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1. SCOPUL TESTORULUI

Circuitele prezentate În articol
permit determinarea rapidă a tensiuf')ii maxime colector-emitor şi a
timpilor de comutaţie ai tranzistoarelor de putere.
Cunoaşterea
tensiunii
maxime
care poate fi aplicată unui tranzistor În condiţii de siguranţă este o
necesitate. reală, cu utilitate practică imediată. Tranzistoarele de putere destinate aplicaţiilor de comutaţie sint testate de producător În
timpul procesului de fabricaţie. Cu
această ocazie se verifică şi tensiunile maxim-admisibile de colector
[1, 2]. Nu întotdeauna Însă este suficientă cunoaşterea specificatiei de

catalog. Cercetări privind fiabilitatea tranzistoarelor de putere indică
o reducere progresivă a ariei de
funcţiomare sigură cu timpul şi, o
dată cu aceasta, diminuarea capabilităţii În tensiune (fig. 1). Fenomenul este şi mai pronunţat În cazul În
care tranzistorul testat a suferit suprasarcini accidentale.
Măsurarea
tensiunilor
maximadmisibile se impune de la sine cînd
tranzistorul utilizat este necunoscut, situaţie frecventă În depanare
şi În practica amatorilor. Dacă se
doreşte o verificare a integrităţii
dispozitivului după o manevră care
îl poate eventual defecta, măsura
rea tensiunii maxime este edificatoare.

Timp
de
viaţă

Aceste aspecte justifică măsura
rea tensiunilor limită la utilizator ori
de cîte ori este necesar şi are drept
efect mărirea siguranţei În funcţio
nare a montajelor În regim de comutaţie. Pentru aceasta se pot folosi principiile şi schemele de
măsurare de la fabricant.
in continuare sînt prezentate circuitele utilizate În acest scop la Laboratorul de dispozitive şi circuite
electronice de la Institutul POlitehnic din Cluj-Napoca [3].
2. MAsURAREA
TENSIUNILOR
DE SUSTINERE
Caracteristicile electrice ale tranzistoarelor lucrînd la valori mari ale
tensiunii colector-bază sînt modifi- ..
cate de multiplicarea în avalanşă a
purtătorilor în regiunea de sarcină
spaţială a colectorului. Tensiunea
de susţinere Vsus este acea tensiune
VCE la care nu este necesar nici un
curent de bază pentru a produce un
curent de colector nelimitat [4]. Un
tranzistor bipolar poate lucra şi la
tensiuni de colector mai mari decît
tensiunea de susţinere. Acest mod
de lucru este utilizat numai În regim
de impulsuri şi În anumite condiţii
(durata conducţiei/durata Întregii
perioade - mică, şi in general specificată În catalog, iar joncţiunea
B-E polarizată invers cu o anumită
tensiune).
Limitarea la o valoare scăzută a
curentului de colector prin preve-

derea unei rezistenţe suficient de
mari În circuitul colectorului exclude pericolul distrugerii tranzistorului testat, chiar În regim de fucrlt repetitiv.
In practică, fenomenul de susţi
nere se vizualizează ridicînd caracteristica iC-VCE pe osciloscop. Circuitul din figura 2 permite măsura
rea tensiunii de susţinere:
a) cu baza În gol, VCEO(sus), cînd
presbutonul K este liber şi
b) cu baza legată la emitor printr-o
rezistenţă, VCER(sus), cînd presbutonul este acţionat.
Cele două sonde ale osciloscopului se conectează ca În figura 2.
Căderea de tensiune de pe rezistenţa de 1,3 n, proporţională cu i c ,
este neglijabilă faţă de VCE(SUS)'
Funcţionarea circuitului este următoarea: releul reed închide periodic contactul figurat În dreptul
său. la fiecare închidere a acestui
contact, tranzistorul testat este polarizat În conducţie de sursa de 6 V.
Pe calea +24 V - R - l - tranzistor
testat - 1,3 !l - masă, se stabileşte
curent. După un timp dictat de constanta LlR a circuitului, acest curent atinge valoarea sa maximă
ICmax

V

2
= R=
0,4 A

(1)

cu V2 = 24 V şi, respectiv, circa 0,8 A
cu V2 = 48 V (fig. 3a). Aceasta corespunde unei anumite energii acumulate În inductanţă. la blocarea

"CE
20V/div.

.
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O,SA/div.
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Fig. 1: Modul de
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a ariei de functionare
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Fig. 2: Circuitul pentru determinarea tensiunilor de

susţinere.

"CE -10V.lfJiv

Fig. 3: Oscllograme obtlnute cu circuitul din figura 2 cu baza
mltor prin rezistenţa de 100 n.
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din regiunea bazei. Timpul de
care al tranzistorului testat este
fel scurtat. comutaţia inversă
deci accelerată şi pierderile În
mutaţie reduse (fig. Se) .

<.

4. CONCLUZII
Măsurarea tensiunilor de susţi
nere şi a timpilor de comutaţie de
către utilizatorul tranzistoarelor de
putere este justificată În multe cazuri, rapidă şi uşor realizabilă cu
circuite relativ simple.
Constructorilor de surse În comutaţie sau alte convertoare cu
tranzistoare standul prezentat le
poate fi de real folos.

a
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Fig. 4: Stana pentru testarea tranzistoarelor de putere: a) panoul frontai; b) vedere din spate.

această energie tinde
curentul prin bobină.
Upsind dioda de nul, tensiunea la
bornele
inductanţei
Începe
să
crească.
Această
creştere
Încetează doar o dată cu atingerea tensiunii de susţinere, cînd tranzistorul
testat este menţinut În conducţie de
către VCE(sus), curentul bazei fiind
nul. Energia din inductanţă este
transferată În rezistoarele R şi RE şi
disipată. Regimul nu este periculos
pentru tranzistorul testat, curentul
prin. circuit fiind limitat de rezistenţa R = 56 n.
Modul de funcţionare descris
este ilustrat in oscilogramele din figura 3. Se observă că:
1. sarcina inductivă face ca la
blocarea tranzistorului caracteristica (i c , VCE) să treacă printr-o regiune cu curenţi şi tensiuni mari
(fig.3b);
Z deconectarea sarcinii este mai
rapidă
decît conectarea ei, din
cauza tensiunii mari la care se petrece fenomenul, VCE(sus)' Timpul
de cădere a curentului de sarcină,
adică durata conducţiei susţinute,
se determină simplu, prin liniarizare:

tranzistorului.
să

menţină

t

=L

= 0,4 !J.S.

Icmax

VCE(sus)
3. VCEO(sus) < VCER(sus)
Tranzistorul testat a
2N3055.

(2)

fost

(3)
un

7,5

kClJ
V1
15V

'in figura 4 este prezentat modelul
experimental folosit la ridicarea
oscilogramelor. Puterea disipată de
tranzistorul testat este redusă; În
consecinţă, pentru a executa măsu
rătoarea nu este necesar un radiator. De aici pronunţatul caracter
practic al testului: introducerea tranzistorului În soclu, citirea VCE(sus) şi
scoaterea tranzistorului testat durează mai puţin de un minut.
3. MASURAREA TIMPILOR DE
COMUTATIE
Circuitul de măsură a timpilor de
comutaţie este prezentat În figura
5. Părţile sale principale sînt circuitul basculant astabil şi etajul de ieşire În contratinip~~ realizat cu tranzistoarele BD. Configuraţia etajului
de ieşire este cea folosită de fabricant la determinarea timpilor de comutaţie [2]. Totuşi s-au adăugat În
plus condensatorul de accelerare a
comutaţiei directe (figurat În paralel cu potenţiometrul de 33 O) şi potenţiometrul de 100 n, care permite
reglarea tensiunii inverse aplicate
bazei tranzistorului testat. Datorită
acestor componente, timpii de comutaţie pot fi reduşi la minilŢlum,
după cum se arată În figura 6. In figura Se mai poate fi observată şi reducerea timpului de stocare a tranzistorului testat 40 dată cu creşterea
negativării bazei.
Generatorul impulsuri lor de co-

8

mandă (compus din circuitul astabil, separatoru! cu 2N2222 şi comutatorul rapid cu 8SS69) generează
un semnal de ,comandă cu factorul
de umplere de 1 %, pentru a exclude
necesitatea radiatorului tranzistorului testat. Fronturile semnalului
de comandă sînt mai rapide decît
timpii de comutaţie ai tranzistorului
testat (0.1 !J.5). S-a proiectat un circuit de comandă cu tranzistoare
pentru a asigura un domeniu larg
tensiunii de alimentare V1 (de la
cîţiva volţi la cca 40 V).
Funcţionarea circuitului:
1. La comutaţie directă, Ieşirea
generatorului de impulsuri trece in
starea SUS, v - +15 V şi tranzistorul 80135 este deschis. Concomitent. tranzistorul BD136 este blocat
prin polarizarea inversă a joncţiunii
B-E. Se obţine un curent direct de
bază 181 = 60... 200 mA, cu un vîrf de
peste 0,26 A, care asigură saturarea
tranzistorului testat din primele
momente, deci o comutaţie directă
rapidă.

2. La comutaţie inversă, ieşirea
generatorului de impulsuri trece În
starea JOS, v - O V şi tranzistorul
BD136 este deschis. Concomitent,
tranzistorul BD135 este blocat. Prin
joncţiunea
B-E a tranzistorului
testat se stabileşte un curent invers
182
50... 200 mA. Prin aplicarea
unei tensiuni negative cu amplitudine mărită, are loc creşterea curentului de extragere a purtătorilor

=

8,2

kn. k1l.

1N
4148

Fig. 5: Circuitul pentru
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stoasteste
co-

măsurarea

timpilor de comutatle.

c.
u
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: 5V Id iv.j i B :50mA/d iv.j

uCE :20Vldiv.j

i

C

6: Semnale
cu circuitul

:O,5A/div.

(URMARE DIN NR. TRECUT)
Ideea de a pierde o bună parte din
cursa activă a potenţiometrului nu
ne surîde însă, căci am rămîne astfel cu un domeniu restrîns de măsu
rare (pentru o valoare Ret dată),
"înghesuit" pe o plajă unghiulară
redusă, În detrimentul preciziei de
decelare a poziţiei de echilibru.
Mult mai raţional este să utilizăm Întreaga cursă activă a potenţiome
trului - toate cele 100 de diviziuni
provizorii ale scalei - şi să căutăm
o altă modalitate de a "elimina" extremităţile pronunţat neliniare ale
curbei de etalonare.
Privind din nou relaţia (3), pe care
o putem scrie sub forma
Rx = P • Ret
(5)
dacă notăm cu P raportul braţelor
OS şi AD delimitate de cursor la
echilibrul punţii,
P-r
P=-r-=

Dacă notam, pentru simplificare,
pe Pmax cu A, rezultă că simetria geometrică este satisfăcută de valoarea Pmin
1/11. sau, altfel spus, intervalul căutat va trebui să fie de
forma:
pE [1/11.; A]
(8)
unde A este un număr real supraunitar.
Putem realiza practic acest dezi~erat introducînd În serie cu potenţlometrul P cîte o rezistentă fixă
(Ri, R2) la fiecare din capete, aşa
cum se indică În figura 3. Din motivele de simetrie menţionate mai
sus, cele două rezistente se vor lua
egale Între ele,
'
Ri
R2 = R
(9)
.Raportul braţelor OS şi AD delimitate de cursor capătă În acest caz
expresia:
.

100-d
d

p=

(6)

observăm
că motivul
neliniarităţii
pronunţate spre extremităţi îl constituie variaţia din ce În ce mai rapidă a raportului P spre zero, res-

pectiv spre infinit.
Soluţia căutată constă deci În a limita plaja de variaţie a acestui raport la u~ i!1te:rval ţin~t (Pmin; Pmax),
de preferlnţa slmetrlC In Jurul valorii
P = 1. De data aceasta, fiind vorba
de un raport, "simetria" trebuie privită geometric, nu aritmetic, mai
precis este recomandabil ca valoarea P = 1 să constituie media geometrică. a_valorilor extreme Pmin şi
Pmax' adica:

-----

(7)

R

+PR

r

(10)

+r

EI ia valoarea maximă P
Pmax
= A pentru r = O (cursorul În extremitatea din stînga); Înlocuind În
(10) această condiţie, obţinem valoarea pe care trebuie să o aibă R
pentru a se asigura plaja (8) propusă:

R

=

-p_.

A

(11 )

1

Cu aceste rezultate si cu notatiile
de mai sus, expresia 'valorii Rx' În
funcţie de d devine:
d
(12)
100
(A - 1) d
Să revenim deci la curba de etalonare şi să vedem ce am cîştigat prin
Rx

= Ret

10011.

.eroare acceptate prin simpla
multiplicare cu o constantă a valorii
citite. Această ultimă condiţie nu
este obligatorie, deoarece putem
efectua etalonarea (corespondenţa
diviziunii Rx) individual pentru
fiecare domeniu, de exemplu sub
formă de tabele, curbe trasate pe
hîrtie milimetrică, scale diferite pe
tamburul potenţiometrului etc. Modul de lucru ar fi Însă astfel foarte
greoi, obositor. Etalonarea comună
această limitare simetrică a raporridică probleme În ceea ce priveşte
tului de măsurare p. Îr;:1 acest scop
selecţionarea rezistenţelor Ret, dar,
s-au reprezentat În figura 4 grafio dată făcută, asigură o mare comocele ecuaţiei de etalonare (12) penditate a măsurătorilor, cu condiţia
tru valorile particulare A = 2 (curba
ca factorul de multiplicare să fie
1), Î\
3 (curba 2). A
4 (curba 3)
"rotund", astfel ca înmulţirea să se
ŞI A
ac (curba 4, corespunzînd sipoată efectua mintal rapid şi precis.
tuaţiei R = O, adică variantei initiale
Din aceste considerente, soluţia
din figurile 1 şi 2).
.
cea mai avantajoasă pare să fie aleObservăm că scopul principal urgerea factorului de multiplicare 10,
mărit liniarizarea extremităţilor
respectiv realizarea unor domenii
curbei - este atins, cu atît mai bine
"decadice" de forma 0,1 ...;- 1; 1 ...;- 10;
cu cît parametrul A are valoarea mai
10 ...;- 100 etc. Dacă adoptăm această
mică. Pe de altă parte însă domesoluţie,
observăm
că
plaja (13)
niul de măsurare Rx pentru o vapropusă poate fi acoperită cu opt
loare dată a rezistenţei etalon, Ret,
domenii consecutive, şi anume:
se restrînge simţitor pe măsură ce A
1) O, 1 n . .;- 1 il; 2) 1 n ...;- 10 O; 3)
scade spre 1. De exemplu, pentru
A = 3, domeniul de măsurare devine. 10 n . .;- 100 il; 4) 100 n . .;- 1 kil; 5}
1 kO ...;- 10 kO; 6) 10 kO ...;- 100 kO; 7}
Rx
(Ret/3; 3Ret). Dacă vom lua,
100 kO ...;- 1 Mfi; 8) 1 MO ...;- 10 Mn.
de pildă, Ret = 3 il, va rezulta un doSă considerăm un domeniu oaremeniu de măsurare Rx = (1 n; 9 O).
care din cele opt, de exemplu doDupă cum se poate uşor intui, cîş
meniul 2, Rx = (Hl ...;- 10 O). Pentru
tigul În ceea ce priveşte precizia de
că am limitat plaja raportului de
măsurare este şi el cu atît mai submăsurare P la un interval de forma
stanţial cu cît alegem o valoare mai
(8), deducem uşor din relaţia (5):
mică pentru A. Singura problemă
practică este deci de a stabili un
Rxmin = 1 n = Pmin • Ret = Ret/.\;
compromis convenabil între sporiRxmax = 10 fi = Pmax· Ret = A· Ret.
rea preciziei pînă la o limită dorită
Făcînd raportul acestor expresii,
(necesară şi suficientă) şi restrÎndeducem valoarea pe care trebuie
gerea domeniului Rx.
să o dăm parametrului A pentru
Înainte de a lua această decizie obţinerea domeniul Rx dorit:
care se traduce prin alegerea valorii
lui A -, să mai menţionăm cîteva asA = 110 = 3,162
(14)
pecte semnificative pentru realizaEste uşor de verificat că această
rea practică a punţii. În primul rînd,
valoare se păstrează pentru toate
trebuie să ţinem cont de plaja totală
cele opt domenii.
Rx În care dorim să putem efectua
această
opţiune,
ecuaţia
Cu
măsurători. Pentru a "acoperi" macurbelor de etalonare (12) devine:
rea majoritate a determinărilor cu
care se confruntă În mod curent
10 d
constructori!
amatori,
propunem
- 1) d
(15)
plaja:
Rx = (0,1

n...;-

10 MO)

(13)

Este evident că nu vom putea
acoperi o plajă atît de mare cu un
singur domeniu de măsurare (o singură valoare Ret), nici cu două, trei
sau chiar patru domenii, decît dacă
vom sacrifica drastic precizia.
Să presupunem că am optat pentru precizie şi ne-am decis să realizăm un număr mai mare de domenii, n. În schema din figura 3
aceasta se traduce prin înlocuirea
lui Ret cu un set de n rezistenţe etalon diferite, selectabile cu ajutorul
un.ui comutator suplimentar.
In al doilea rînd, nu ne este indiferent cum anume sînt distribuite domeniile de măsurare în plaja totală
propusă. Fireşte, ele trebuie să acopere În întregime plaja, să fie plasate "în continuare" (în ordine crescătoare), cu eventuale mici suprapuneri de siguranţă, dar În acelaşi
timp ar fi de dorit ca etalonarea scalei să se păstreze de la un domeniu
la cel următor În limitele de

Nr. crt.
(1)

Ret
3

_R~2

<4

5
6

Rit 3

Ret/4

7

O

•

50

100

8

R ~t = A • R~ min =

1/10· O, 1 n

!l;

pentru domeniul al doilea
2

2

r-~

C;'

= [;10-1 0=.V100=
1
= 10 . -:=!l = 10· R~t şi aşa mai de-

Ret=A·Rxmin

10
parte.
Pentru a urmări mai uşor rezultatele obţinute, În tabel sînt sintetizate caracteristicile celor opt domenii, iar În figura 5 este reluată
schema punţii cu modificările menţionate.

DOMENIUL DE MĂSURARE

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
REZISTENŢA.

ETAlO,N

H~~t)
{l...;-10

2

unde indicele i reprezintă numărul
curent al domeniului de măsurare
(i = 1, 2, .. ? 8). Rezistenţele R~t vor
fi diferite pentru cele opt domenii,
dar raportul a două valori consecutive, R~t: R~i1 rămîne constant şi
egal cu 1 : 10. De exemplu, pentru
primul domeniu avem

...;- 10

n

10 n...;n
100 n ...;- 1
Idl ...;- 10 kH
10 kO ...;- 1001(0
100 kO...;- 1 IVI!!
1 Mn...;- 10 IVIU

0,316 n
3,16 O
31,6 n
316 n
3,16 kO
31,61dl
316 kn
3,16 MO

TEHNIUM 8/1989

minări date.
Să facem întîi unele precizari In legătură cu
distincţia dintre noţiunile de eroare şi greşeală,
În sensul la care ne referim aici. Eroarea nu reprezintă o greşeală, dar, dimpotrivă, greşeala are
întotdeauna drept consecinţă o eroare, de cele

(URMARE DIN NR. TRECUT)
De exemplu, revenind la cele două lungimi 11
120 mm şi 12
600 mm, pe care le-am determinat
cu aceeaşi eroare absolută maximă, 0'1 = 0'1 =
= 3 mm, deducem erorile relative maxime:'
2
3mm
01,(%)
100 .
= 100 . 120 mm = 2,5%;
11
3 mm
°1 2 (%) 100' 600 mm
0,5%.
Observăm
acum clar, din comparaţia celor
două valori, concluzia intuită de noi anterior,
anume că măsurătoarea a doua s-a efectuat mult
maÎ precis. Se confirmă şi de această dată dictonul după care "nu numerele, ci ponderile sînt mai

sem nificative".
Sîntem acum În măsură să apreciem erorile din
punct de vedere cantitativ. Ne-a mai rămas să
analizăm pe scurt care sînt cauzele lor, cum se
pot clasifica erorile, dar mai ales cum pot fi ele diminuate În cadrul unei măsurători sau deter-

mai multe ori chiar una "grosolană". Este posibil,
teoretic, ca două sau mai multe greşeli succesive
să-şi compenseze reciproc perfect contribuţiile
În eroarea rezultatului final, dar astfel de situaţii
sînt extrem de rare, cu excepţia poate a calculelor matematice (de pilpă, dacă "uităm" de două
ori un semn minus la o Înmulţire, ,rezultatul apare
ca şi cum nu am fi greşit deloc). In cazul erorilor
însă, compensarea reciprocă este o chestiune
cu rentă şi există metode adecvate pentru a determina sau estima gradul maxim posibil sau
probabil atins prin cumulare.
Greşeala reprezintă o abatere, adeseori flagrantă, de la algoritmul dat de măsurare, notare
sau prelucrare a datelor (în cazul nostru), abatere nevoită, necontrolabilă, pur subiectivă şi total întîmplătoare. Ea poate avea drept cauze neatenţia, necunoaşterea corectă a modului de lucru, defecte ascuse ale aparatelor, deficienţe
teoretice ale tehnicilor şi metodelor de prelucrare utilizate etc. Greşelile au În general cosecinte mai
decît erorile, atît prin natura lor
cît şi prin amploarea practic neliproduse (de exemplu, omiterea

sau plasarea greşită a virgulei În transcrierea
unui număr fracţionar poate ·afecta cu Illai multe
ordine de mărime rezultatul; la fel, cînd se citeşte
o valoare de tensiune, să zicem, pe scala O -:- 10 V
a multimetrului, dar din greşeală comutatorul se
află pus pe un alt domeniu).
Din aceste motive, greşeala poate fi considerată drept inamicul numărul unu al tuturor operaţiilor complexe de măsurare-prelucrare a datelor.
Este firesc să ne concentrăm toate mijloacele
disponibile pentru preîntîmpinarea greşelilor,
dar această măsură nu este Întotdeauna suficientă. Greşelile se pot pur şi simplu "strecura",
chiar şi atunci cînd cunoaştem foarte bine domeniul respectiv, cînd sîntem convinşi că am fost
deosebit de atenţi. Există greşeli cu consecinţe
mai puţin grave În ceea ce priveşte eroarea introdusă şi acestea pot trece uşor neobservate.
Există, de asemenea, cazuri cînd nu cunoaştem
anticipat nici măcar ordinul de mărime al rezultatului ce va fi obţinut şi În astfel de situaţii punerea
În evidenţă a eventualelor greşeli este la fel de dificilă (rezultatul nu "bate la ochi"). Se impune
deci - mai ales cînd avem de-a face cu determinări importante - parcurgerea unei etape suplimentare de depistare ulterioară a eventualelor
greşeli comise.
(CONTINUARE ÎN- NR. VIITOR)

Pegini reaUzata de flz. ALEX. MARCULESCU

Contact

Sistemele de supraveghere cu
fivertizare sonoră sînt, de regulă,
acţionate prin intermediul unor întrerupătoare (contacte, fire metalice subţiri etc.) plasate la căile de
acces spre incinta păzită. De pildă,
În figura 1 este dată schema-bloc a
unei instalaţii curente, prevăzută cu
detector de contacte deschise. Mai
multe Întrerupătoare, 11 -:- In, plasate adecvat la căile de acces (uşi,
ferestre etc.) sînt legate În serie şi
se află toate în poziţia "Închis" În
starea de veghe. Atunci cînd cel
puţin unul din ele este deschis În
mod nedorit (se deschide o uşă etc.),
detectorul de contract sesizează
evenimentul şi comandă, cu sau
fără Întirziere temporizată, acţiona
rea avertizorului sonor.
Pentru ca o persoană avizată să
poată pătrunde În incinta păzită
fără
declanşarea
avertizării.
este
necesar fie ca detectorul de contact
să acţioneze cu o anumită Întîrziere
(1 -:- 5 s), fie - atunci cînd tem porizarea nu este agreată ori indicată instalaţia să fie prevăzută cu un Întrerupător suplimentar, 1, plasat la
exterior într-un loc bine mascat,
care să permită şuntarea grupului
11 -:- In, deci blocarea avertizorului
pe durata cit I este menţinut închis.
In stare de veghe, intrerupătorul I

să se afle În poziţia deschis.
Există
nenumărate
variante de
materializare a acestui întrerupător

trebuie

de dezamorsare, inclusiv prin intermediul unor comutatoare electronice cu diverşi senzori sau chiar cu
cifru. În figura 2 propunem o astfel
de variantă, echipată cu un comutator rezistiv, pe baza unui cifru analogic.
Intrerupătorul
I este constituit
din perechea de contacte normal
deschise, k, ale unui releu, ReI.
Acţionarea releului se face prin intermediul comutatorului electronic
(T1 şi
care, la rîndul său, este
tensiunea din diagonala de "măsurare", C-D, a unei
pu.nţi Wheatstone (R1, R2, R3, Rx).
In starea de
este
dezechilibr:ată prin
rezistenţei Rx sau prin montarea la bornele
de varespective a unei
loare
mare
de
condi~a bine cunoscută de echilibru). In funcţie de sensul dezechilibrului, În diagonala C-O vom
o tensiune continuă de o
sau cealaltă. Pentru a
schema comutatorului elecapelat
a tensiunii
fl"'ll./"\c;nl'"
În acest scop puntea

1

~I1

r
dezamorsare :
( N.D.)

I2

Conh:u::tS!

de
supraveghere
In (Nl)

01 -:- 04 (diode de detecţie cu germaniu).
Atunci cînd dezechilibrul punţii R
depăşeşte un anumit prag (valoarea Rx conectată suficient de mult
diferită
de cea teoretică pentru
echilibru), tensiunea redresată prin
01 -:- 04 comandă intrarea În conducţie a tranzistorului T1, care are
a.stfel baza la un pptenţial "mai pozitiv" ca emitorul. In consecinţă T2
se blochează, releul este În repaus,
contactele sale K rămînînd deschise, deci În poziţie de veghe.
Pentru anclanşarea releului În vederea
dezamorsării
avertizorului
sonor este suficient să echilibrăm
(aproximativ) puntea R, conectînd
la bornele Rx o rezistenţă de valoare corespunzătoare (de exemplu, putem lua R1 == R2 == R3 == 100
kO şi atunci Rx v~ trebui să fie tot de
cca 100 kO). Intr-adevăr, atunci
cînd
este în echilibru, baza
lui
nu primeşte pOlarizare, deci
Ti este blocat; tranzistorul T2, polarizat prin R5. intră În conducţie,

2N2219
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Detec tor
de contact
deschis

Avertizor
sonor

anclanşÎnd

releul.
Varianta simplificată prezentată
nu pune probleme deosebite de reglaj: selecţionarea releului pentru
anclanşare fermă la cel mult 7,5-8
V, alegerea experimentală a valorii
lui R5 (în funcţie de calitatea lui T2)
şi a unui tranzistor T1 cu factorul
beta mare sînt singurele precauţii
mai importante. Ea prezintă Însă inconvenientul menţionat deja al pragului de dezechiliru, cauzat pe de o
parte de căderea de tensiune pe
diodele punţi; redresoare. iar pe de
altă parte de pragul de deschidere a
joncţiunii SE a tranzistorului T1.
Aceasta face ca releul să poată fi
anclanşat deci avertizorul dezamorsat - nu numai pentru valoarea
teoretică a rezistenţei Rx rezultată
din condiţia de echilibru, ci pentru
un interval mai mult sau mai puţin
restrins În jurul acestei valori. De
exemplu, pentru Rx teoretic de 100 kO
se poate obţine un interval "activ"
de cca 85 -:- 90 kO pînă la 120 -:- 130
k!l.
Fără a intra În detalii, sugerăm În
încheiere cîteva posibilităţi de îmbunătăţire
substanţială
a performanţelor in acest sens:
1. creşterea tensiunii U1 de alimentare a punţii. cu măsuri cuvenite de protejare a lui T1 in situaţiile
de dezechilibru extrem;
2. redresarea fără prag (cu AO) a
tensiunii de dezechiliru;
3. amplificarea logaritmică a tensiunii de dezechilibru înainte de redresare;
4. înlocuirea comutatorului electronic T1-T2 printr-o variantă fără
prag sau cu prag substanţial redus
(traductor de curent, nu de tensiune);
5. înlăturarea redresării tensiunii
de dezechilibru, cu modificarea
adecvată a comutatorului electronic (care poate fi uşor făcut să
acţioneze pentru ambele polarităţi
ale tensiunii de comandă).
Apelînd la una sau la mai multe
din modificările sugerate, se poate
obţine uşor o precizie suficient de
bună (interval Rx restrins) pentru a
justifica Într-adevăr calificativul de
"cifru analogic" atribuit montajului.
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Pe plan mondial, antenele frecvent folosite de radioamatori şi nu
numai de aceştia sînt cele verticale,
denumite cîndva "antene baston"
sau "antene Marcon;", după numele lui Guglielmo Marcon!, care
le-a imaginat şi utilizat.
Unul din avantajele acestor antene, cunoscute acum şi sub numele de "antene ground-plane",
constă În faptul că ele oferă o radiaţie circulară, asigurînd astfel posibilitatea realizării unor legături radio in orice direcţie, spre deosebire
de antenele filare, orizontale, care
prezintă lobi de radiaţie mai mult
sau mai puţin direcţionati, În funcţie
de tipul respectiv. Un alt avantaj
este acela că sînt uşor de realizat şi
nu ocupă prea mult spaţiu. Există
Însă şi un oarecare dezavantaj, În
sensul că antenele verticale simple
funcţionează doar pe o singură
bandă de frecvenţe, pentru care
sînt
dimensionate.
neputîndu-se
utiliza În condiţii bune pe benzi cu
frecvenţe armonice.
Ţinîndu-se Însă seama de avantajele oferite, s-a ajuns cu timpul la
realizarea unor antene verticale capabile să funcţioneze pe trei şi chiar
patru benzi diferite, În condiţii destuI de bune. Unele antene de acest
cen sînt dificil de construit. atît din

punct de vedere mecanic, cît şi radioelectric, ele fiind constituite dintr-un singur element radiant, dar
segmentat, la care segmentele sînt
izolate electric unele de altele, însă
interconectate prin circuite oscilante adecvate, Închise cît mai
etanş În cutii tubulare din material
plastic. Un astfel de ansamblu este
destul de dificil de realizat din
punctul de vedere al robusteţei mecanice, iar pe de altă parte, cu timpul, din cauza agenţilor atmosferici, etanşeitatea cutii lor cu circuitele oscilante se reduce, apărî'1d
chiar deteriorări ale acestora. In
plus, acordarea precisă a acestor
circuite pe anumite frecvenţe este
destul de laborioasă, implicînd aparatură de măsurat, printre care cel
puţin un undametru dinamic, bine
etalonat, aparat de care nu dispun
toţi radioamatorii.
Intrucit antenele verticale sînt folosite de radioamatorii care nu dispun nici de prea mult spaţiu pe acoperişul locuinţei şi nici de diverse
posibilităţi materiale. s-au imaginat
altele. care şi ele oferă performanţe
satisfăcătoare, putind totuşi funcţiona pe mai multe benzi şi fiind mai
simple şi uşor de realizat, fără a implica aparatură specială de măsu
rat.

Din această categorie face parte
aşa-numita "antenă trident" care nu
este altceva decît tot o antenă verticală, dar nu cu un singur element
radiant, ci cu trei, fiecare dintre
acestea fiind dimensionate Rentru
cîte o bandă de radioamatori. In general, astfel de antene se construiesc pentru benzile de 28 MHz, 21
MHz şi 14 MHz, adică cele mai uzuale pentru legături la mari distanţe.
Menţionez că folosesc o astfel de
antenă, realizată În regim propriu,"
încă din 1983, iar rezultatele obţi
nute pe parcursul a şase ani au fost
mai mult decît satisfăcătoare, neexistînd vreo staţie OX care să nu-mi
răspundă la chemări şi obţinînd
controale RST599 sau cel puţin
,559, folosind un emiţător cu o putere utilă, În antenă, de maximum
100 W.
Este poate amuzant de precizat
că denumirea de "antenă trident"
provine de la aspectul său, ce
seamănă cu un fel de furculiţă cu
trei dinţi, comparabilă cumva cu
faimoasa furcă a lui Neptun, sau
Poseidon, zeul mărilor, cunoscută
şi sub numele de "trident", adică o
furcă cu trei dinţi.
În cele ce urmează este descrisă
construcţia unei astfel de antene,
identică celei pe care o folosesc şi

LISTA DE PIESE
T1 = T2 = 2N3632; L 1 = L2 = 1.25
sp. CuAg 0 1 mm În aer. 0 interior al
bobinei = 8 mm; L3
L4 30 sp. 0,1
mm CuEm, bobinate peste rezisL6
3 sp.
toarele de 10 H; L5
CuAg 0 1,5 mm În aer, 0 interior al
hobinei = 8 mm; L7 = L8 = 6 sp ..

=

IUL8AN POPOVICI, VO'7D..J
Radioamatorilor ce folosesc
banda de 2 m le recomand realizarea acestui etaj final care poate fi
ataşat TX-ului de 1 W.
EI poate fi construit pe cablaj imprimat sau În aer, cele mai bune rezultate fiind obţinute la montajul În
aer pentru că se înlătură pericolul
oscilaţiilor
şi
al cuplajelor între
etaje.
Tensiunea de radiofrecvenţă
aplicată pe borna "IN 75 n" trece
prin ansamblul CT1, l1, L2. CT2,
CT3, cele două condensatoare fixe
de 25 pF şi este aplicată bazelor celor două tranzistoare 2N3632. Tranzistoarele sînt controlate de tensiunea continuă derivată din ansamblul L3, L4 şi cele două rezistoare
de 10 n, stabilizată de dioda OZ; ele
debitează pe cele două colectoare
aproximativ 12 W.
Prin ansambl.ul L9. L 10, cele două
condensatoare de 100 pF (cu mică),
CT4, L 11 şi CT5 acordate În banda
de 144-146 MHz, tensiunea de RF
se aplică antenei. Pe borna de ieşire
se obţin 10 W putere utilă.
DETALII DE

CONSTRUCŢIE

Din tablă de fier dublu cositorită
se construieste o cutie de aproxi-

•

mativ 15 x 8 cm şi Înălţim~a de 30
mm, cu trei cavitaţi egale. In prima
cavitate se montează toate piesele
din prima parte Ş schemei. În afară
de tranzistoare. In a doua cavitate
se montează numai tranzistoarele
În poziţie verticală, cu şuruburile
montate În partea de jos a cutiei, iar
În cavitatea a treia se montează res·
tul schemei.
Şocurile L7 şi L8 se montează pe
dinafara cutiei.
Trecerile de tensiune prin pereţii
cutiei se fac cu condensatoare de 1
nF sau, În lipsă, cu treceri de sticlă
decuplate prin interior cu 1 nF.
Trecerile de semnal de la intrare
şi ieşire, cît şi din tot montajul se
efectuează numai prin treceri de

=

=

În prezent.
Ca orice antenă verticală şi
aceasta este constituită dintr-un
element radiant şi cîteva contragreutăţi plasate la partea inferioară a
radiantului, constituite din fire inclinate la 135 0 faţă de elementul radiant, izolate electric la ambele extremităţi, dar conectate Împreună la
partea lor superioară. de sub elementul radiant şi legate la armătura
exterioară a cablului coaxial care
alimentează radiatorul. După cum
s-a menţionat mai sus, elementul
radiant este constituit din trei tuburi
din duraluminiu sau aluminiu. montate vertical, izolate electric la bază
şi
oonectate împreună acolo, În
acel loc fiind legat şi conductorul
central al cablului coaxial, cu o impedanţă de 52 H. La antena subsemnatului, ţevile sînt din duraluminiu. cu diametrul exterior de
25 mm şi grosimea peretelui de
1 mm. dar ele pot avea diametrul şi
de 30 mm, cu grosimea peretelui de
1...2 mm. Nu este cazul de a se folosi ţevi cu diametre şi grosimi de
pereţi mai mari, deoarece ele sînt
grele şi ridică multe probleme la
montare.
Ţevile
respective sînt
montate la distanţe de 250 mm între
ele, pe două plăci din lemn de fag
sau brad cu dimensiunile de 700 x

CuEm 00,8 mm, bobinate pe un tor
cu 05 mm- (şoc RF); L9 = L 10 = 2 sp.
CuAg 0 1,5 mm În aer, 0 interior al
bobinei
8 mm; L 11 = 3,5 sp. CuAg
o 1,5 mm În aer, 0 interior al bobine;
= 8 mm; OZ =1 diodă Zener de 2 W.
de orice tip, sau o diodă redresoare
În conducţie directă.

sticlă.

Montajul se realizează În aer,
foarte rigid şi foarte îngrijit.
Trebuie avut În vedere ca piesele
să fie situate la 1/2 din înălţimea cutiei. bobinele să fie situate la cel
puţin trei diametre de peretele ecranajului, iar sub tot ansamblul cele
două tranzistoare să fie prevăzute
cu un radiator de aluminiu.
Montajul a fost experimentat de
autor cu transceiverul personal de
2 m şi cu o antenă SWAN simplă, iar
rezultatele au fost foarte bune.

t24V/1A
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200 x 20 mm, vopsite cu vopsea
de ulei, spre a rezista la intemperii. Ţevile nu sînt însă fixate direct
pe plăcile din lemn, ci prin intermediul unor izolatoare din porţelan
sau pe plăci din sticlotextolit sau
textolit cu grosimea de minimum
10 mm, fiind ataşate la acestea prin
intermediul unor brăţări din aluminiu cu lăţimea de 25 ... 30 mm şi grosimea de 1,5... 2 mm, prevăzute cu
urechi şi cîte un orificiu corespunzător, cu diametrul de' 6 mm, prin
care vor trece şuruburi cu cap hexagonal şi f;)iuliţă M5, cu care se vor
fixa pe izolatoare.
Cele două plăci din lemn se fixează una din ele la extremitatea
superioară a pilon ului de susţinere,
preferabil din lemn, vopsit şi el cu
vopsea de ulei aibă, cu dimensiunile minime de 5 000 x 60 x 60 mm,
iar cea de-a doua la o distanţă de
700 mm, ele fiind fixate solidar cu
pilonul, cu şuruburi M10 x 100 mm,
piuliţe şi şaibe adecvate. Ţevile fiind fixate la bază pe două plăci, este
exclusă deplasarea sau Î[lclinarea
lor de la poziţia verticală. Inălţimea
minimă a pilonului, de 5 000 mm
faţă de acoperişul casei, este absolut necesară deoarece altfel nu vor
putea fi ancorate contragreutăţile
la Înclinarea de 135 0 În raport cu
axul ţevilor. Această Înclinare asigură un unghi de radiaţie de 6... 7
grade, excelent pentru legături DX,
dar şi pentru distanţe mai reduse,
europene.
Această antenă a fost concepută
pentru benzile de radioamatori de
28 MHz, 21 MHz şi 14 MHz. Pentru
aceste benzi, lungimea ţevilor este
aibă
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următoarea:

banda de 28 MHz: 2 600 mm;
banda de 21 MHz: 3 500 mm;
banda de 14 MHz: 5 100 mm.
Ţeava cu lungimea de 5 100 mm
poate fi realizată şi din două bucăţi
mai scurte, Îmbinate între ele cu un
cep din aluminiu presat În interior şi
o brăţară tot din aluminiu, strînsă
cu şuruburi la exterior.
Cît priveşte dimensiunile contragreutăţilor, confecţionate din sîrmă
de cupru emailată, cu diametrul de
2... 3 mm, sau din liţă pentru antene,
răsucind În paralel cîte trei fire,
acestea sînt următoarele:
banda de 28 MHz: două conductoare separate, de cîte 2 500 mm
lungime;
banda de 21 MHz: două conductoare separate, de cîte 3350 mm
lungime;'
banda de 14 MHz: patru conductoare separate, de cîte 5 150 mm
lungime.
La montarea antenei, ţeava pentru banda de 14 MHz se va monta
Între celelalte două pe plăcile de
lemn de pe pilon. Este preferabil ca
planul În care se înscriu aceste tevi
să fie orientat pe direcţia nord-sud.
În acest caz, contragreutăţile pentru banda de 14 MHz vor fi orientate
spre cele patru puncte cardinale,
adică P-N, P-S, P-E şi P-V, unde
prin P s-a notat axul pilonului antenei. Celelalte contragreutăţi se vor
intercala Între cele de mai sus astfel: Între P-E şi P-N,' o contragreutate pentru 28 MHz şi alta pentru 21
MHz, iar În partea opusă la fel, Între
P-N şi P-S. Se va căuta ca, pe cît posibil, unghiurile dintre contragreutăţi să fie aproximativ egale.
La partea superioară, contragreutăţile se ataşează la un inel (manşon), din OL37 prevăzut cu 4 urechi
dinsirmă de OL37, 0 6 mm, sudate
pe inel şi dispuse la 90 0 Între ele.
Inelul se blochează pe pilon cu un
şurub cu piuliţă, care străbate atit
inelul, cît şi pilonul.
Legăturile între cablul coaxial de
alimentare al antenei şi ţevile radiante se vor executa numai prin
brăţări
din aluminiu, cu urechi
strînse cu şuruburi şi papuci cositoriţi, peste care .se vor înfăşura cîteva
spire din bandă izolatoare, spre a le
proteja de intemperii. Se va proceda la fel şi pentru legăturile la
contragreutăţi, care se vor cositori
si ele În prealabil.
Daca pentru izolarea la bază a
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CABLU COAXIAL

----f.

PlACĂ DE. LEMN
'JOOx 200)( 20mm

Z-52.Q.

COAA(ÎN lOTAL 3.BUCJ
(VEZI TEXTUL)

IZOLATOARE
DE PORŢELAN

PILON DE LEMN
5000x 60 ~ 60mm

ţeviior nu se va găsi textolit cu grosimea de cca 10 mm, se vor putea
folosi mai multe plăci din acest material, cu grosimi de 2... 3 mm, suprapuse şi eventual lipite Între ele
cu răşină epoxidică sau nitrocelu10ză, spre a se evita păstrarea umidităţii Între ele. Dimensiunile acestor plăci nu este necesar să fie mai
mari de 100 x 100 mm, ele urmînd a
fi fixate pe plăcile de lemn cu cîte
patru şuruburi spre colţuri, iar urechile brăţări lor ţevilor spre centru,
plăcile fiind distanţate de plăcile de
lemn cu cîte patru bucşe metalice
cu lungimea de 15 mm, diametrul
exterior de 15 mm şi cel interior de
6mm.
Pilonul antenei se va ancora cu
trei cabluri liţate din oţel zincat, cu
diametrul de 4... 5 mm, dispuse
după virfurile unui triunghi echitateral şi ataşate sub placa de lemn

inferioară

de pe pilon.
Cablul coaxial se va ataşa la pilon
prin bandajare (matisare) cu sîrmă
CuEm 02 mm sau OL37.
Cablul coaxial al antenei prezintă
o anumită importanţă În ceea ce
priveşte lungimea lui, care nu poate
fi oarecare. Astfel, conform unor
studii efectuate de F9JJ, publicate
În revista "Radio REF", april ie 1971,
există nişte lungimi optime În funcţie de frecvenţă şi de transferul maxim de energie de radiofr.ecvenţă
dintre emiţător şi antenă. In concordanţă cu aceste studii, este necesar ca lungimea cablului coaxial
să fie diferită de lungimea de undă
pe care se lucrează.
Astfel, pentru banda de 14 MHz
se recomandă următoarele lungimi
de cablu coaxial: 3,45; 10,70; 17,25;
24,20; 31,00; 38,00; 44,80 m sau
4,25; 21,20; 29,70; 38,20; 46,80 şi

55,20 m,aceste dimensiuni putînd fi
corespunzătoare În suficientă mă
sură şi pentru alte benzi sau antene,
În funcţie de distanţa dintre antenă
şi emiţător. Dacă însă această distanţă este cuprinsă între două din
dimensiunile menţionate, se va prefera lungimea imediat superioară,
surplusul de cablu făcîndu-se co-

lac, jos În cameră, lîngă emiţător.
În cazul subsemnatului am experimentat două din aceste dimensiuni, pe acelea de 17,25 m şi 21,20 m,
oprindu-mă la ultima, care a dat
cele mai bune rezultate, cu maximum de transfer de energie şi minimum de unde staţionare.
Menţionez că acest gen de antenă nu se poate adapta perfect la
u'n emiţător dacă acesta nu este
prevăzut cu un filtru ,,1T''' (filtru Co/lins) şi un reflectometru, completate Însă şi cu un filtru de armonici.
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DORU SANDU.
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Calculatorul electronic, oricît de
dea fidel semnale dreptunghiulare,
ar fi, rămîne totuşi nese impune folosirea celor special
putinCios
În faţa înregistrărilor
concepute pentru acest scop. Mai
magnetice de o calitate slabă. . mult, calculatoarele personale imAceastă situaţie este mai des Întîlpun copierea programelor sub connită În cazul transmisiei serie a datrolul unui "copier", ceea ce duce la
telor, folosindu-se ca periferic catriplarea timpului afectat -acestei
setofonul, categorie În care pondeoperaţii încărcare, salvare, verifirea cea mai mare o au calculatoacare - şi aceasta În cazul fericit
rele personale, accesibile tot mai
cînd copierul folosit rezistă protecmult utilizatorilor din multe domenii- ţiei din program. Eliminarea tuturor
dezavantajelor mai sus menţionate
de activitate.
este posibilă numai folosind uh
Casetofonul de largă utilizare nefiind capabil să înregistreze şi să remontaj capabil să readucă la para-

metrii iniţiali semnalul inregistrat
pe suportul magnetic şi să permită
copierea programelor Între două
casetofoane simultan cu verificarea lor. Schema propusă are aceste
calităţi, fiind capabilă să prelucreze
semnale cu totul improprii tehnicii
digitale. Tensiunea de intrare trebuie să fie superioară valorii de 150
mV şi este dependentă de tipul distorsiunilor ce afectează semnalul
util.
Condensatorul Cl separă galvariie intrarea de restul montajului.

În vizită, cu o brigadă ştiinţifică a
revistei "Tehnium", la Şcoala generală din Topleţ (jud. Caraş-Seve
rin), am vorbit, copiilor prezenţi la
intilnire, fiecare invitat, despre domeniile În care lucrăm: profesorul
universitar Mihail Stratulat despre
automobilele prezentului şi ale viitorului, inginerii V. Ciobăniţa, 1.
Mihăescu şi fizicianul AI. Mărcu
lescu despre electronică şi telecomunicaţii,
meteorologul 1. Stăn
cescu despre prevederea timpului
probabil, bineinţeles, eu, ziarist de
ştiinţă, despre pasionanta mea profesie.
Copiii ne-au ascultat, curioşi, au
pus zeci de întrebări. au şi participat la un concurs dotat cu premii,
de tipul "Cine ştie cîştigă!", dovedind o fO.arte bună pregătire - pentru care şi ei şi profesorii lor merită
felicitări! ( au cîştigat premii, În
obiecte: Cristian Viericiu, Petre
Novăcescu şi Marius Atanasescu),
apoi ne-au arătat ce fac ei în domeniul ştiinţei şi tehnicii, acolo, la To-

Frimu.
Evident, această activitate~' (care
are deja 3 ani vechime) face ca şco
larii topleţeni să se arate bine pregătiţi şi la concursurile pioniereşti:
locul II la concursul "Start spre viitor" În 1988 (cu o tabelă de afişaj,

perfecţionat

Perla de ferită împreună cu grupul
R1, C2 şi C3 filtrează semnalul de
intrare, atenuînd mult frecvenţele
foarte Înalte, oricum neprelucrabile
de către calculator. Deoarece semnalul de la intrare poate atinge valori de ordinul vOltilor, se impune limitarea sa cu cele două diode D1,
02 În aşa fel încît intrării amplificatorului A 1 .să i se aplice semn,,1 de
nivel relativ constant, care apoi să
fie amplificaţ şi trecut prin comparatorul A2 pentru a se obţine la ieşi
rea C un semnal dreptunghiular
pur,.,ce va fi uşor prelucrat de calculator.
PoziţionÎnd
corespunzător
comutatorul K, va fi posibilă înregistrarea semnalului refăcut prin
intermediul repetorului A3 şi al divizorului R9, R10. Nivelul semnalului
pe pinul 3 al conectorului de ieşire
este de aproximativ 600 m V şi semnalizat ca valoare corectă de dioda
luminescentă
LED. Difuzorul Di1.
din emitorul tranzistorului T face
posibil controlul sonor al semnalelor emise de calculator în timpul
rulării programelor. Grupul 04, C6
elimină vîrfurile tensiunii induse de
difuzor, protejînd astfel tranzistorul
T. Prin intermediul comutatorului K
se pot înregistra:
A - date salvate din memoria
calculatorului;
S - sunete emise de calculator;
C - date provenite de la alt
casetofon.
Cele trei borne A, S, C se conectează la intrările, respectiv ieşirile
specifice tipului de calculator folosit. Conectarea celor două casetofoane la conectorul de intrare-ieşire se va face printr-o derivaţie corespunzătoare.
Tensiunea de alimentare (+5 V) provine din sursa
calculatorului. Pinii circuitului integrat A nu au fost notaţi, lăsînd posibilitatea executării cablajului imprimat În funcţie de gabaritul componentelor şi de spaţiul disponibil. O
execuţie îngrijită, cu
respectarea
valorilor din schemă, va duce intotdeauna la reuşită sigură.

ALEXANDRU MIRONOV
ateflltă a maistrului Ştefan Golopenţa, 'îndrumătorul cercului pa-

nouri electrice cu care dau ajutor
efectiv producţiei! Să numim pe
cîţiva dintre micii meşteri: Marius
lanculescu,
Marius
Atanasescu,
Cătălin Orza. Dan Popescu, lulius

executată de Ileana SOlbotină, anul
acesta Iiceană).
Dar, mai ales, această activitate îi
pregăteşte pentru viitor: '1'unca În
uzina de acasă, această Intreprindere Mecanică Topleţ, veche de

peste 110 ani.

pleţ.

Şi

fac multe: organizaţi într-un
cerc uzinal, mai bine de
20 de c.oPii participă la activităţi În
cadrul Intreprinderii Mecanice Topleţ, învaţă cîte un pic de meserie
de la cei mari, fac muncă de atelier,
chiar execută - sub conducerea

,aşa-numit
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Ing. AURELIAN
Materialul de faţă constituie o
completare a articolului din numerele 12/1985 şi 1/1986 ale revistei
"Tehnium", prezentînd trei circuite
integrate de cost redus (low cost)
care comandă cîte cinci diode electroluminescente pentru fiecare canal (stînga, dreapta); nivelul la care
se deschide fiecare ieşire pentru
comanda LED-urilor este stabilit de
un divizor intern.
Principalele
caracteristici
sînt
cuprinse În tabel, iar În figurile 1 şi 2
sînt prezentate schemele bloc şi de
utilizare.
Structura internă a unui circuit
integrat cuprinde:
- o sursă de tensiune stabilizată
care furnizează tensiunea de referinţă fixă pentru două divizoare rezistive de tensiune (cîte una pentru
fiecare canal);
.
- cîte cinci comparatoare cu
histerezis pentru fiecare canal;
- circuitele- de comandă a LEDurilor cuprinzînd şi generatoare de
curent constant (15 mA/LED);

- cite un AO pentru fiecare canal;
- circuitele U2066B şi U2067B
au AO urmate de circuitul de re(jresare, conectate intern la comparatoare;
- circuitul U2068B are AO neconectate la restul montajului, intrările şi ieşirile fiind conectate la

~
Tensiunea de alimentare, Ua (V)
Curentul absorbit de la

sursă,

la (mA)

Tipul capsulel
Pasul de deschidere a comparatoarelor :"~""";V;\~aJ

BIBLIOGRAFIE:
Catalog Circuite integrate TFK,
1987.
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LED 3
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LED!.
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Curentul generat pentru un LED, 1('11-05 (mA)
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de. intrare aplicată drcuitulUl.
In
încheiere
menţionăm
că
aceste trei C.1. sînt cuprinse in programul de producţie al firmei 1'elefunken (R.F.G.).

PARAMETRUL

t-Ua

rl...

pinii circuitului. În acest fel, utilizatorul îşi poate stabili modul de conectare În funcţie de necesităţi.
Circuitele necesită un număr mic
de componente externe.
in figura 1, condensatoarele C2
stabilesc constanta de integrare
împreună cu R2. R1, R3 formează
un divizor rezistiv pentru tensiunea

MATEESCU

LED

C2

GROUND
FIG.2
FlG.1

casetofoane etc.

matricea rezistivă ponderi le semnalelor S, R, G, prin porţile CDB408.
Semnalul video complex obţinut
are amplitudinea de 1 Vvv. Diagramele din figurile 2 şi 3 completează
explicaţiile din text cu privire la succesiunea temporală a semnalelor În
, diverse puncte ale schemei codorului.
În figura 4 este prezentată o altă
variantă de codor bazat pe linia de
întîrziere constituită din circuitele
inversoare CDS404.
Ing. CATALIN ,JIFCU
Salva de impulsuri de sincronizare culoare este poziţionată de
La intrarea codorului trebuie să
semnalul K prin intermediul circuiexiste semnalul de sincronizare S şi
tului CDS408.
semnalul K, care indică intervalul
În funcţie de paritatea liniilor,
de transmitere a salvetor de sincroobţinută prin semnalul jH/2 dat de
nizare. Cu ajutorul unui divizo.f reacircuitul CDB474. este selectat un
lizat cu CDS474 se obţine semnalul
jH/2, care indică prin nivelul 1 liniile
În care faza salvelor de sincronizare
este de +135°.
5"Jj
U
USemnalul dreptunghiular al osciK--U
U
U
latorului de 4,43 MHz este introdus
q-Î~
În linia de întîrziere obţinută din
R~~
şase porţi CDS404. Semnalul de la
B __n..n.J1JLJmfl.fl_
ieşirea liniei, faţă de cel de la intrare, este defazat cu 90° În sens trigonometric sau orar, În funcţie de
valoarea logică a lui jH/2, prin intermediul circuitului CDB450. Semnalele defazate sînt folosite la selectarea '" intrărilor
multiplexorului
CDS4153, care împreună cu cîteva
porţi CDB4XX alcătuiesc modulatorul de fază.
Pentru asigurarea unei luminanţe
corespunzătoare s-au
adăugat la

defazaj În sens orar aau trigoDometric prin semnalele de activa~e ale
multiplexoarelor CDB4151. La: ieşi
rea acestora se -obţine un semnal
dreptunghiular
defazat
cu
un
număr de grade oorespunzător.;cu
lorii selectate prin intrările R, <G, B.
Similar, pentru obţinerea .unui nivel de luminanţă corespunzător s-a
aplicat matricei de ieşire ponderea
semnalelor B, R, G prin porţile
CDB408.
Ambele scheme au fost folosite
pentru obţinerea semnalului video
complex color la un calculator
compatibil Sinclair-Spectrum.

COCOR PAL
Semnalul video complex de culoare PAL se obţine cu ajutorul unui
dispozitiv de codare,
a cărui
schemă de principiu este prezentată În figu ra 1.
Pornind de la faptul că receptorul
TV recunoa$te informaţia de culoare prin intermediul fazei semnalului de 4,43 MHz, am ajuns la sinteza unor sem.nale" "cvasidreptunghiulare a căror fază se modifică În
funcţie de culoarea prescrisă.
Semnalele logice B, R, G, provenite de la un generator de miră TV
sau de la un calculator, sînt aplicate
unui
decodificator
binar-zecimal
CDB442, care selectează una din
cele opt culori adresabile.
Pentru sincronizarea În fază şi
frecvenţă a oscilatorului de 4,43 MHz
din receptor, codorul transmite un
semnal de sincronizare a culorii de
forma unei salve dreptunghiulare,
plasat pe palierul impulsului de
stingere linii, după impulsul de sincronizare linii.
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Ing. ALEXANDRU HOTICO. Villeu de Sua

Realizarea unui diason cu ajutorul unui aparat de proiecţie tip aspectomat J-24B (R.D.G.), DIASTAR
(R.S.R.) etc. implică existenţa unui
aparat care să permită comutarea
automată a diapozitivelor la intervale diferite de timp, În funcţie de
comentariul adecvat pe fondul muzical ales.
În acest scop am conceput, realizat şi experimentat cu succes sincronizatorul cu timp variabil de
acţionare, adaptabil la orice aparat
de proiecţie a diapozitivelor de tip
aspectomat, care satisface cerinţele realizării unui diason de calitate. Voi descrie În continuare modul de funcţionare a montajului.
1. ÎNREGISTRARE
După
selectarea diapozitivelor,
ordonarea lor conform temei alese
şi Încărcarea .Ior pe casetă (caseta
dia de 36 de poziţii). se alege de pe
un disc sau magnetofon o piesă
muzicală care va servi drept fond
muzical diasonului propus.
Acest semnal audio se va conecta printr-un cablu coaxial la
Ufa mamă notată pu. Comenta(ţf.:.·... iul diapozitivului se va face în faţa
. nui microfon conectat la intrarea
. espectivă din schemă. Semnalul
trece prin condensatorul C6 şi
atacă baza tranzistorului T5 aflat
Într-un montaj compresor de dinamică şi care are rolul de a uniformiza variaţia intensităţii vocii comentatorului.

l

Cu ajutorul lui RH şi R20 se face
dozarea intensităţilor celor două
semnale (muzică, respectiv comentariu), la nivelurile optime, astfel Încît În colectorul lui T6 se va obţine
mixarea lor. Comutatorul C (2x2
poziţii), aflîndu-se pe poziţia înregistrare, va permite trecerea acestui semnal de la C12 la una din pistele de înregistrare ale unui magnetofon (casetofon) stereo.
Personal am folosit un magnetofon MAIAK (U.R.S.S.). Legătura Între mufa de inregistrare stereo a
magnetofonului şi mufa sincronizatorului se va face printr-un cablu de
înregistrare-redare stereo. De asemenea, printr-un cablu bifilar, dotat
la capete cu două mufe tată (toate
mufele sînt mufe DIN), se va face
legătura între mufa de acţionare a
sincronizatorului şi mufa de acţio
nare de la distanţă a aspectomatului. Astfel legăturile stabilite, se va
porni
magnetofonul,
reglîndu-se
nivelurile de înregistrare pe cele
două canale În aşa fel Încît să nu se
satureze banda, iar la terminarea
comentariului diapozitivului, care
se proiectează simultan cu înregistrarea, se apasă pe butonul B. Butonul B este un comutator cu 2x2 poziţii cu arc, căruia i s-a deblocat autoreţinerea, fapt ce permite revenirea la poziţia normală (deschis) o
dată cu Încetarea apăsării lui.
În momentul apăsării lui B, contactele de sus comandă aspectomatul care schimbă diapozitivul, iar
contactele de jos asigură imprima-

rea pe a doua ·pistă a magnetofonului a unui semnal de comandă sinusoidal de aproximativ 120 mV.
Acest semnal provine de la înfăşurarea 3 a transformatorului Tr
de tip sonerie, care constă din bobinarea a 4 spire de sîrmă de 0,15 mm
CuEm peste secundarul transformatorului.
Se trece apoi la comentariul celui
de-al doilea diapozitiv, şi operaţia
se repetă. pînă la terminarea diapozitivelor. Se recomandă durate de
acţionare a lui B cît mai scurte, pentru a nu produce la redare acţionări
multiple.
Cu ajutorul rezistenţelor semireglabile R13 şi R18 se asigură o plajă
convenabilă a lui R17 şi R20 În timpul mixării celor două semnale.

2. REDARE
După terminarea diapozitivelor şi
a înregistrării pe bandă a comentariului paralel cu impulsul de sincronizare, se trece la vizionarea diasonului. Acest lucru se realizează prin
derularea benzii şi alimentarea aspectomatului cu diapozitivele dispuse În casete În ordinea înregistrării. Dacă există mai multe casete,
acestea s"e vor numerota. În continuare se va muta mufa tată a cablului de înregistrare-redare la mufa de
ieşire a magnetofonului stereo, iar
comutatorul C se va trece pe poziţia
R (redare). Se pornesc magnetofonul şi aspectomatul, plasînd un difuzor În spatele ecranului de proiec-

în difuzor se va auzi comentariul
pe fond muzical, iar schimbarea
diapozitivelor se face de acum automat. Acest lucru se realizează
atunci cînd impulsul de pe pista de
sincronizare va ajunge În dreptul
capului de redare, iar prin intermediul lui C1 va fi amplificat de~T1 şi
redresat de cele două diode 01 şi
02. Iniţial prin R4 şi R5 tranzistorul
T2 este bloca!, avînd baza la potenţial negativ. In această situaţia. T3
conduce, deoarece baza lui esfe
pozitivă prin R6, iar T4 este blocat
întrucît potenţialul bazei se apropie
de potenţialul masei prin impedanţa mică a lui T3. Curentul de colector al lui T 4 fiind mic, releul R2
nu acţionează.
La apariţia impulsului de sincronizare şi obţinerea alternanţelor
pozitive,
pe
condensatorul
C4
apare o tensiune cu plusul spre
baza lui T2. Prin reglarea lui RS se
ajunge la pragul de deschidere a lui
T2 datorită impulsului pozitiv de pe
bază, fapt ce duce la Închiderea lui
T3 şi deschiderea lui T 4 o dată cu
anclanşarea releului.
Contactul normal deschis al lui
RL şuntează mufa de comandă a
aspectomatului graţie căruia se
schimbă diapozitivul.
O dată stabilit acest prag prin R5,
schimbarea diapozitivelor se va
face automat, sincron cu impulsurile inregistrate pe bandă. Se va
avea grijă ca redarea să se facă În
poziţia
stereo a magnetofonului
(ambele taste ale pistelor apăsate
în cazul magnetofonului MAIAK).
Ori&e trecere la redarea mono
sau suprapunere a pistelor va duce
ori la dispariţia impulsului de sincronizare, ori la o desincronizare
(anclanşări aleatoare) datorită comentariului suprapus peste pista de
sincronizare.
Creşterea sau scăderea pragului
de acţionare a releului, precum şi
compensarea variaţiei de curent
prin amplificatorul de curent datorită temperaturii se vor face prin
modificarea lui R5.
3. PIESELE COMPONENTE

R1 = 1 MO; R2 = 4,7 kO; R3 = 383
O; R4 = 470 kO; R5 = 10 kO; R6 =
2,2 kO; R7 = 1 kO; R8 = 20 O; R9 =
100 O; R10 = 1 MO; R11 = 5 kO; R12
= 33 kO; R13 = 100 kO; R14. = 22 kO;
R15 = 1 kO; R16 = 5 kO; RH = 25
kO; R18 = 100 kO; R19 = 10 kO; R20
= 25 kO; R21 = 10 kU; R22 = 1 MO;
R23 = 3 kO; C1 = 4,r J.LF/10 V; C2 =
4,7 J.LF/10 V; C3 = 470 J.LF/10 V; C4 =
5 J.LF/6 V; C5 = 1 000 J.LF/16 V; C6 =
0,1 J.LF; C7 = 5 j.LF/10 V; C8 = 0,1 J.LF;
C9 = 0,1 J.LF; C10 = 50 J.LF/6 V;C11 =
2,2 J.LF/6 V; C12 = 4,7 J.LF/10 V; C13 =
470 J.LF/12 V; Tr = transformator sonerie (220 V/7 V); RL = releu 9 V/15
mA; T1 = BC108C; T2, T3, T4 =
BC107A; T5 = BC109C; T6 =
BC108B; 01, 2, 4, 5 = EFD106; 03 =
1N4007; DZ = PL6V2.
Respectînd valorile date şi realizînd montajul corect pe circuit imprimat, aparatul prezentat va funcţiona perfect.

Fiz. GH. BÂLUTÂ
Ceasurile de mină electronice cu
sonerie (muzicală sau nu) au dezavantajul unui nivel sonor redus al
semnalului de avertizare. De aceea
utilizarea lor ca deşteptătoare nu
este sigură, efectul depinzînd de ...
profunzimea somnului.
O cale de sporire a nivelului sonor este construirea unui amplificator simplu, care - cuplat la ceas dă garanţia trezirii la ora fixată.
Montajul din figura alăturată este
redus la ultima expresie de simplitate şi are un consum în repaus ne-
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Singura problemă coneste cuplarea lui cu ceasul
(carcasa metalică sau masa, pe de
o parte. şi contactul sub formă de
arc pentru zona centrală a traductorului originar, pe de altă parte).
Sînt posibile două soluţii:
1. cînd ceasul este folosit exclusiv ca deşteptător staţionar, se îndepărtează
traductorul piezoelectric originar şi firul central se prelungeşte cu o sîrmă izolată care se
scoate din carcasă printr-o gaură;
2. cînd ceasul este folosit la mînă
glijabil.

structivă

şi
numai seara devine "deştep
tător", vom scoate firul central al
traductorului la un mic contact amplasat pe partea laterală a carcase;
şi izolat faţă de aceasta. Poate fi intrebuinţat,
de exemplu, capătul
neascuţit al unui bold, lipit într-un
izolator din plastic. Cînd dorim să
ataşăm ceasul la amplificator, îl
aşezăm într-un lăcaş (cutie) strict
dimensionat, astfel Încît capătul
boldului şi masa să vină În contact
cu două lamele elastice de tablă
care preiau semnalul pentru difuzor.

II

(URMARE DIN HR. TRECUT)

exterior al piesei A2 se montează
pieşa A3. al cărei desen de execuţie
este dat sub denumirea de piesa 44.
Această piesă poate culisa pe diametrul exterior al piesei A2 şi se
poate ,fixa in poziţia dorită cu un
şurub M3. Pe piesa 44 se montează
inelul de reglaj notat piesa 45.
Poziţia optimă a piesei A3 se stabileşte experimental, după punerea
În funcţiune a instalaţiei. Poziţia cu
care se incep reglajele este atunci
cînd capătul inelelor concentrice
ale piesei A3 se ,situează la 5 mm de
capătul piesei A2.
'
Subansamblul format din piesele
A2 şi A3 poartă În limba engleză numele de "feedhorn".

Flanşa 1 pe care se prinde cutia
preamplificatorului este reprezentată sub notaţia piesa 42.
Pe flanşa 2 cu care se termină
convertorul se montează cu prezoane M4 piesele A 1 şi A2 din
planşa 5/4. Piesa A 1 este o flanşă
de adaptare de la ghid circular la
ghidul dreptunghiular R120 În care
este realizat convertorul. Desenul
de execuţie al flanşei A 1 este dat
sub denumirea de piesa 43.
Piesa A2 este, de fapt. antena ce
se montează În focarul oglinzii parabolice. Această piesă este un
ghid de unde circular. Pe diametrul

4- our/ </>

Rolul pies~· A3 este de a atenua
undele ele<!lromagnetice parazite
ce sînt focalizate pe peretele exterior al ghidului de unde circular.
Aceste unde, În anumite situaţii, pot
perturba semnalul captat prin diminuarea eficacităţii antenei sau prin
mărirea zgomotului captat. Prin reglarea pozitiei piesei A3 se reali-.

zeazeLşl' adaptarea ghidului de
la antenă.
Subar1samblui format din pi
Ai, A2 şi A3 este dimensionat
tru a putea fi utilizat împreună
antenă parabolică normală (nu
fset) cu un raport distanţă
Iă/diametru cuprins Între 0,5
(CONTINUARE ÎN NR.,
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L,

-= 0,050

INTERFATA
SERIALA V24 PENTRU OALOUL,ATOR·UL~·
..
autori : cib. Craciun' Dutu
ing. Chirulescu Paul
ing. tolonati Cristian
(URMARE DIN NR. TRECUT)

00090
00100
00110
00120
00130
00140
00150
00160
00170
00180
00190

0~200

0Vl210

00220

00230
CfJ0240
00250

00260

00270

00280
00290
",,~r~~0

PUSA DE
PUSH -ac
PUSH AF
LD A~(SEMAFOR)
'CP 0.0
JP l PROGR
POP AF:PUSH AF
CP
#80
JP
NC,TOKEN
CALL CAR
JP
RETUR
TOKEN NOP
SUB
#A5
LD
DE,#95
PUSH AF
CALL #C41
LD
A #20
CALL CĂR
FARA20 NOP
LD
A~(DE)
AND
#,F
CALL

00310 LD

00=520 1 Ne

• Rutina poate fi construita ad-hoc sub controlul asalolarului zeus si utilizata ca atare, sau dupa constructi.a ei se
salveaza ilpreuna cu progralul ZEUS, fiind incorporata in
acesta pentru utilizari ulterioare. Rutina este operationala
cu interiata seriala prezentata anterior, la care se poate
cupla orice iapriaanta seriala Y24 prograaata la viteza de III
bauds - (K6313, SCA"P 9334, SCA"P 9335, etc).
Pasii de punere in functiune-a rutinei PRASS sint:
• Cu ajutorul lonitorului ZEUS se fac

:

corecti~le

• F515 1.
I F516 l'

CAR

A~(DE)

Dt:.

00330 ADD
A"A
00340 JR
NC FARA20
00350' LD A,#20'
00.360 CALL CAR

AF
0038" RETUR NOP
00390 POP AF
00370 POP

• Se editeaza si asaableaza PRASS moment in tare rutina se
ueau la adresa 65281 dupa' care poate fi utjlizati sau
salvata.
• Partea de JASIC a ~rogralului IEUS se ledifica conforl
PRJAS. "adificarile fac pragralarea interfetei USART si CTC si
legatur. cu rutinele de listare din RO"-ul licracalculatDrului
HC8S.

00400 POP BC

00410 POP DE

00420
00430
00440
00450
00460
00470
00480
00490
Cl)0500
00510
00520
00530

• Adaptarea acestei functiuni a programului ZEUS la ilprilanta K6313 se face cu rutina PRAGa (PRint ASSaablor).

POP HL
El

RET
CAR NOP

PUSH AF

LOOPI IN
AND #05

L

A,(127)

80018
J ******************
0t1020 I *RUTINA P RAS S*
00B30 1_.******************

CP #0=j

aR

Nl~LOUPl

POP Ar-

OUT (119),A
RET
00540 PROGR LD A #FF
00550LD (SEMAFOR),A
00560 LD A #F3
00570 LD Ci5CC5>,A
00580 LD A #FE
00590 LD (#5CC6) A
00600 LD A,79:0Ut f167) A
006!0 LD A,182:0UT (1~71ĂA
0~620 LD A,79:0UT (175),
00630 LD A,1 :OUT (175),A
~~b40 LD A,79:0UT (183),A
006~0 LD A,I
:OUT (183),A
00661t) LD A,64:0LJT (127),A
0~670 LD A,206:0UT (127) A
~06~0 LD A~55:rnJT (127),A

tlfICI40 ORB 652811
DI

a_sa

4

la

+&6

7
CCA.$UR'

91
C&.K

.. 1..5' MHz.
• 1.75 MHz.

00690 JF' Rt;.TUR

ADRI:SE: PORTURI

J) Rutina care da posibilitatea listarii, la

ilpr~lanta a progrilelor in lilbaj de asalblare cu asalblorulZEUS. "", Rutina
PRASS -

Z.ECIMAL.

MEXA.

liMNA.R

U~"iIIl!"

:D.e..Tr:;

119

U.~"T

eTe,-

127

,,.
'"
"F

OtHOi11

CTCO
C"I"C 1
CTC~

• Asalblorul ZEUS areprevazuh o ruti na care peraite 1isfarea la ilprilanta a ceea ce se afi?eaza pe ecran •

•4

CT.C~

165
175
18$
191

71

&1

~&

011'111'\1
10100i11

10101111
fOt1 Oi11
tOf1 f111

TEHNIUM 8/1989

8mm6lll PUSH

• Textul cules este salvat in caseta cu cOlanda specifica
progralului TASNORD din leniul acestuia 'Save text filei _ISt.

AF

fl0fa78 READV NOP
I27
881Z1Sf1 IN
)
88090 AN»
_188 CP
.05
00110 JR
NZ,READV
AF
00128 POP

:iJ

80138 PUSH

ra8140 CP

88150 .lP
am168
00170
001S0
00190
0020a
002115

1
2
3
10

LD

AUT
OUT
POP
EI
RET

• In urla salvarii progralul TASNORD cOlunica lungimea
textului salvat, cifra care trebuie retinuta in vederea t~clu
derii ei in programul de listare propriu zisa la iaprilanta
fiub forta

AF

.28

NC1AUT
~3
(119),A

text file nuae' saved :
I

AF

nnnnnn byte, nnnnn

REM ***********************
REM '* PROGRAMUL P R B IA S *
REM ***********************
POKE 23749,O: POKE 23750,50

line~

• lhtarea se face cu progc;.alul LTEXf care poate fi hstat

ad-hoc sau incarcat.

20 OUT 127 64

30 OUT 127:206: OUT 127 55
40 OUT 167,79: OUT 167, 182
50 OUT 175,79: OUT 175,1
~~ ~g~D~~31~9~A~~ t~31~K 7
80 CLEAR 32767

AT 4,7; 3WZX S ec'trum(48K) sa!
6, 6; se lE
l80 ASSEMBLEK eli ..
1~ 10" FLASH :1; so APRINT~R
120 LOAD ··ZEUS IC COD~ 57344

functiunea arestuia este de a incarca de pe caseta in ordine
rutina RUll
la punctul A~i fisierul text salvat
anterior.

90 PRINT

130 RANDOMIZE USR 57344
140 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: eLS

150 PRINT
':(iI160 PRINT

,

31 '"

zHionarea
incarcare se face
ale casetofonului.

se eo.unic!
fisierului de

textului. Po-

AT 17,7; tiTa reenter.1.t.ype: 31;
AT 18,8; "PRINT USR ::17344"

In IDlentul in care s-a terminat incarcarea textului, ilpriunta fi ind pornita si READY incepe autol!lat tipanrea fi sieru-

C) Editari, salvari si tipariri de texte, doculentatii cuprinse
in fisiere.
Pentru editare texte - doculentatii se utilizeaza unul din
progralele cele ~ai ulualede exelplu TASWORD care are si
avantajul ca foloseste ecranul lonitorului in lod efIcient
acceptind 64 de caractere pe rind si 22 de rinduri pe un ecran
cu posibilitatea de SCROll inainte si inapoi a textului cules
(sau incarcat) in lelorie.

eJ ALTE FUNCŢII

lui 'nule care dureaza pe toata lungimea de text declarata.
l

• Progralul lTEXT prelentat aici este foarte silplu. El se
poate cOlplica in sensul gestionarii nUMarului de rinduri ilprilate pe pagina, gestiunea si regastrea paginilor, oprirea
la' pagina etc, lucru pe care il' lasai la latitudinea si. ilaginatia utilizatorilor.
.
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

LOGICE
Ing. MIHAELA GOAODCOV

(URMARE DIN NR. TRECUT)
Înainte de a trece mai departe, în
sensul prezentării cîtorva aplicaţii
aritmetice, vă recomandăm, pentru
a vă completa cunoştinţele În domeniu, o lucrare de referinţă:
"Proiectarea circuitelor integrate
TTL", Editura Tehnică, 1974, Bucureşti. "Seria Practică" (Automatică,
Informatică,
Electronică,
Management), unde veţi găsi, Între altele,
expusă În detalii "Proiectarea schemelor logice combinaţionale", asupra cărora noi nu mai insistăm. Desigur că între timp a apărut multă
bibliografie în domeniu, pe care o
vom recomanda, pentru aprofundarea cunoştinţelor, la sfîrşitul serialului nostru.
Aşadar, să revenim la funcţiile logice, dintre care vom reţine: decalarea, rotatia şi comparaţia.
Fie un registru liniar de 8 biţi, care
conţine cuvîntul 11100011 (fig. 1).
Dacă decalăm la dreapta conţi
nutul său, se obţine 01110001; bitul
care era Înainte pe poziţia O (bitul
cel mai puţin semnificativ) se
pierde, iar bitul 7 devine zero. Dacă
se deplasează spre stînga, se
pierde, fireşte, bitul cel mai semnificativ, În timp ce bitul cel mai puţin
semnificativ devine zero, obţinîn-
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du-se 11000110.
În cazul rotaţiei,

se transpune
această schemă liniară Într-una .circulară fără ca vreun bit să se piardă:
se face pur şi simplu un transfer de
la O la 7 sau de la 7 la O, după sensul
rotaţiei (fig. 2).
Rotaţia se poate face şi intercalînd aşa-numitul bit de transport (C
de la Carry); rolul acestuia este următorul: prin defilarea succesivă a
tuturor biţilor În indicatorul de
transport (mult mai uşor de testat)
se poate face verificarea întregului
registru (fig. 3).
In general, deplasările sînt de
două feluri:
- logice, dacă sînt efectuate
după cum am văzut În exemplele de
mai sus;
- aritmetice, dacă se ţi ne cont şi
de bitul de semn (bitul cel mai semnificativ).
În cazul celor aritmetice (fig. 4) se
conservă bitul de semn În modul următor:

- În deplasarea la stînga, bitul
de semn se găseşte În C şi se
adaugă O la dreapta;
- În deplasarea la dreapta, bitul
de semn este, pe de o parte, decalat, iar pe de alta, repetat pe poziţia
bitului celui mai semnificativ.
Desigur că problemele sînt mult

mai complexe; nOI am dorit doar o
sensibilizare la nişte noţiuni de
bază, de principiu, care să ne ajute
În final să înţelegem cum funcţio
nează un microcalculator.
Începind din numerele viitoare vă
propunem o incursiune În lumea
memoriilor interne, Încercînd să vedem mai îndeaproape structura şi
caracteristicile atît pentru memoriile RAM, cît şi pentru memoriile
ROM.
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)
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Articolul 1: În scopul formării unui comportament disciplinat şi preventiv pe drumurile publice, cît şi pentru cunoaş
terea şi respectarea de către Întregul tineret a normelor de
circulaţie şi de conduită preventivă, redacţia revistei "Tehnium", cu sprijinul de specialitate al Direcţiei Circulaţie din
Inspectoratul General al Miliţiei, organizează anual un concurs pe teme rutiere, "Circulaţia".

SERIA A DOUA DE ÎNTREBĂRI

Articolul 2: Concursul se va desfăşura anual, prezentîndu-se grafic imagin.i _din circulaţia rutieră, însoţite şi de texte
explicative care vor cuprinde probleme de circulaţie şi de
conduită

biciciiştilor,

de Întrebări si
face În trei n ll-

Articolul 3: Publicarea
textele
mere consecutive ale V'O\j'!C:~t,Q!

tinerii care au îmmembri din cadrul
n sistemul
Hl!::e~AI!'~t:.A

Articolul 1: Juriul, constituit din specialişti, reprezentanţi
ai C.C. al U.T.C., ai I.G.M.-Direcţia Circulaţie şi ai revistei
"Tehnium", va examina conţinutul scrisorilor primite În vederea premierii celor mai bune răspunsuri.
Articolul 8: Premiile se
vistei "Tehnium".

procură

anual de

către redacţia

NR. 2A: Pietonul aflat În

poziţia

1

traversează

regulamen-

ÎNTREBAREA HR. 2B: Cum trebuie să circule biciclistul la Întîlnirea
acestei situaţii?

re-

Articolul 9: Răspunsurile apreciate ca fiind foarte bune
vor fi recompensate cu următoarele premii:
a) un premiu special al revistei "Ştiinţă şi tehnică" În valoare de 1 000 de lei;
•
b) un premiu special al revistei "Tehnium" În valoare de
1 000 de lei;
"
c) trei premii constînd din obiecte În valoare de 600 de lei;
d) zece menţiuni constînd din 5 almanahuri "Ştiinţă şi
tehnică" şi 5 almanahuri "Tehnium";
e) mai pot fi acordate alte premii din partea unor Întreprinderi sau instituţii.
ArticolUl 10 'CeJe mal bune raspunsuri vor fI
prin intermedtuP PŢe~;(li.

populaţtzate

Articolul 11: Concluziile desprinse În urma verificării
răspunsurilor primite şi a recompensării celor apreciate corespunzător vor fi inserate În scurte note, care vor fi supuse
spre analiză conducerii Direcţiei Circulaţie şi a revistei
ÎNTREBAREA NR. 2C: Care este ordinea de trecere prin intersecţie a ve"Tehnium", ce vor stabili măsuri adecvate pentru Întărirea hiculelor din imaginea alăturată?
disciplinei rutiere şi prevenirea accidentelor de circulaţie. ~~_~~~~~~__~~~~.~.~~~~.~~~~~~~~

BAVRILIU MIRON .. Adjud

Complet tranzistorizat, acest selector asigură recepţionarea programelor de televiziune din benzile

I-V.
Repararea unui astfel de selector
impune cunoaşterea schemei elec-

Ct7

CU

+128

(JAPY

trice şi aparatură de
trol adecvată.
Reglarea valorilor

măsură şi

bobinelor

con·

se face la Întîmplare fiindcă rezultatele oricum nu pot coincide În ansamblu cu scopul urmărit.
probabil ca tranzistoarele
să
defecte, trebuie oricum verificate.
Publicăm schema electrică a se·
SC-M-18 şi datele bobiacest selector.

ela

~p-__ t#~-- ~~--------

I
tI1

1

MIHAESCU

E
-

E

~ ~I015
li
LI
L:2

L4

L5
Lii
L7
Le

L9
LIO

LJl

LI:2

LJ;J
LJ4
LIS
LJ6

LI7

J
4
4

:3
;~

3
3

3.5
5

4,5
4,5

L2.1

5,3

L22

L2J

LU

3,5

10,5
3,5

4,5
4,5
5,5
5,3

LJ8

10.5
16,5
llÎ,5
3,5
4.5,
2,5
7,5
5,5

5
5
4,5

3.5
4

3,5

ROTH

Conductor

3.5
J.5

LI9
L20

LJ7-1

5

.) 5

7:5

,) 5

9:5

4
6,5
1.5

3.5
Iti
25

2.5
3,5
3.5

T13IH J1-1 0,51
n3BTJI-10.51
fl313T.-1-1 0,51
I1::':)UTJl-IO,51
n:"UT.T1-10.51
I1313TJl-10.51
fl3BT.T1-10,51
fl3BT.T1-10,51
T13BT.T1-1 0,51
fl3BT.rJ-1 0,64
T13BTJI-IO.51
fl3BTJI-IO,51
fl3BTJI-\ 0,51
fl3BT.TI-10,64
fl3BTJI-10,.51
T1313T.TI-1 0,5\
fl3BTJI-1 0,51
fl3BT.TI-IO,41
fl3BTJI-10,64
T13BTlr-10,25
fl3BV1-1 0,16
T1 3 B 'f Jl-l O. 5 I
fl3BT.rJ-1 0,51
fl3BTJl-\ 0.G4

Circuitul
este
poate
tr-un
ţie.

Fără
mandă

acestui cirface cu tenîntre 5 V şi 12 V.
schema elec-

ca

debiteze
montat
căldură

+us

~+-411-4

5~::.~!
8.,n.

C5

l
0,1 JJ I
o-~~.---~~------~~--~O

O

M: 3/4/5/10/11/12
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cuinţei
plăriei.

MIRCEA MUNTEANU.
Aşa cum aminteam În articolele
referitoare la Încălzirea locuinţei şi
recuperarea căldurii ,În locuinţă,
temperatura şi umiditatea sînt factorii de mediu cei mai importanţi de
care depinde ambianţa unui interior de locuinţă. Pe lîngă aceşti factori şi iluminarea Încăperilor În
afara orelor de însorire contribuie
la Îmbunătăţirea confortului.
Avînd În vedere faptul că acţiu
nea RRR este tot mai mult În atenţia
cetăţenilor, că gospodăria - iar În
cadrul ei locuinţa - este un nucleu
de bază unde se pot refolosi multe
materiale În aparenţă de neutilizat
şi că recuperarea trebuie făcută pe
fondul şi În scopul economisirii
energiei, vom prezenta În continuare două obiecte utile În unele gospodării, care se Încadrează strict În
tema propusă În titlu.

DISPOZITIV PENTRU

ABSORBŢIA AERULUI DIN

AFARAÎNCApERIi
Arderea gazului metan În apara-

O~elu Ro.u

tele de Încălzire de uz casnic (ca de
altfel şi În cele industriale) se face
cu aport de "aer primar", În condiţiile existenţei În focar a unei atmosfere de aer, numită "aer secundar",
conform reacţiei schematizate În
tabelul 1.
După cum se observă, aportul de
aer este mare. La o ardere optimă În
arzătoarele de uz casnic ce funcţio
nează cu aer aspirat prin efectul
ejecţiei gazului combustibil şi tirajului În focar cu depresiune, pentru
fiecare mc de gaz metan ars se
preiau qin atmosfera .Încăperii 9,5
mc aer. In locul acestuI aer, care se
absoarbe În aparatul de încălzit,
intră alt aer rece din afara încăperii.
Schimbul de aer are loc la partea inferioară
a Încăperilor, deoarece
acolo se află difuzorul-confuzor al
arzătorului şi tot pe acolo circulă
aerul rece. Dacă la un aparat de ardere se consumă 10 mc de gaz metan În 24 de ore, înseamnă că practic spre arzător s-au vehiculat 95
mc de aer rece absorbit din afara 10-

pe

la

neetanşeităţile

Oricîte măsuri de etanşare a rosturilor tîmplăriei am lua, nu ne putem permite să facem din locuinţe
medii etanşe gen submarin, deoarece ne trebuie aer proaspăt cu oxigen şi pentru intreţinerea respiraţiei locatarilor. Acest aer rece ce
se absoarbe În locuinţă face ca
temperatura de la nivelul pardoselii
să aibă valori mici, senzaţia de frig
şi rece făcîndu-ne să deschidem
mai mult robinetul de gaz, ceea ce,
practic, pe lîngă căldură mai mare
degajată de aparatul de încălzit, înseamnă vehicularea unei cantităţi
mai mari de aer rece spre arzător.
În condiţiile prezentate mai sus,
Întrebarea care se pune este: put~m
prelua aer pentru ardere din afara
Încăperii sau chiar a locuinţei? Oricît de neîncrezător; am fi, răspunsul
este da, dar În condiţii de deplină siguranţă atît În ceea ce priveşte respectarea normelor, cît şi a siguranţei circulaţiei aerului spre difuzorulconfuzor al arzătorului.
Iată ce propunem. Conform figurii 1, În zona difuzorului arzătorului
se va monta o piesă cît mai etanşă,
racordată la o ţeavă sau la un tub
metalic flexibil ce are capătul liber
În afara spaţiului Încălzit al locuinţei. Piesa etanşă se poate executa
În mai multe moduri, noi prezentînd
În continuare una din cele mai simple, pe arzător de 0,4 mcN/h, În situaţia cea mai generală, arzător
montat la 90° faţă de conducta cu
robinetele de siguranţă.
Urmărind detaliile prezentate În
figura 2, din tabla recuperată de .Ia
două-trei cutii de conserve sau din
orice alte bucăţi de tablă de 0,5 mm
grosime, ex~cutăm cele două. pies~
care prin stringere cu şuruburi vor fi
fixate etanş pe difuzor şi de capătul
cotului. Pentru etanşare ne servim
de cîteva garnituri de cauciuc, con-

a fi

1.

b= sisteme

fecţionat~ dintr-o cameră uzată de
maşină. In capătul piesei etanşe se
fixeaxă ţeava de legătură cu exte-

riorul (vezi cîteva variante în figura
3). Ţeava de legătură cu exteriorul
trebuie să fie din metal (ţeavă Îmbinată în coturi) sau chiar un tub metalic flexibil, dar nu recomandăm să
fie din cauciuc sau din material
plastic, deoarece prin încălzire creează, În anumite situaţii, pericol de
incendiu sau se poate turti la coturi,
ÎngreunÎnd astfel absorbţia aerului.
Instrucţiunile de montaj şi exploatare sînt următoarele:
- se curăţă orificiile din difuzor
de depunerile de praf şi scame;
- pe difuzor şi pe buza cotului se
fixează cele două garnituri de etanşare, ca În detaliul prezentat În figura 4;
- se fixează la poziţie şi se îmbină Între ele cele două piese, după
care ţeava sau tubul de legătură cu
exteriorul se introduce În orificiul
practicat În partea din spate a piesei;
, - capătul liber al ţevii de legătură cu exteriorul se va scoate În
afara locuinţei, În zone libere, curate, nesupuse acţiunii directe a
vîntului, fără surse de foc sau degajări de impurităţi. Capătul liber se
Ifoate scoate prin tavan În pod, fiind
montat lîngă coş (dar atenţie, nu În
el), de unde se poate absorbi aer
mai cald;
- periodic, dar cel puţin o dată
pe lună, se verifică starea capătului
liber al ţevii, pentru a-I menţine cît
mai curat şi liber.
Recomandăm ca piesa de etanşare să se monteze În luna octombrie şi să se demonteze În luna aprilie a anului următor. Demontarea
piesei este necesară numai pentru
a verifica, cel puţin de două ori pe
an, starea de curăţenie a orificiilor
din difuzorul arzătorului.
la utilizarea acestei pi~se se pun

recomandate

C=sis.tem nerecomandat. La un

-pentru cot de 1/2" R1-12
-pentru difuzor de arzător de 0,4 Nm 3/h Rt:il 34

tîm-

I--o----o...... -~-rvedere din

Â

montaj gresit,
poate alune., teava
,
ca din suruburi
obturÎn d astfel
,
admÎsio
aer primar ..
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sau

datorită

degajărilor

de

multe întrebări, majoritatea din necesitatea respectării legislaţiei şi a
realizării unei siguranţe optime la
utilizare.
lata cîteva aspecte ale problemei:
1) Utilizarea acestei piese contravine sau nu legislaţiei instalaţii
lor de gaze naturale?
1.1) Principalul act normativ care
reglementează utilizarea gazelor naturale este normativul 16-86, care la
art. 4.17 precizează că nu este voie
să se facă modificări la arzătoarele
de gaze ori să se micşoreze sau să se
astupe orificiile pentru ardere, iar la
art. 8.38 şi 8.39 arată că:
- pentru toate aparatele de utilizare a gazelor racordate la coş sau
cu flacără liberă se va asigura accesul aerului necesar arderii şi evacuării complete, fără riscuri, a gazelor arse;
- pentru
introducerea În
Încăperi a aerului necesar arderii gazelor se vor prevedea orificii spre
încăperile vecine, altele decît camerele de dormit, care nu prezintă
pericol de incendiu. Accesul aerului direct din exterîor (prize) se va
prevedea În toate cazurile În care
raportul dintre volumul (V) al Încăperii (în mc) şi debitul nominal de

gaze (în mcN/h) al aparatului instalat are valoarea mai mică decît 30.
Se observă că însuşi normativul
.precizează necesitatea absorbţiei de
aer din afara încăperilor, este adevă
rat că nu În sistem etanş, dar avînd În
vedere că prin montarea piesei
etanşe nu se pune În pericol siguranţa arderii, considerăm că nu se
contravine normativului.
"Prjza etanşă de aer" nu modifică
arzătorul, nu micşorează sau astupă orificiile din difuzorul-confuzor, ci asigură ajungerea la arzător
a unul aer curat şi mai bogat În oxigen. In plus, piesa etanşă fereşte
orificiile din difuzorul-confuzor de
şocurile curenţilor de aer produşi la
intrarea bruscă pe uşi (sint cazurile
cînd la o intrare bruscă pe uşă se
poate realiza ruperea flăcării).
2) Nu cumva prin utilizarea acestei piese etanşe se pot Înfunda cele
patru orificii din difuzorul-confuzor
al arzătorului?
2.2) Orificiile din difuzorul arzătorului nu se pot Înfunda aşa
uşor, deoarece aerul proaspăt din
afara locuinţei conţine mai puţine
impurităţi, scame şi grăsimi decît
aerul din interior infestat În timpul
efectuării
cură\eniilor' interioare
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situaţia
neabsorbţiei
afara Încăperii; aceşti

sub-

stanţe grase din vasele aflate pe
plită. Este cunoscut că substanţele
grase
depuse
favorizează
acu-

mulări masive de praf şi scame. În
plus, montarea acestei piese toamna şi demontarea primăvara ne pun
În situaţia să fim cu ochii îndreptaţi
spre găurile din difuzorul arzătoru
lui, pe care trebuie să le curăţăm
astfel cel puţin de două ori pe an.
Credem că puţine sînt persoanele
beneficiare de instalaţie de gaz metan În locuinţă care pînă la citirea
acestor rînduri să-şi fi făcut obiceiul de a curăţa, cel puţin o dată pe
an, orificiile din difuzorul arzătoru
lui.
3) Nu cumva montarea ţevii de
legătură cu exteriorul cu capătul liber prea sus face ca absorbţia de
aer să se îngreuneze?
3.3) Majoritatea
coşuri lor
sînt
supradimensionate În ceea ce priveşte secţiunea. Sub efectul de tiraj
în circuit continuu, etanş, absorbţia
de aer este mult mai uşoară decît În
cazul secţiunii pe la neetanşeităţile
tîmplăriei,
care prin dimensiunile
mult prea mici fac ca aerul să intre
mai greu În locuinţă.
4) Nu cumva spre arzător vine
aer prea puţin şi flacăra se poate
rupe (stinge)?
4.4) Conform STAS 995-86, secţiunea de tresere a aerului primar
prin difuzorul-confuzor este cea
prezentată în tabelul 2.
Pentru absorbţie am recomandat
un tub cu diametrul de minimum 40
mm, ceea ce practic Înseamnă o
secţiune de 1 256 mmp, mult prea
mare şi faţă de secţiunea de aer necesară unui arzător de tipul B 1000.
Deci aer primar este suficient, cel
necesar şi util fiind oricum cel absorbit prin orificiile din difuzorulconfuzor al arzătorului. Probabilitatea ruperi; flăcării este mai mică
decît la o instalaţie fără această
piesă prin faptul că prin absorbţie
de aer din afara locuinţei se izolează orificiile din difuzor de acei
curenţi puternici de aer care uneori
îi creăm la intrarea bruscă pe uşi.
Recomandăm
montarea ansamblului propus la aparatele de ardere
cu gaz metan racordate la coş În
timpul unei revizii şi pe cît posibil
sub Îndrumarea unui instalator autorizat. Montarea piesei etanşe nu
trebuie să Înglobeze robinetele de
siguranţă sau să afecteze manevrarea uşoară a acestora.
Necesitatea montării ansamblului este urmată de cîteva consecinţe
utile şi necesare:
- la un montaj corect şi cît mai
etanş, temperatura de la partea inferioară a locuinţei (a încăperilor)
poate creşte cu 2-4 0 C, deoarece
s-au . înlăturat acei zeci de metri
cubi de aer rece vehiculaţi prin locuinţă spre arzător;
- prin creşterea temperaturii la
partea inferioară a locuinţelor, senzaţia de frig ia picioare este înlătu
rată şi nu vom deschide mai mult
robinetul de gaz ci, din contră, putem realiza zilnic un consum de gaz
metan cu 10-20% mai mic decît În

aerului din
metn cub! de
gaz metan economisiţ; În gospodă
riile proprii vor da dovada unui deplin spirit gospodăresc pentru consolidarea şi pe această cale a balanţei energetice a ţării;
- absorbţia de aer proaspăt. bogat În oxigen, din afara locuinţei
contribuie la realizarea unei arderi
cît mai aproape de parametrii optimi.

BEC CU PUTERE De 15 W
PE CUllE NORMALA
Pentru a economisi cît mai mu It
energia electrică trebuie să luăm
toate măsurile ce se impun, începînd cu inlocuirea În anumite Încăperi
(holuri de trecere, casa
scării, pivniţe, poduri, cămări, magazii etc.) a becurilor de putere
mare cu unele de putere mai mică.
Presupunînd că pentru moment
nu mai avem disponibile becuri de
25 W cu dulie normală, dar dispunem de 1-2 becuri pentru dulie
normală cu filamentul ars sau rupt
şi 1-2 becuri de 230 V - 15 W fără
filet pe partea metalică, sau de becuri de 15 W cu dulie mică, ne putem realiza becuri cu putere mică
(15 W) pe duiie normală.
Iată cum procedăm. Becul cu filamentul ars îl Învelim într-o hîrtie şi îi
spargem balonul de sticlă. Cu o
şurubelniţă mică sau cu un cuţit ascuţit scoatem spărturile de sticlă
rămase În interiorul părţii metalice,
căuti~ a nu ne tăia la mîini şi a ne
feri ochii de cioburile rebele de
sticlă.

Cu ajutorul unui ac mai mare,
Într-un cleşte patent sau,
ideal, cu o maşină de găurit cu burghiu de 1-1,5 mm, executăm central o gaură În capacul cu cositor al
părţii metalice recuperate de la becul ars. Pe polul de cositor aflat În
capătul părţii metalice a becului de
15 W cositorim o sîrmă, preferabil
de cupru, 0 0,2-0,3 mm, lungă de
20-25 mm, iar alta pe peretele lateral.
Conform celor prezentate În figura 5, sîrma cositorită În capătul
becului o introducem În mica
gaură, după care o cositorim. Cealaltă sîrmă o cositorim pe marginea
părţii metalice cu fiiet. Vom lucra cu
atenţie pentru a nu răsuci sîrmele
a crea astfel un scurtcircuit o
cu montarea becului În instalaţie.
Pentru rigidizare, Între partea
metalică cu filet şi globul de sticlă,
conform figurii 6, vom Îndesa şnur
de azbest sau' bucăţi mai mici rupte
diQtr-o placă de azbest..
Intrerupătorul fiind pe poziţia Închis, vom acorda o atenţie sporită la
fixarea becului În dulie, înşuruba
rea făcîndu-se cu grijă, fără a forţa
ţinut

răsucirea.

Într-o altă idee de montaj, becurile de 15 W cu fiiet pentru dulie
mică se pot Înşuruba direct În dulia
normală, dar În aceasta din urmă
trebuie să fie introdusă o
care să permită montarea
mic.

TABELUL 1
Arderea a
1 mcN
CH 4

+ 20 2 = CO 2 + 2H 2 O

Necesar (mcN)
aer, din care:

oxigen

9,52

2,00

;rABElUl2
Tipul

arzătorului

Ai 400
A1- 600
A2 -. 400
A2- 600
B 600
B -1000
B - 2 000

Secţiunea

de trecere a aerului (mmp)
360
540
380
540
420
700
1 400

Fi..:. EUGENIA CARSUNESCU.
flz. GH. SALUTA,
Montajul descris (figura 1) este
un ceas numeric realizat cu un circuit integrat specializat MMC351 şi
un decodor-driver MMC4511. Faţă
de aplicaţia tipică el acestor circuite
(ceas auto alimentat la 12 V),
schema are următoarele modificări:
- alimentarea se face la 6-7,5 V;
- este
prevăzută
alimentarea
din reţea şi baterii, cu comutare automată şi stingerea afişajului În cazul folosirii baterii lor;
- consumul din baterie este
foarte redus (0,1 mA), numai pe durata lipsei tensiunii de reţea;
- luminozitatea afişajului este
reglată automat, În funcţie de iluminarea ambiantă;
- pentru o luminozitate egală a
afişajufui,
limitarea
segmentelor
curentului se face prin rezistenţele
R10-R16 Înseriate cu fiecare segment şi nu prin rezistenţe montate În
colectorul tranzistoarelor T3-T6;
- semnalizarea
funcţionării
ceasului şi indicarea orei AM-PM se
fac cu un acelaşi LED;
- rezistenţa de 20 MO necesară
În paralel cu cuarţu! a fost Înlocuită
cu două
miniatură legate În
opoziţie,
astfel procurared unei piese greu accesibile.
Circuitul MMC351 conţine oscilatorul pe 32 768 Hz, divizoarele de
frecvenţă,
numărătoarele
de mÎnute şi ore, precum şi logica de comandă multiplexată a afişajului cu 4
Ra

Rg

cifre. Circuitul MMC4511 asigură
decodarea din oinar În codul cu 7
segmente şi livrează curentul necesar LED-uri lor cu catod comun din
afişaj.

Un LED comandat cu T2 clipeşte
În ritmul de 2 Hz, indicînd funcţio
narea ceasului. "Clipirea" se face
Între nivelul maxim de strălucire şi
zero, sau Între maxim şi un nivel
scăzut, după cum T1 este blocat
sau În conducţie. Astfel se face distincţia între ora AM sau 'pM (convenţională). Acest LED poate fi o
piesă independentă.,fh de orice culoare. sau pot fi folosite cele două
"puncte" dintre cifrele afişajului recomandat În schemă.
Atragem atenţia asupra existenţei a două fire de masă (marcate cu
linie groasă şi triunghi În schemă),
una pentru ceasul propriu-zis şi alta
pentru afişaj plus LED.
Pentru alimentare (fig. 2) se foloseşte un alimentator stabilizat de
7,5 V (de exemplu, ATV-1 "Tehnoton") şi un set de 4 baterii care asigură 6 V (de exemplu, R6). Diferenţa de 1,5 V Între cele două surse
este necesară pentru a bloca diodeie 03-04 În situaţia cînd există
tensiune În reţea, evitînd astfel consumul din baterii.
Alimentarea din baterii asigură
continuitatea funcţionării ceasului
În cazul căderii tensiunii de reţea
sau, după dorinţă, o utilizare inde-

pendentă
a ceasului. Deoarece
consumul afişajului este important
(circa 40 mA), s-a optat pentru stingerea automată a acestuia pe d\:lrata alimentării din baterii. In
această situaţie, citirea orei se face
"Ia cerere", prin apăsarea push-butonului 13.
Fototranzistorul T8 (fără lentilă)
se orientează astfel Încît să nu primească lumină de la afişaj, ci de la
mediul înconjurător. La iluminare
ambiantă
puternică,
el provoacă
deschiderea lui T7, care şuntează
rezistorul R17 şi contribuie la creş
terea intensităţii curentului prin

afişaj.

In fotografia alăturată se vede o
realizare practică, Într-o cutie de
plastic (penar) ce conline ceasul, 4
baterli R6 şi mufa p~ntru alimentator. Intrerupătoarele 11 şi 12 sînt
confecţionate din lamele elastice
din alamă şi pot fi acţionate cu ajutorul unui ac ce se introduce În
două mici găuri practicate În cutie.
Se evită astfel acţionarea lor nedorită prin manevrare neatentă sau
"din curiozitatea" persoanelor neavizate.
Precizia ceasului nu depinde

practic de tensiunea de alimentare,
ci de valoarea frecvenţei de rezonanţă a cuarţului. Dacă aceasta din
urmă diferă de valoarea ideală indicată În lista de piese. mici ajustări
se pot efectua prin reglajul tf'imerului C2.
La introducerea şi scoaterea fişei
alimentatorului de 7,5 V apar salturi
bruşte de tensiune care pot afecta
conţinutul
numărătoarelor.
Pentru
a evita acest fenomen, manevrele
menţionate mai sus se vor efectua
gumai cu fişa de reţea scoasă din
priză. Astfel, condensatorul de filtraj din alimentator atenuează salturile din circuitul de joasă tensiune.
LISTA DE PIESE
CI1

afişaj

= MMC351;

CI2

= MMC4511;

= MDE2583 R, V sau echiva-

lent; LED = orice tip; T1-7
BC172B; T8 = ROL32; 01-6 =
1N4148; Q = cuarţ 32 768 Hz; R1
82 kO; R2-7 = 2,7 kO; R8 = 1,5 kO;
R9
560 n; Ri0-i6
82 O; Ri7 =
100 O; RiS = 12 kO; C1 = 47 pF; C2
= 5 -7- 40 pF; C3 = 220 j.LF li O V; C4 =
2,2 j.LF/10 V.

=

=

+

/,tI

LED

~

C3
+

C1

°3

III1II 6V

MMC 4511

04
13
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+

MDE 2583 V

Allmentator
stabil izat
7,5 V

°6

Slng. SEVER OPRUilAN
Dintr-un vechi breloc de chei de
tipul acelora care răspund la fluierat şi la care pilele electrice, destul
de greu de procurat, s-au uzat, se
poate construi o telecomandă care
să acţioneze printr-un releu diferiţi
consumatori electrici, În funcţie de
tipul releului folosit, prin fluierat, fiind foarte sensibil chiar de la o distanţă de 10 m.

Brelocul, alimentat cu tensiunea
de 4 V. după primirea
semnalului răspunde tot prin fluierat şi În acest timp pe potenţiome
trul semireglabil P1 se produce o
cădere de tensiune de aproximativ
0,8 V, care duce la deschiderea lui
T2. Potenţiometrul P1 se reglează
În funcţie de tipul brelocului folosit
astfe~ ca În punctele A B căderea de
continuă

J-

tensiune in timpul răspunsuluI să
fie de 0,8 V, necesară pentru deschiderea lui T2. După intrarea in
conducţie a lui T2, este comandat
circuitul integrat CI2, circuit basculant monostabil a cărui bază de
timp o constituie grupul R4-C4;
acesta are rolul de integrator În
timp al semnalului primit, care este
transferat circuitului basculant bi-

stabil CI1 ca un singur semnal şi
care prin ieşirea 5 comandă tranzistorul T3, care. intrînd În conducţie,
acţionează releu!. La un nou fluierat, brelocul, producînd o nouă
cădere de tensiune, pe P1, comută
circuitul basculant În starea O, blocind pe T3 şi eliberînd releu!.
Dacă este necesar ca intervalul
de timp Între două comenzi succesive să fie sub 40 s, att.tnci se micşo
rează valoarea lui C4 pînă la 5-10 j.LF.
Starea de basculare a circuitului se
menţine pînă la primirea unei noi
comenzi.
Prin acest montaj nu trebuie
aduse nici un fel de modificări brelocului, care oricind îşi poate recă
păta destinaţia iniţială.
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Propun alăturat o variantă de
aprindere electronică experimentată de mine pe autoturismul "Dacia".
Din schema clasică am eliminat
preluind tensiunea
convertizorul,
alternativă direct de la alternatorul
maşinii.
,
Este cunoscut faptul că alternatorul produce o tensiune alternativă
trifazată de maximum 14 V, la o turaţie normală, care este redresată
prtntr-o punte de diode.
In cazul acestui montaj este necesară
demontarea capacului de
plastic de pe corpul' alternatorului,
după care vom observa cele trei fire
(faze) ale statorului cositorite pe
puntea de d i o d e . ,
Vom lipi cu ciocanul de lipit două
fire izolate (fiţă din cupru) la oricare
două din faze.
Această tensiune alternativă de
14 V va fi introdusă Într-un transformator ridicător de tensiune (în jur
de 500 V), pe care trebuie să-I confecţionăm după următoarele date:

VASILE BUTEANU
- secţiunea miezului 4
tole
fier siliciu;
- pe o singură carcasă se va bobina primarul pentru 14 V cu sîrmă
00,4 mm CuEm, 80 de spire; după o
izolare perfectă se va bobina secundarul, care va avea 2 800 de
sp.ire CuEm 00,2 mm.
Acest transformator se poate introduce
împreună
cu montajul
electronic Într-o cutie cu borne de
legătură, plasată cît mai aproape de
bobina de inducţie a autoturismului.
Menţionez că acest montaj a funcţionat perfect de la prima Încercare.
cm 2

Pr.

"

Sec.

tip 1N4007 sau de tip asemănător.
Eroarea de măsură constatată nu
depăş.eşte 3 -;- 5%, satisfăcînd pe
deplin cerinţele constructorului ama-

tor.

Într.erupătorul, împreună cu diodeIe montate pe el, se plasează pe
. faţa
frontală
a aparatului
de

GEORGE TOMA
Propun constructorilor amatori
care folosesc aparate de măsură de
tip MAVO-2, produse de I.A.E.M.Timişoara,
o
mică
modificare.
Aceasta constă În adăugarea la
,schema funcţională a aparatului a
unei punţi simple de diode, ceea ce
permite măsurarea curenţilor alternativi În limitele valorilor permise
de construcţia aparatului. Acest lucru este necesar pentru a extinde
domeniul de funcţionare al aparatului, Întrucît din fabricaţie acesta
nu este prevăzut cu posibilitatea
măsurării curenţilor alternativi.
Modificarea se face utilizind un
număr mic de materiale, şi anume
un întrerupător tip schimbător de
game, de felul celui utilizat la radioreceptoarele tip "Song", şi cele patru diode care alcătuiesc puntea redresoare.
Modul de funcţionare În cazul utilizării acestei adaptări este destui
de simplu: presupunînd că trebuie
măsurat un curent alternativ care
se conectează la bornele A şi B
(bornele de intrare ale aparatului de
măsură), se poate vedea că la ieşi-

rea din punte se obţine un curent
redresat bialternanţă (Ia bornele C
şi D), care poate fi măsurat pe scala
de curent continuu a multimetrului.
Rolul intrerupătoarelor 11 şi 12
este de a permite trecerea de la regimul de măsurare În curent alternativ la cel de măsurare în curent
continuu şi invers. Aceasta se realizează deoarece Întrerupătoarele În
poziţia "curent continuu" scurtcircuitează simultan diodele D1 şi D3,
astfel Încît din punct de vedere
electric puntea este eliminată din
circuit, aparatul avînd În această
poziţie conductoarele cuplate direct la circuitele de măsură ale ampermetrului. În poziţia "curent alternativ" Întrerupătoarele sînt deschise, permiţînd intrarea În circuit a
punţii redresoare.
Ca indicaţii constructive se poate
arăta că aceste diode se montează
direct pe bornele Întrerupătorului,
pentru că dimensiunile diodelor
sînt suficient de mici pentru a permite acest lucru, ceea ce duce şi la
o construcţie funcţională, eleganta
şi de volum redus. Diodele sînt de
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imediat deasupra bornei
(+), executînd pentru aceasta o degajare dreptunghiulară de lăţime
egală cu lăţimea butonului întrerupătorului
şi
lungime egală cu
cealaltă
dimensiune a butonului
plus cursa acestuia.
Se vor face şi două găuri pentru
şuruburile de fixare a întrerupăto
rului. La aceste operaţii se impune
o mare atenţie Întrucît carcasa aparatului este din ebonită, material
greu de prelucrat. Se va folosi o
maşină de găurit electrică cu burghie adecvate.
După efectuarea acestei adaptări
se recomandă inscripţionarea pe
carcasa aparatului a celor două poziţii ale întrerupătorului sau, pentru
a nu se face confuzii, se va verifica
pe scala de ohmmetru poziţia intrerupătorului: dacă este indicată o
anumită rezistenţă, atunci puntea
este În circuit, deci trebuie acţionat
întrerupătorul pentru a nu afecta
măsurătorile care se fac pe alte
scale decît cele pentru curent alternativ.
De asemenea, este absolut necesar ca Între bornele întrerupătorului
montat să nu existe urme de impurităţi rămase de la lipirea diodelor.
Pentru siguranţă, bornele şi întrerupătorul se vor curăţa şi spăla cu
spirt.

Aparatul măsoară capacitate pe
patru game: 0-1 nF; 0-10 nF;
0-100 nF şi 0-1 ţJ.F.
De fapt un instrument citeşte
valoarea semnalului ce trece prin
reactanţa
condensatorului
supus
măsurătorii.

Un circuit CDB400 formează un
oscilator; frecvenţa acestui oscilator este apoi divizată de trei circuite
CDB490.
Un tranzistor 2N2222 amplifică
semnalul selectat şi îl aplică condensatorului ce urmează a fi măsu
rat.
Etalonarea instrumentufui se face
la fiecare măsurătoare prin apăsa
rea butonului T, care introduce În
circuit un condensator de 1 nF. Capul de scală la instrument se fixează din R7. Dioda 01 este de tip
1N4148.

•

L5 = L6 = 3 spire; L15 = 4 spire.
Liniile L8 şi L9 au lungimea de 45
mm, iar L 12 are lungimea de 45 mm.
Aceste linii se pot confectiona din
Convertorul are un generator
care debitează un semnal cu frecvenţa de aproximativ 1 152 MHz
care se aplică unei diode de mixaj.
Tot pe dioda de mixaj se aplică şi
semnalul de la antenă cu frecvenţa
de 1 296 MHz.
Generatorul are ca element de
bază un oscilator cu cuarţ cu frecvenţa fundamentală 21,3 MHz.
Circuitul L2-G este acordat pe
64 MHz, iar L4-C13 şi L5-C14 pe
192
MHz.
La
ieşirea
filtrului
L6-C17 semnalul de 192 MHz trebuie să aibă o putere de 30-50 mW.
Cu ajutorul diodei V5 (GA401 sau
KD512) se obţine semnal de 1 152
MHz selectat de circuitele la şi L9.
Circuitul L 12-C23 rezonează pe
1 296 MHz. Prin cuplajele L 10 şi L 11
semnalele se aplică diode; V6
(AA112BI si crin mixare pe L15-C25
se Obţin 144 MHz.
Bobinele sînt fără carcase, cu diametrul 8 mm, şi sînt din CuEm 0,8.
L 1 = 6 spire; L2 = L3 = 5 spire; L4

Din tranzistoare cu germaniu
(care În general nu mai sînt folosite)
constructorul amator poate construi un montaj de divertisment ce
poate fi montat într-o jucărie sau
utilizat ca sonerie.
Se observă că În montaj apar trei
circuite basculante; primul circuit
comandă un releu care printr-un

TI-Te Hn3f!-l1n42
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bandă sau profii rotund de cupru.

RADIO,4/1982

+12lJ

U3

VI KT306A

VZ /(T306A

VJ KTJ06A

C2,CfJ,Clf 3. .. 2.1t
Cf:J,C!4,CI7, CZS' 3,!i... 17

contact de lucru introduce un condensator şi schimbă o constantă de
timp.
Cu valorile pieselor indicate În
schemă se simulează măcăitul raţe
lor.
Toate tranzistoarele sînt EFT 353
sau echivalente.

RADIO, 2/1974

Pentru verificări curente ale unor
aparate, În special În domeniul audio, se poate folosi semnalul provenit de la un generator ce are În componenţa sa un tranzistor TUJ.
Frecventa semnalului generat
este determinata de valoarea componentelor R1-C1. Semnalul util

se cu lege de pe rezistorul R4, semnal care are amplitudinea de aproximativ 100 mV cind alimentarea
montajului se face la 9 V.
Tranzistorul este de tip 2N2646.

PRACTICAl WIRElESS, 1/1972
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Aparat pentru exemplificarea
modulatiei şi demodulatiei
de frecventă

Generator de semnal
de radiofrecventă
cu modulatie de amplitudine
Domenii de utilizare: Studiul experimental al semnalelor. Depanarea radioreceptoarelor. Măsurarea frecvenţei
semnalelor sinusoidale.
Caracteristici tehnice: Gamă de frecvenţă 100 kHz30 MHz (6 subgame). Gamă de grad de modulaţie 0-80%.
Afişaj digital frecvenţă cu 4 cifre. Posibilitate de utilizare şi
ca frecvenţmetru.

Domenii de utilizare: Studiul experimental al modulaţiei

de frecvenţă.

modulareaşi demodularea de frecvenţă a unui semnal În banda 300-3 400 Hz.

Caracteristici tehnice: Permite

!II

Domenii
rea condensat

(4 subgame). P
şaj digital cu 4

: specializat În
ipuri de prefiltrări digi-

1

racteriscop pentru
itive semiconductoare
dd~!~~~~!~~~~n~~~~~~~~f~~~~~~~~;i~~~~~}~\;;~

rea Domenii
dispozitiv4
de mică putere.

Caracteristici tehnice: Permite vizualizarea unei familii de 8 caracteristici statice de transfer pentru tranzistoare bipolare şi a caracteristicilor de transfer pentru diode
de semnal şi redresoare. Se conectează la orice tip de osciloscop.

Generator de ultrasunete
Domenii de utilizare:
prelucrări

Sisteme anexă pentru
microcalculatoare
şi calculatoare personale
Domenii de utilizare: Achiziţie semnale analogice. Extensie şi proiectare microsisteme de calcul.
Caracteristici tehnice: Sisteme de achiziţie date analogice cu 8 intrări şi conversie analog-numerică pe 8. 10 sau
12 biţi. Sisteme pentru Înregistrarea şi ştergerea memoriilor EPROM.

SpăIări, curăţări, omogenizări şi

cu ultrasunete.

Caracteristici

t~hnice: Gamă de frecvenţă 18-22 kHz.
Putere maximă 200 W.

Control automat al frecvenţeI.
Anexe: băi de. spălare.

TEHNIUM 8/1989
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PREDA VIOREl - Giurgiu
Receptorul "Iris" nu poate
modificat aşa cum doriţi.
Economizorul nu poate alimenta
un radioreceptor.
Vă aşteptăm cu plăcere la redac-

o
mai mare pe
canalul 5 (9 elemente), reacordaţi
amplificatorul 'pe canalul 5 şi introintrarea ampiificatorului
opreşte-bandă pentru C8unui

ţie.

GORBĂNESCU

jud. Giur-

program TV la
este determi-

distanţă

MIHAI

,.."'.' .....·'"0 atmosferice şi nu

toşani

Schema casetofonului "Star" a
fost pu~! icată; revedeti colecţia
"Tehnlum .
Mufa la care vă referiţi· este pentru comanda casetofonului de la
butonul de microfon.
eAlUŢEANU ROLAND
Jiu
Folosiţi sîrmă CuEm 0,3 şi tranzistoare BC 107.
BLAGA ALIN - CluH\lapoca
În urma şocului mecanic, În aparat s-.au produs desfaceri de piese
şi secţionări a!e circuitului imprimat. Verificaţi cu o lupă cablajul şi

în punctul de re- jud. Vrancea

mflldificare faceţi În radio-

receptor, calitatea recepţiei nu se
va schimba, fiind determinată de
propagarea undelor electromagnetice. In cazul recepţiei programelor
TV încercaţi cu antene mai mari.
DUMITRU
Conschema publicată se pot descifra terminalele circuitului integrat
PETRIŞOR

- jud. 001)

Trebuie să studiaţi cu atenţie
schemele celor două selectoare şi
numai dacă sînt compatibile procedaţi la Înlocuire.
Echivalenţe ale unor piese au fost
publicate.
ANCA MARIAN - Sector Agricol
Ilfov
Consultaţi şi schema unui televizor (calea sunet) şi o să vedeţi cum
se cUp'lează TAA661.
SZ6KE IOSIF - Timişoara
Str. Cosminului nr. 32, et. 4, ap. 2,
doreşte colecţia "Tehnium" 1984,
1985, 1986 şi 1987.
TI$CĂ MARIAN - Făurel
Fiind vorba de un produs industrial, acesta se cumpără, nu se reproduce.
Construiţi un amplificator după o
schemă realizată de amatori.
VINESAR LUCIAN - Timişoara
Dacă nu observaţi o interperturbare puteţi lăsa aparatele aşa cum
sînt. Nu cunoaştem capul magnetic
la care vă referiti.
NECULA PETRICA - jud. Galaţi
Există numai butonul, nu şi selectorul UIF. O cooperativă poate
monta şi un selector FIF-UIF.
AVRAMIUC DORIN - Caracal
Depuneţi un strat de lac incolor
(foarte subţire).
Intrările amplificatoarelor se leagă
conform figurii 2.
NAZARE CRISTIAN - Galaţi

Nu posedăm documentaţie în
plus, nici plăci cu circuitul imprimat.
MARIN COSTEL - Drobeta-Tr.
Severin
Am pUblicat alimentatoare stabiUzate pentru 20 V.
Semnal puteţi prelua de la un
pick-up.
MAZIlU ILIE - Făgăraş
Nu deţinem schema solicitată.
Cooperativa din localitate vă
poate depana radiocasetofonul.
OVIDIU ILIE - Rădăuţi
Receptorul se alimenta din două
baterii de 4,5 V cu priză mediană.
Faptul că a fost alimentat dintr-un
redresor a distrus etajul final, care
trebuie refăcut.
DUMITRESCU ALBUŢ'" - Buhuşl
În schema la care vă referiţi inlocuiţi tranzistorul BC107 cu BC171
sau BC172.
Circuitul integrat CDB400 nu se
foloseşte În amplificator.
'
BRATU TIBERIU - Bucureşti
Ca materialul trimis redacţiei să
poată fi publicat trebuie să ne trimiteţi desenul cablajului imprimat şi
de plantare a pieselor.

toarele T1, T2, care lucrează atît la
înregistrare, cît şi la redare. Şterge
rea benzii se face În curent continuu.
Casetofonul CTR - 27 se ali-

mentează cu 6 V, asigură o repro~ucere a benzii de frecvenţă cuprinsă Între 200 si 8 000 Hz la o putere
maximă de 500 mW, pe o sarcină de

SANDU ARTUR - Oradea
Casetofonul RealisUc CTR - 21
este construit cu elemente discrete
avînd un preamplificator cu tranzis-

III 150K

28&945

Rll II<

8

n.

14.5 280227

T3 28C945

12 28&945

I.M.

x2

1t13 220

Mie.

EAR.

sp.
R8 47K

'"

'"

R/p HEAU.

N
N

o
o;;

"-

""

o>

+ ';;S
t

~

..,

u

'"$<

"

'"
'"
N

11:25 II<

LHUO.

D1 WGIOI0A

1121 390

rP~6

CI 5 ISOP

~~z--------------------+---------~------------~

680

L-------------------------~~----------------------------------------------~18

r11~

~8

RECI PlAV GHANGING SVlITCH

TRAHSlsrOR

82

fUNCTION SW

CITITORII DIN STRĂI

NĂTATE SE POT ABONA

Redactor-şef:

Redactor..,ef
GHEORGHE BADEA
Secretar reS:DonS@!lbil de
MIHIESCU
Redactor
Administraţia

Editura Scintei",

numir: fiz.

ALC""l"'Iolf'I'IlllJn,1!I.oi

MARCULESCU

PRIN .. ROMPRESFILATEUA" - SECTORUL EXPORT-IMPORT PRESĂ,
P.O.BOX 12-201, TElEX
10376, PRSFIR BUCUREŞTI,. CALEA GRIVIŢEI
NR. 64-66.
Tiparul executat la
C ombinalul PoJigrafic "Casa Scî nteii"

