de
program .
Toate modurile de funcţionare
ale sistemului mecanic, ale
programatorului , p rezenţa casetei

, videop la yerele (cu sau fără
înregistra re) . Deşi denumirea de
videoplayer pare să se refere doar la
modul de redare (lect ură a benzii

CAlEA DE l LMNANlA M
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Figuro 2
informaţii

despre tuner, sunt
cu ajuto rul unu i DISP LAY
(AFISAJ).
Toate aceste blocuri funcţiona l e
su nt alimentate cu tensiune de către o
sursă de A liMENTARE specializată,
care furniz ează ma i multe tensiuni
stabil izate. utilizate pentru acţionarea
motoarelor electrice (9V, 12V, 1SV sau
20V), la alimentarea circuitelor de
comandă , logică şi memorare (SV, 6V),
a afişajului (-30V, -40V) şi a altor
circuite auxiliare (cum arfi alimentarea
filamentului afişajului , încă l zirea
discului cu capete, retativ, pentru
evitarea condensului etc.),
2, Schema bloc În modul de
lucru " REDARE"
af iş a t e

să

AI.DIO

~LJL-,

video,

capabil

\IICEO

BLOC IEStlE

clock) este un circuit electronic dotat
cu memorie, avănd scopul de pregătire
şi pornire a videocasetofonului ,
SISTEMU L MECANIC se află
Într-un schimb permanent de informaţii
cu blocul IlP ş i asigură transportul
corect al benzii magnetice, Încărca rea
si descărcarea benzii si rotirea discului
~u capete magnetice .'
TU NE RU L este similar cu cel
d intr -un receptor obişnuit de
televiziune (selector de canale) , pe
intrarea sa aplicând u -se semnalul
provenit de la antenă , distribuit de
MODULATOR, iar la ieş i rea sa
furnizând semnalele video şi audio
(extrase din recepţie). Aceste semnale
sunt introduse În blocul SELECTARE

magnetice),aparatelemainoideacest
tip au şi posibilitatea de Înregistrare
(doar a semnalelordemodulate primite
pe la intrările audiolvideo, nu şi a celor
modulate RF. - provenite de la antena
TV). S-a Încercat preluarea În limba
roma na
a
termenului
de
CASETOSCOP, dar acest lucru nu a
· prins" pe piaţă .
Deci, oricare ar fi tipul de video
la ca re ne referim, el trebuie să fie
redea o inregistrare
pe bandă, acesta fiind şi

funcţional .

S im plificănd fun cţiona rea

unui
videocasetofon in modul de lucru
u redare ~ (playback) şi reducănd acest
ansamblu fu ncţiona l la modelul
explicativ a l cătuit din blocuri, obţinem
schema din figura 2 (standardul de
culoare PAL) .
S-a
preferat Începerea
p re ?-entării videocasetofonului cu
schema bloc a modului său de lucru
PLAY BACK , pornind de la faptul că
genul cel mai frecvent de defecţiuni Îşi
are originea În pa rtea meca n ică a
aparatului , iar dacă acesta reuşeşte
să-şi Îndeplinească cu succes
funcţiunile mecanice şi electrice În
acest mod , abia atunci se poate trece
mai departe În căutarea altor anomalii
de funcţionare.
a) Calea de luminanţă (V)
Semnalul cu les alternativ de
către cele două capete rotitoare de pe
banda magnetică este amplificat de un
PREAMPLIFICATOR de CAPETE
specializat, de bandă l argă şi care are
un bun raport semnal/ zgomot.
Semnalul se divide, apoi, În funcţie de
frecvenţa sa . În două căi cu ajutorul
unor filtre specializate. Astfel, pe calea
de luminanţă pătrunde doar semnalul
Y, după parcurgerea FILTRULUI
TRECE-SUS. Per'ltru ca semnalul de
c rominanţă C (având frecvenţa de
627kHz) să nu pătrundă pe calea de
luminanţă şi să perturbe fu ncţionarea,
este interca lat un FILTRU DE
REJECŢIE (filtru "dop" - opreşte-

==============================:::;:====
acordat doar pe frecvenţa
627kHz. Semna lul se
ap li că , in continuare, blocului de
COMPENSARE ~ DROP OUT", cu rol
de compensa re a "golurilor " din
semnalul de pe banda magnetică .
Astfel , acest etaj în l ocuieşte o
linie În timpul căreia se constată
scăd~rea nivelului semnalului sub un
anumit prag', cu semnalul memorat al
liniei precedente , reţinut cu ajutorul
unei linii de Întârziere de 64~s . De
asemenea , se elimină modulaţia
parazită de amplitudine prezentă pe
anvelopa F.M. cu ajutorul unui elaj cu
DUBLA LIMITARE. Un limitator simplu
de amplitudine nu ar fi rezolvat pe
deplin problema refacerii semnalului
origina l, de aceea s-a recurs la
folosirea unui dublu limitalor. După
trecerea prin DETECTORUL M.F. se
obţine semnalul de lum inanţă dorit.
Filtrul de 2,9MHz limitează banda de
trecere, astfel Încât frecvenţele
superioa re apărute i n procesul de
modulaţie să nu perturbe buna
bandă)

crominanţei

Linia de ÎntârzÎere
de
fază dintre semnalul de luminanţă (Y)
in raport cu cel de crominanţă (C).
Circuitul de axare reface componenta
continuă a semnalului. Reducerea de
zgomot se referă atât la zgomotul de
joasă frecvenţă , cât şi la zgomotul de
înaltă frecvenţă (noise cancel).
b) Calea de culoare (C)
Semnalul
de
culoare
(c r om i nan ţ ă ) suferă o prelucrare
aparte, destul de complexă .
Semnalul de crominanţă de
4,43 MHz se obţine din cel de 627KHz
cules de pe banda magnetică, printrun proces simi lar cu cel de
heterodinare.
Oscil atorul cu frecvenţă de
2,508MHz (controlat de frecvenţa
l iniilor) este divizat cu 4 (rezultă
627MHz) , iar faza este rotită pentru a
se preveni apariţia diafotiilor.
AI doilea oscilator auxiliar are
frecvenţa de 4,43MHz şi este pilotat de
semnalul de "bursr din semnalul de
funcţionare .

(clasică) compen sează d i feren ţa

VIDEO-T.V.

Din amestecul frecvenţelor celor
oscilatoare se re constitu ie
frecvenţele de 5,06MHz şi , in
secundar, cea de 4,43MHz.
Crominanţa PAL (reconstituită)
este trecută printr-un filtru ~ pieptene "
al cărui scop este de a elimina diafotia
ieş i re.

două

cromatică .

Tn final , se reintâlnesccele două
componente ale semnalului videocomplex , luminan ţa şi crom i nanţa , în
etajul de AMESTEC SEMNAL Y CU
SEMNAL C, semnalul rezultat fiind
trimis către MODULATORUL DE
RADIO FRECVENŢĂ (al canalului 36)
şi căt r e blocul de IEŞIRI de linie
(VIDEO OUT).
Menţionăm că , În scopul
simplificării acestei scheme bloc in
modul de lucru ~ redaren, s-a făcut
abstracţie de ca le a de sunet,
prezentându-se doar calea de
imagine. Funcţionarea acesteia (mult
mai simplă) va fi prezentată ulterior.
(continuare În

numărul următor)

DIODA "LAMBDA"
ing. Gheorghe Revenea
Prin interconectarea a două
tranzi stoare com plementare cu
efect de câm p de tip joncţiun e, ca
În schema din figura 1 , se obţine
o diodă echivalentă, a că rei curbă
de variaţ ie a curentului în funcţie
de tensiunea aplicată este redată
in figura 2. Acest ansamblu este
denumit in literatura de specialitate
şi dioda ~ I ambda " .

negati v ă , cele două tranzistoare
nu trebu ie să fie neapărat
împerecheate, nefiind vorba de un
montaj in contratimp. Fun cţie de
parametrii celor două tranzistoare,
se poate obţine o diversitate de
curbe , cu diverse valori ale
~urentu lu i de vârf Iv şi ale zonei de

rezistenţă negativă.
D upă

destul de largă , punctul de
amorsare a oscilaţiilor nu este critic
şi, dacă nu se urmăresc şi unele
performanţe energetice, nici nu
este necesar vreun element de
reglaj al polari zări i.
O altă calitate a dispozitivului
constă În faptul că poate funcţiona
simultan pe două frecvente, dacă
acestea sunt suficient de

cum este de aşte ptat ,
de bază a le unui depărtate.
dispozitiv astfel sintetizat sunt În
În figura 3 se prezintă o
.... -- - ~- - - ---~- - ,
domeniul oscilatoarelor, avantajele schemă care poate oscila simultan
constând
În
posibilitatea atât in radiofrecvenţă cât ş i in
funcţi onării Într-o gamă foarte largă audio frecvenţă, rezultatul fiind un
de frecvenţe - din AF până În
~mAl
V HF - cu foarte puţine
3
elemente
de
montaj.
Singurul lucru care trebuie
2
Figura 1
făcut pentru a obţine un
După cum se vede, această oscilator este de a inseria
diodă prezintă o zon ă de rezistenţă "dioda" cu un circuit oscilant
negativă , pentru anumite valori ale şi de a-i asigura o polarizare
tensiunii. de po la rizare. Pentru În z o na de rezi ste nţă
Figura 2
obţinerea efectulu i de rezistenţă negativă. Această zonă fiind
aplicaţii l e

•
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RADIORECEPTOR F.M. CU TDA7000
Aurelian Lăzăroiu
ing. Cătălin Lăzăroiu
Introducere
Rad ioreceptorul prezentat În
acest material permite recepţia
mo nofo ni că
a
posturilor de
radiodifuziune care emit În cele două
benzi de unde ultrascurte.
Co nstrucţia se adresează
în cepăto rilor care nu dispun de
componentele specifice realizării unui
receptor s u perheterodină clasic, sau

celor care nu au acces la aparatura de
labo rator,
necesară
acordării
circuitelor. Radioreceptorul prezentat
este foarte simplu, nu reclamă reglaje
şi fun cţionează de la prima incercare ;
constr ucţia sa poate fi abordată de
către

orice electron ist amator, chiar
lipsit de experienţă .
Componenta principală a
receptoru lu i este circuitul integrat
TDA7000 , existent în multe dintre
magazine le specializate ale pieţei
rom âneşt i. Circuitul integrat TDA7000
este produs de firma PHI LI PS şi face
parte dintr-o serie specializată pentru
radioreceptoare FM-UUS. Din această
catego rie fac parte şi circuitele
integrate TDA7010T ' (varianta
miniaturizată a circuitul ui integ ra t
TDA7000, produs În capsula SO-16) şi
TDA7020T (receptor FM ste reo) .
Asupra acestuia din urmă vom reveni
Într-un număr viitor al revistei noastre.
TDA7000 este un circuit integrat
complex , cu grad ridicat de integrare,
produs in capsula DIL-16. Circuitul
semnal de radiofrecvenţă modulat
În amplitudine cu sem n al de
audiofre cve nţă . Dacă se do reşte
numa i unul din sem n ale , se
scurt ci rcuitea ză circuitul oscllant

''''
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Figuro 3
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conţine mai multe blocuri funcţiona le ,
dintre care amintim : oscilator local,
mixer, filtre active Sallen-Key, limita tor,
corelator controlat , demodulator În
cuad r atură şi ci rcuite speciale de
muting, de comprimare a moelulaţiei de
frecvenţă şi o buclă de stabilizare a
frecvenţe i.

Spre deosebire de schemele
clasice de receptoare FM, În ca re
valoarea frecvenţei intermediare este
de 10,1 MHz, circuitu l integ rat
TDA7000 operează cu o valoare foarte
scăzută , respectiv 70kHz. De aici
rezultă simplitatea receptorului realizat
cu acest circuit integrat, ca re nu
conţine filtre LC şi piezoceramice.
Operarea circuitului integrat TDA 7000
la frecvenţa inte r mediară de 70kHz
este posibilă dator ită bloculu i de
compresie a modulaţiei de frecvenţă.
Se şt i e că deviaţia de fre cvenţă a
purtătoarei de emisie este de ±75kHz,
pentru un grad de modu laţie egal cu
100%; această deviaţie este
comp r i mată
la 15kHz (pentru
profunzime maximă a modulaţiei) , în
cazul circuitului integrat TDA7000.
În Încheierea acestei scurte
introduceri , menţionăm că circuitul
integrat TDA7000 se alimentează la
tensiuni cuprinse Între 3 şi 5V, la un
consum de ci rca 7+6mA. Nivel ul
semnalului audio la bornele circuitului
de dezaccentuare (format din grupul
RC , conectat la terminalul 2), este de
corespunzător

semnalului nedorit.
de osci l aţie este
aproximativ cea corespunzătoare
frecve n ţei de rezonanţă proprie a
circuitului , influenţa tranzistoarelor
fiind mai pronunţată pentru
frecvenţele mai mari.
Pentru
valorile
componen telo r din figura
3, frecvenţele de oscilaţie
sunt aproximativ 40MHz în
l 00tni RF şi 1kHz În AF.
Puterea de i eş ire este
de aproxi mativ 25mW
pefltru Ub=6V.
Un astfel d e circ uit
foarte simplu poate fi folosit
Frecve nţa

minim 75mVrms; distorsiunile
armonice sunt de maxim 2,5% .
Ci r cuitul int eg rat TDA7000
permite real izarea unuÎ rad ioreceptor
FM simplu , cu acord silentios (muting)
şi sensibilitate ridicată.
Prezentare radioreceptor
In schema din figura 1 se
prezintă configuraţia generală a
receptorului propus pentru realizare.
Se poate observa că partea de
rad iofrecvenţă, realizată cu TDA7000,
are numai câteva condensatoare şi
două bobine. Bobina L 1 îm preună cu
cele două condensatoare asocia te
formează un circuit acordat la mijlocul
benzii ce urmează a fi recepţionată .
Bobina L2 împreună cu capacitatea
va riab ilă conectată in punctul X
formează un ci rcuit osci lan t cu
frecvenţa variabi lă , prin intermediul
căruia se realizează acordul'pe post.
Partea de audiofrecvenţă a
receptorulu i este co mpus ă dintr-u n
repetor pe emitor (folosit pentru a
asigura i3tacul optim al corectorului de
ton) şi un amplificator de putere cu
circuitul integrat TBA81 OS, TBA810AS
sau A210K. Pentru o tens iu ne de
alimentare a etajului final de 12+15V,
se poate obţi ne , pe un difuzor cu
im pedanţa de 40, o putere de 2+3W.
Trebuie observat că, atât
configu ra ţia
cât
şi
valo rile
componentelor corectorulu i de ton
diferă p u ţin faţă de cele specifi ce
ca o su r să de -semnal pentru o
multi t udine
de
sco puri
experime ntale , pentru unele
depanări în teren , sa u ca rad io·
b ali z ă, dacă i se conectează şi o
antenă.

P ornind însă de la acest
montaj, adăugând unele elemente
de reglaj al frecvenţei şi al nivelului,
se poate realiza un mic generator
de semnale.
P erfo rm anţele i n ceea ce
p ri veşte stabi litatea frecvenţei sunt
me diocre, depinzând foa rte mult
de elementele circu itelor oscilante.
Bibliografie:

ELECTRONIX, iunie 1985

LABORATOR
variantei tipice. Acestea au fosl in aşa
In f i g uril e 3 şi 4 se arată
fel alese Încât să nu fie necesar un etaj ci rcu ite le car e pot fi cone ctate i n
suplimentar de amplificare În tensiune, pu nctu l X al sc heme i din f ig u ra 1
iar ca litate a sunet ului r edat pe pentru realizarea acordului pe post, fie
difuzoare mici, montate i n casete de prin inte rmed iul un ui condensator
material plastic, să fie o pt i m ă .
v.ariabil, fie printr-o d io d ă va ricap .
i ntr-o variantă mai s i mp lă se
În figura 3a este indicat circuitul
poate fo losi ca amp lifi ca to r final , de acord cu condensator variabil.
circ uitul
integrat
T BA790T. valabil pentru recepţio na rea conti nuă
Con figu ra ţi a terminalelor şi valorile a celor dou ă game UUS. iar i n figura
compo,nenlelor aferente (cu excepţia 3b, pentru game separate. In figura 4
capaci t ăţil or de compensa re Î n este indicat modul de control i n c.c. al
frecvenţă, care vor fi tatonate), râmân diod ei varicap BB1 39 , pe nt ru
neschimbate. In a ceastă sit u aţie, rec e pţi ona rea ambelor game UU S.
montajul se alim ente a ză de la o sursă Circui t ul d in f i gu ra 4a pe r m ite
cu tensiunea de 8+12V; puterea de realizarea aco rdu lui contin uu , prin
' aud io fr ecv enţă pe un difu zo r cu intermediul unui Dolen tiomel ru cu
+1 2 1Av
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de 80 , este de O,5+ 1W.
Schema se poate simplifica şi
mai mult, prin exduderea repetorului şi
a corectorului de ton . i n locul acestora
se co n ecte a ză Între i e şirea circuitului
int eg rat TDA7000 ( pun ct ul Y) ş i
intrarea amplificatorului audio (punctul
Z) , un coreclor de Ion cu d ouă poziţii.
aşa cum se ara tă În figura 2 . Prin
intermediul semireglabilului de 10K!l
se stabileş t e r ă spu n s u l op tim În
frecvenţă , adecvat difu zorului folosit.
P rec i z ăm că atenuarea mare
i ntrod usă de corecloarele de ton (circa
14dB) este compe n sată de valoarea
ridicată a tensiunii de a u di o frecvenţă
d is ponib i lă la ieşirea ci~cu itulu i integrat
TDA7000, valoare cu pri n să intre 75 şi
200mVrms, i n fu ncţie de exemplarul
utilizat.

c ara cte r istică
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de v a r i aţ i e lin i ară .
Circuitul din f igura 4b este p revă zu t
suplimentar cu posibilitatea acordului
pe frecven ţe prestabilite (posturi fi xe) .
prin intermediul unor poten tio metre
semireglabilt~ .
.
Det alii constructive
Bobina L 1 se realize az ă prin
bobinarea a 5 spire , CuEm O.6mm , pe
o carcasă cu diametrul de 5mm, fără
miez. Bobina L2 are 7 spire , CuE m
O,6mm , bobinate pe o c arc a s ă cu
diametrul de 5m m, cu miez de fe rită
(se rec o ma nd ă miezuri le de fe rită
Înglobate În montura de plastic care se
Î n ş ur ub e a ză
În
cC! r c a să ).
Condensatoarele variabile din figu ra 3
sunt cons tituite dintr-o ~ ecţ i un e a
condensatorului HOPT-IEI P22099H,
cu capacitatea de 6+24pF (folosite, de
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exemp lu , în rad ioreceplo ar ele
GLORIA). Potenţiometre le din fig ura
4 pot fi o b i şn uite (cu diametru cât mai
mare şi eventual cu demultiplicator) ,
dar se p refe ră cele de ti p helipol.
Semireglabilele din figura 4b sunt de
tip helitrim şi se vor monta În aşa fel
i ncât să per m i tă accesul u ş o r d in
exte rior , În vede rea unor corecţii
periodice sau reprog ramă ri.
Dioda varicap , de tip BB139, se
conec t ează i n tre punctul X şi
te r mina lul 5 al ci rcu itulu i int eg rat
TDA7000. Circuitele de acord, oricare
ar fi el e , se vor plasa i n ime diata
apropiere a ci rcuitului integ rat. Se
recom a nd ă ecranarea Întregului bloc
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Figura 1

d e r a d iofrecvenţ ă , constituit din
TDA7000 şi componentele aferente.
D ato r i tă valo rii redu se a
c ure ntulu i co nsumat de circ uitu l
integrat TDA7000, stabi lizalorul de
tensi une 7805 poate fi in locuit cu
78L05 sau 723 (acesta din ur mă se
poate folosi fără tranzistor extern , iar
valoarea rezistenţe lor din divizorul de
tens iune se calcu le ază pentru o
t ens iu ne sta bi l iza tă la ieş i r e de
4,8+5,2V.
In cazu l În care ci rcuit u', de
acord fol oseşte condensator variabil,
tensiunea s tab i lizată poate proveni de
la un stabilizator parametric realizat cu
o di od ă Zener PL4V7 În se ria t ă cu o
r ez i s t en ţă a că rei va loare se
ca l c u l e az ă În funcţ ie de tensil,! nea
d e b i t ată de redresor. La realizarea
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Figura 2
cablajului amplificatorului final se va

avea În vedere evitarea buclelor de
masă ,
două

prin conectarea

corectă

terminale de

masă

a celor
şi

a

componentelor asociate.
M enţionăm
că
va lor ile
componentelor pasive folosite În

schema acestui radioreceptor nu sunt
critice, putând fi utilizate componente
cu toleranţă de 5+10% .

Apara tul prezentat poate fi
realizat În caseta unui receptor
industrial scos din uz. Aşa de exemplu ,
varianta cu circuitul integrat TBA81QSI
A210K se poate monta În caseta
radioreceptorului GLORIA, de la care
se recupe rează d ifuzoru l (40),
condensato r ul va r iabi l , potenţ i o
met rele, an t ena te l escop i că şi
eventual, transformatorul de reţea .
Va r ianta simp l ificată , cu
TBA 790T şi corector de ton cu două
poziţii , se poate monta i n caseta
radioreceptoru lui COSMOS 5, de la
care se recuperează difuzorul (7+80),
antena telescopică şi alimentatorur.ln
ceea ce priveşte circuitu l de acord,
acest a poate fi ce l din fig u ra 4 .
Me nţi onăm că se poate folosi pentru
acord şi condensatorul variabil existent
În COSMOS 5, chiar dacă acesta nu
este prevăz ut cu secţiuni pentru UUS.

In acest scop, se conectează În paralel
cu L2 un condensator de 18pF, iar una
dintre secţiunile condensatoru lui
va riabil se cup l ează În punctu l X,
printr-un condensator de 33pF.
Se recomandă folosirea unei
antene telescopice, orientabile; În lipsa
acesteia se poate utiliza cu succes un
fir flexibil li ţa t , cu lungimea de circa
30+60cm .
Reg laj e
Aşa cum am a rătat anterior,
folosirea circuitului integrat TDA7000
presupune reglaje minime, care se pot
efectua fără aparate de laborator. De
fapt, este vorba de un sing ur reglaj,
care vizează stabilirea domeniului de
variaţie a frecvenţei oscilatorului local.
Pentru circuitul de acord prezentat În
figura 3a, reglajul constă în găsirea
poz iţi e i miezului bobinei L2 , care să
permită receptionarea ambelor benzi.
In ceea ce p'riveşte
x
circuitul de acord din '
f i gura 3 b , acesta

ci

presupune regla rea 22pF =!=. ~
. ''''~
coordonală a miezului
bobinei L2 şi a celor
do u ă condensatoare
ajustabile, i n aşa fel
Încât, prin com u tare, să se
recepţioneze una sau alta dintr e
benzile UUS.
Pentru reg larea circuitului de
acord din f igura 4a se poziţionează
mai Întâi cursorul potenţ iometru lui P la
plusul sursei de 5V; reg lând miezul
bobinei L 2 , se stabileşte l imita
infe rio a ră a benzii ce urmează a fi
recepţionată . Se poziţionează cursorul

a
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potenţiometr u lu i P la ceala l tă
extremitate şi se acţionează
semireglabilul SR, pentru fixarea limitei
superioare a benzii.
Pentru circuitul de acord din
f igura 4b , cu comutatorul S În poziţia
MANUAL, reglajul decurge exact ca În
c azul anterior, cu preciza rea că
serpi reg labilu l ce trebuie acţiona t
pentru stabilirea limitei superioare a
benzii care urmeazâ a fi recepţionată
este SR6 . Pentru prog r ama rea
posturi lor fixe se reglează f iecare
dintre semireglabilele SR1+SR5 pe
postul doril, cu comutatorul S În poziţia
co r esp u nză t oa r e sem ireg labi lulu i
a cţio n at. M enţionă m că , pentru
ambele circuite de acord din figura 4,
reglajul se poate face În aşa fel Încât
să permită recepţionarea posturilor din
ambele benzi UUS.
Atra em atentia că orien tarea

,

fi

ISof

Figura 3
coresp u nzătoa re

JlI2pF

b

a antenei este foarte
pentru calitatea semnalului
au dio. De aceea , se recomandă
orientarea opti mă pentru fiecare post
În parte. Tn cazul receptionării unor
postu ri î ndepărtate sa u cu pu tere
redu să, se poate Încerca conectarea
antenei direct la capătul cald al bobinei
L 1 (terminalul 13 al circuitului integrat
T DA7000 ), i n scop ul mă r irii
se n sibi l ităţii. Prin acest artificiu s-a
o bţinut o îmbu nătăţi re su bstanţială a
se n sibi li tăţii În cazu l recepţ i onă r ii
postului de radio SOFIA-BULGARIA.
Concluzii
Tn acest material am prezentat
un radioreceptor FM monofon ic ,
realizat cu circuitul integrat TDA7000.
Deşi
simp lu ,
receptoru l
se
ca racterizează printr-o sensibilitate şi
selectivitate ridicată, recepţionăn d În
Bucureşti peste douăzeci de posturi de
radiodifuziune , precum şi canalele de
sunet asociate celor două posturi ale
Televiziunii Naţionale .
Evaluarea co r ect ă a ca lit ăţii
receptorului rea lizat cu TDA7000 se
poate face în timpul recepţionă rii unuia
dintre posturile Societăţii Române de
Rad iod ifuziune ( România muzical ,
Antena Bucureştilor, R3).
importantă
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ÎNCĂRCĂTOR PENTRU ACUMULATORI NiCd DE 550mAh
ing. liviu Andron
Montajul prezentat În f igura 1 tensiune de alimentare de 1SV.
indelungată , există dezavantajul unei
a 4 celule
Sursele de curent conslant sunt an um ite d isipaţii de putere pe
NiCd de 550mA.h , prin procedeul de comandate in tensiune . Curentul de tranzisloriisurselordecurentconstant.
incă rca re de durat;} . in cărcarea se Î ncărcare este independent de Se folosesc tranzisto ri 8D237 cu
rea l izează timp de 16 ore, la un curent tensiunea celu le i. Tensiunea de radiatoare de cea. 5cm~ , asigurflnd o
de 55mA (C/10).
comandă ( O , 375V) este obţin ută ~!~f'!. _~~~i..n~~!~<!.r~_ ~~~~t~~ţi~~_ ~n_p~ ~e re .
asigură încărcarea simu ltană

Figura 1
Nota: A2 _ 8M324
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divizare din tensiunea de referinţă a CI
~A723 (7, 1SV). Reziste nţele R12 , R18
şi R30 as ig ură programarea curentului
de Încărcare (O ,375V/6 .aQ).

Schema de principi u a unei
surse de curent constant independent
de tensiunea celulei este prezentată in
figura 2.
Rezistorii R31 .. . 3 4 asigură
polarizarea coresp un zătoa re a LEDurilor indicatoare ale cu re n ţil o r de
î ncă rca re.

montaj , cu excepţia ultimelor două ((le
asig u rată

".
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NiCd

i ncă r căto r ul este destinat
celulelor NiCd ermetice, in fo rmă de
disc. tip D-O.SSC (O) (tensiune 1,2V;
diametru 34,6mm ; înălţime 9.8mm) .
Ce lula D-O.55C intră şi În
compunerea - bateriilor NiCd de tip
3D·0.55C (3,6V), 4D·0.55C (4 .BV) ,
5D·0.55C (6V), 6D·0.55C (7 ,2V), 7D·
0.55C (B, 4V), 10D·0.55· 1C ( 12V),
10D-O.55C1 (12V). Aceste baterii au
aceeaşi capacitate de 550mA.h şi pot
fi incărcate , de asemenea , cu acest

12V), pentru care trebuie

".

o.•

o c .c .

Tntrucât încărcarea se face În
Într-o perioa d ă de timp
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Figura 2
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din considerente de fiabilitate .
L ocaşurile de fixa re pentru
capsulele celulelor se realizează din
placă de sticlotextolit dublu placat pe
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care se lipesc elerne din a l amă.
Tra nsformatorul trebuie să
asigure cea . 14,SVef/2S0mAef În
sarcină maximă (încărcarea a 4
celule).
Curentul de de scă r care
ma xim al unei ce lule , după
decupla rea alimentă r ii şi până la
scoaterea din încărcător, este sub
10~A .

Consumul În gol, fără celule la
este de cea. 20mAcc, iarÎn
sa rcină maximă , de cea. 2S0mAcc.

încărcat,

'J

Tranzistorul 01 se montează
pe un radiator de cea . 15 cm~ .
Incă rcă torul poate fi u şo r
adaptat pentru încărcarea celulelor
N iC d de. 26 0mA .h de tipu l D·
O.26C( D-O.26D) şi a baterii lor
construite cu aceste celule : 4DO.26D(4 ,BV), SD-O .26D(6V), 7DO.26CII(B,4V), 10D-O.26C(12V).
Trebuie asigurată o tensi une de
coman dă de 0 , 177V, ceea ce
Însea mnă un curent de încărcare de
26mA Rez i stenţa R6 de 10kO se

înlocuieşte decu polarizare
una de a22kO'l~~~~~~~~~~~~;~~'L~~;;;~~~~~~_J
LEDRezistenţele

uri lor. de 330, se inlocu iesc cu
rezistenţe de1000.
150

21OVco

680nF

.""

150

Figura 3

""

F207

Figura 4

Fi gura 3 prezintă cab lajul
imprimat
şi
ampla sa rea
componentelor.
rn figura 4 este p re zent,ată
schema electrică a unei lanterne
a l imentată de la 3 celule NiCd tip o.0.26C , având Încărcător incorporat,
conectat direct la reţeaua de 220Vca .

NOUTATI EDITORIALE
Editura ALL Educaţional SA ne
În colecţi a software/hardware
o nouă lucrare i nteresantă . Este vorba
despre Microsoft Acces pentru
. Windows '95. Ghid de referi n ţă , de
James E. Powell.
Este o lucrare u tilă atât
începătorilor, cât şi celor cu cunoş ti nţe
avansate În domeniul bazelor de date.
Cartea reprezintâ un adevă rat ghid de
referinţă util În timpul lucrului cu Acces.
Ea acoperă pract ic principa lele
caracteristici ale programulu i Microsoft
Acces destinat pro iectării şi utiliză r ii
bazelor ge date.Lucrarea co n ţine o
t recere in rev ist ă a co n c e pte lor
oferă ,

fundamentale necesare Începătorilor
pentru înţe l egerea procesul ui de
proiectare a unei baze de date.
Seturi le de ilustraţii simple ,
observaţi i le , sugestiile şi atenţionările,
precum şi numeroasele ilustraţii permit
cititorului să realizeze mai mull. intr-un
timp mai scurt.
Osciloscopul catodic . Ghid
practic de utilizare - Serban Naicu ,
Emil Sofran şi Ştefan Oprea, constituie
o altă lucrare utilă electroniştilor.
Uti l itatea lu crării co nstă in
aceea că furni zează e l ectroniştilor
detalii funcţ ionale şi constructive ale

osciloscopulu i catodic, care permit o
folosire extrem de eficientă a acestuia.
in condiţii de performanţă sporite .
Lucrarea conţine atât aspecte
teoretice fundamentale privind
fun cţionarea osciloscopulu i catodic ,
cât şi moda l ităţi concrete de estimare
şi evaluare a perfo r manţe l or şi
cara cteristicilor tehnice ale acestu i
aparat.
Pentru a veni În sprijinul
utilizatori lor, din punct de vede re
practic. autorii dedicâ un amplu capitol
prezentării tutu ror tipurilor de
osciloscoape catodice care s-a u
produs În România.

POSTA
REDACTIEI
,
,
OI. PELIN GIGI ,
Siderurgişti l or

Galaţi,

str.

Se pot Î nlocu i cu B0898 ,

Vest. Este posesorul BOW74A, BOX34A, BDX54A

şi

poziţia

4385 din Catalogul Presei In-

terne) .

Explorer, VKR6860 defecte, pe care nu BDX54B.

OI. ing. ADRIAN CODOBAN ,
Oradea , str. Gen. Magheru dl. ing.

a reuşit să o repare, negăsin d un service specia lizat.

IULIAN HORAŢIU ,Vaslui,str.Şte fan cel
Mare

unei camere video Philips, . modelul respectiv B0900, BDW74B, BDX34B,

Ne-am interesat pentru dvs.:
Puteţi

efectua repararea video camerei
la UUnitalea 9S0-Panasonic" a Serviceulu i Electronica B ucureşti, Ş05. Ştefan
cel Mare, nr.8, lel.01/2107542
OI. IACOB ROMICA, N ăvod a ri ,
str. Midiei (12 ani)
Dragă Romică, multe mu lţumiri
pentru găndurile bune pe ca re ni le
trimiţi şi pentru cele d ouă sche me
realizate de tine. Noi Îţi propunem să
Încerci să realizezi montajele publicate
de revistă şi să amâni cu câţiva ani
trimiterea unor articole pentru publicare,
atunci când experienţa ta va fi mai
mare. Începutul este bun şi te fe l icităm .
OI. STAN FLOREA , com.
Văcăreşti, sat Brăteşti , j ub. Oâmboviţa
În ceea ce p riveşte faptul că nu
aţi re u şit să "scoateţi" o putere de 50W
dintr-un amplificator realizat cu circuitul
integrat T OA1514A, acest lucru nu
trebuie să vă descurajeze.
Înt r -adevăr CI TOA1514A ,
realizat de firma Ph il ips, este un
amplificator de 50W de Înaltă
performanţă (Hi-Fi), dar această putere
an u nţată de producător se obţine numai
În con d iţii ideale: o răci re extrem de
bună a integ ratului, o tensiune de
alimentare apropiată de cea m axi m ă
(±30V), o rezistenţă de sarcină căt mai
r ed u să (4Q) etc. Iar dacă pute rea
obţinută se apropie de cea maximă de
catalog, distorsiunile cresc.
În concluzie, nu conside răm că
cel mai important lucru În cazul unui

amplificator de audiofrecvenţă este
obţine rea puterii maxime de catalog, ci
a unui compromis optim Între puterea
de ieşi re şi calitatea sunetului red at
(distorsiuni minime).
OI. TEŞU CONSTANTIN ,
B otoşani, str. Aleea Liceului
Tranzistoarele finale din schema
amplificatorului de audiofrecvenţă care
vă i nteresează, de tip B0647 şi B0648
sunt tranzistoare de tip Oarlington de
putere, cu Si , de tip npn şi respectiv
pnp, având Ucb=80V, Ic=8A şi
Pmax=62,5W şi sunt fabricate de IPRS
B ăneasa.

Vom ţine cont de propunerile dvs.
vom pub tica montajele ca re vă
interesează , inclusiv un " lanţ" audio
complet (cu preamplificator, mixe r,
corector de ton etc.).
OI . ing . STĂNESCU
FLORENTIN OCTAVIAN , Bu cureşti,
str. D-na Ghica
Primim cu p l ăcere articole În
vederea publi cării, cu rugămintea ca
acestea să aibă un caracter practic, de
regulă descrierea unui montaj realizat
de autorul articolului, conpnând schema
elect ronică, explica rea fu ncţionării,
reglajele necesare, modul de realizare
a cablaj ulu i etc.
Din păcate, redacţia nu l ivrează
la cereri individuale numere vechi de
colecţie. Cea mai sigură ca le de a vă
procura toate cele 11 numere apărute
Într-un an rămâne abonamentu l la
Oficiul Poştal (Tehnium fig u rează la
şi

Articolul trimis de dvs. a fost
Î n vederea pub li că r ii. Vă

reţinut

aşteptăm şi cu alte materiale (având un
caracter cât mai practic) .
OI. AFUMATU ALEXANDRU ,
Băi leşti,str. Cernei, jud. Oolj
Pentru procurarea o r ică r o r ;
componente şi materiale electronice vă ~
recomand ă m să vă adresaţi fi rmei .,
VITACOM E L EC TR O NI CS, ClujNapoca, str. Pasteur, nr.73 (te1.0641
438401) sau B ucureşti , str. Popa Nan,
nr.9 (tel. 01/2503606).
Nota redacţiei
Mulţumim tuturor cititorilor pentru
felicitările şi urările de bine adresate şi
ne vom străd u i să răspundem - În
cad r ul acestei r ub r ici - tuturor
problemelor (cu caracter mai general)
care ni se ridică prin scrisorile dvs. (SN)

1001 locatii fantastice din Web reprezintă un ghid
pentru ce le mai b u ne dintre cele mai bune locaţii
(homepages) , care permite economia de timp şi efort Î n
căutarea informatiei dorite . Si, pentru că descoperirea
produselor de calitate in Web ramâne totuşi o intreprindere
destul de aleatorie - unele documente sunt bogate În
info rmaţie , ilustrate copios şi plasate avantajos pentru
navigaţia in Web, spre deosebire de altele, banale şi, uneori ,
chiar vulgare -, autorul luc rări i vine in ajutorul utilizatorului
cărţii cu câteva criterii radica le, ce conferă locaţii lor şi
calificalivul de fantastice: uşu r inţa i n naviga.fie; grafica
atractivă; bogăţia informaţiei; atitudinea informaţiei.
Volumul oferă acele locaţii care prezintă o ga ranţie În stabilitate şi , i n
plus, acestea au fost grupate pe categorii, fă ră a omite, la sfă rşitu l fiecăreia
dintre ele, o listare a unor locatii suplimentare, optionale ~
Autorul, Edward J. Ren'ehan j r. , este de prOfesie istoric şi biograf, dar
deţine o expe rienţă vastă În navigaţia prin Wor1d Wide Web, fapt care l-a făcut
să se numere printre colaboratorii apropiaţi ai editurii Jamsa Press.
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şi peste 250 de tiluri din toate do,f,eniilef

Sunati la tel. 01/3 11.15.47, 01/312.18.21, sau scrieti-ne pe adresa : O.P. 12,
C.P. 107, Bucureşti şi veţi beneficia permanent de 'avantajele pe care vi le
ofe ră "Cartea prin poştă":
- o reducere de 10% din va loarea comenzii
- acces gratuit la cataloagele noastre
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Amplificator logaritmic - ing. Drago ş Marinescu

Pag. 3
Pag. 7
Pag. 9

VIDEO-T.V.
•

Depanarea televizoarelor În culori (X) - ing. Şerban Naicu şi

•

ing. Horia Radu Ciobănescu
Functionarea si depanarea videocasetofoanelor
,
,
- ing. Şerban Naicu şi ing. Florin Gruia

Pag.10
Pag.15

LABORATOR
•

Dioda "lambda" - ing. Gheorghe Revenco

•
•

Încă rcător pentru acumulatori NiCd de 550mA.h - ing. Liviu Andron

Pag .18

Radioreceptor FM cu TDA7000 - Aurelian Lăzăroiu si ing . Cătă li n L ăzăroiu Pag.19
Pag.22

Poşta redacţiei

Pag.24

