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curent
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Nu insistăm
acestor formule,
lui nostru ne
edificatoare.

În tabelul 2 sînt sintetizate rezultatele pentru
cîteva
frecvent intîlnite În practică. Şi de
data
erorile relative sînt date ca raport
(în
pe unitate, nu În procente), pentru simOIlTICarea scrierii.
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Printre numeroasele si foarte tentantele aplicaţii a l e '
intelucrarea
grat ţ3E555, sintetizate
"Circuite integrate liniare. Manual
de utilizare" (volumul
Editura
Tehnică, Bucureşti,
se
mără şi aceea de detector de lipsă
de impuls (pag. 38), pe care o vom
exploata În cazul montajului propus
alăturat.
Configuraţia

de

produsă În figura
iar
de
transfer (intrare-ieşire) este descrisă

prin graficele din figura 2. Condensatorul extern C se Încarcă
rezistenţa R. tensÎunea Vc de
n'ele condensatorului constituind
semnalul de comandă
rea PS a integratului.
aplică semnalul Vi din
prezentînd un tren de
gative scurte, cu
ţie constantă.
mandă simultan

si baza
lui extern, T, aducîndu-I
conducţie. Dacă
rilor este aleasă adecvat
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dispozitivului la
M, se cere
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din figura 3, ob"''''''''''''''''0'.> cheii M, respectiv Închiderea contactelor k, cores-
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În
saturat.
din colectoservi di rect ca sem(Vi), fiind pozitiv 2 V -- atunci cînd contack sînt deschise şi apropiat de
zero pe durata Închideriî lui k. TranT din figura 1 este aici matoyi!:lli"Cilt
T2.
impulsuri negative astnu corespunde Întocmai
analizate anterior, deoarece
(apăsarea cheii) nu mai
acum toate la fel de scurte şi
nici
se mai succed la intervale
egale de
Putem Însă alege
de timp Re (in ca·
şi grupul R5+P) astfel

conmai economică din
vedere al consumului
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Ing. VICTOR DAVID

1. PREZENTARE

GENERALĂ

cu memorie, ceasul
prezentat În continuare
execută orice program conţinînd 15
comenzi de bază,
după 24 de ore,
şi comanda curente. Pasul programului
este de
minut
este utilizabil În laboratoare
pentru asistenţa medi-

" .. ,... ",r'",rr,,,,t,rw

calâ În spitale şi pentru diferite servicii la domiciliu, chiar În absenţa
utilizatorului. Trebuie făcută observaţia că pentru aplicaţii foto se
executa programe
rata de 24 de
de o
simplă

tabel este
dintr-un
Pentru
se aleg

menzilor dm setul de 16, afişate sub
5, 6,' 7, 10, 11,
forma: 0, 1, 2, 3,
12, 13, 14, 15, 16,
Alocarea codurilor trebuie să fie corelată cu
configuraţia cablată a ieşiri lor pro. gramatorului. Convenim, conform
exemplului de mai sus:
0= absenţa comenzilor;
1 = start boiler;
2 = soneria nr.1;
3 = start radio etc.
Cu ceasul În poziţia SET -vire, semnalizată de un LED
aplasat deasupra tastei
În
de scriere aprins -, se Încarcă
comandă cu ajutorul tastei

°

apăsînd tasta HI (HIGH
- viteză mare). se execută
o scriere rapidă a lui zero pe toată
durata programului; acest fapt echivalează cu ştergerea memoriei. Prin
;:,n,"";:,r,,,,'" o singură dată a tastei WR
- scrie), LED-ul "WRITE"

LO (LOW SPEED are, principial, aceeaşi
ca
tasta HI, numai că deter~
mină avansul ceasului mult mai lent,
cu
unitate pe secundă. Comanda
HI
un tact de cea 100 Hz;
baleiază unciciu de 24
cea 14 secunde. Prin acsuccesive ale celor două
şi LO se fixează ceasul la
scriere
se
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WRITE: - ieşirea numărătorului
de comenzi se cuplează la magistrala de comenzi,de unde informaţia este
În memoria
scriere.
de
incrementează cu o unitate pe secundă
la acţionarea tastei COM.
Ceasul programator este protejat
la întreruperea accidentală a tensiunii reţelei, continuîndu-şi funcţiona
rea graţie alimentării din baterii,
însă îşi stinge afişajul În această situaţie.

2Figura 2
schema electrică
a ceasului propriu-zis şi a logicii de
comandă.

/
/.
•

De la circuitul C12-MMC351 se

loseşte doar ieşirea de secundă.

entru a forma impulsurile de minut, semnalul de 1 Hz este aplicat
unui divizor cu 10, realizat cu C13,
după care este divizat cu 6 cu ajuto-

2twlll
~

Ttr4- tra \O
SOnerie
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rul circuitului CI4 şi al porţilor P3,
P4. Reacţia aplicată prin aceste
este simplă: la trecerea În stanumărătorul
corea
manda
reset
comandă
este tot una cu
nut, semnal notat
Hz.
Intrările Hi şi
şi, respectiv, P9
În HIGH. La
tastele H I sau
P11 se propagă
100 Hz generate de
zat cu 15,
fie
Circuitul oa:SClJlalnI bistabil de tip
T, 81 îşi schimbă starea la fiecare
apăsare a tastei SET /RUN. După
starea ieşirilor acestui circuit, la ieşirea pQrţii P12 apar impulsurile de
1 Hz În regimul RUN sau impulsurile
de la ieşirea porţii P10 În regimul
SET. Ieşirea Q a lui B 1 validează
trecerea impulsuri lor de 1 Hz spre

nnorn,.,~'"i

RAM -

numărătorul

şi
P6 constituie un divizor cu
la trecerea În
starea 1010, numărătorul este reseC16.
tat
se trimite
La
său, CI6
Împre~
ună cu poarta P5, un divizor cu 6.
Deci CI5
CI6 formează un divizor
cu 60;
acestor numărătoare
sînt
de circuitele CI9 şi,
reşpectiv, CI10 şi afişate ca minute.
In mod asemănător, numărătorul
CI? şi poarta pa divizează cu 10.
Pentru numărătorul de ore CI? şi
CI8 se mai aplică o reacţie prin intermediul porţii P?; astfel, la trecerea lui CI? În starea 0100, cla aflînriu-se În starea 0010, ambele numă
rătoare se resetează, aşa Încît după
ora 23:59, ceasul trece îh 00:00. Ieşi
rea RST sincronizează ceasul cu numărătorul de -adrese ale memoriei
RAM, resetîndu-I şi pe acesta din
urmă la trecerea ceasului În 00:00.
Circuitul basculant bistabil 82
este de tip T, schimbîndu-şi starea
la fiecare apăsare a tastei WR. Ieşi
rea Q a acestui bistabil furnizează
semnalul WE pentru comanda memoriei RAM, În limp ce semnalul
DW de la ieşirea Q este utilizat pentru semnalizarea stării de scriere.
Intrarea COM este norma! În
HIGH. La apăsarea tastei COM, imde 1 Hz trec

ale
H! G 1-1. Selectarea
echivalează cu
a acelei ieşiri.
Pentru
comenzii fără a folosi un
de caractere În
cod hexa s-a recurs la un artificiu:
bitul cel mai semnificativ
~ste
şirea

caz, în
Aceasta
sub forma:
... , 16, 17.
În figura 4 se prezintă schemele
electrice pentru partea de afişare,
pentru sursa de alimentare şi pentru
tastatura ceasului programator.
Afişarea conţine 6 digiţi de tip catod comun şi 2 diode LED: 4 digiţi
afişează starea ceasului În ore şi În
minute, iar 2 digiţi afişează codul
comenzii curente.
Blocul de alimentare generează
tensiunile +VA, de cca 12 V, nestabilizată şi tensiunea de +5 V stabilizată. Prin contactele sale, releul Re 1
realizează cuplarea stabilizatorului
la +VA, cît şi legarea la masă a cat 0dului K5 de la primul digit de comandă. Cînd tensiunea de reţea dispare, releul Re1 dezanclanşează,
stabilizatorul se cuplează pe baterie,
catodui K5 se decuplează, stingind
digitul corespunzător.
con-ale detactele releului, intrările
codificatoarelor MMC4511 se cuplează la masă, ceea- ce echivalează
cu stingerea digiţilor comandaţi.
INDICAŢII

PLI I

TO

U URI

I-FI
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Ing- AURELDAN
Considerăm oportună prezentarea
unui amplificator de audiofrecvenţă
stereofonic ce se încadrează În normele de înaltă fidelitate. În alegerea
schemei prezentate în articolul de
faţă au fost luate În considerare următoarele elemente:
nominală să satisfacă
iubitorului de muzică de a
avea o rezervă de putere suficientă
şi o dinamică ridicată;
- amplificatorul să fie simplu, sigur şi

- să
procurabile

componente

uşor

1,1. Pl'eamplificatorul cu tuburi
electronice:
:- 6 intrări, avînd următoarele
sensibilităţi:

În gama 20 Hz - 15 kHz, considerînd reglajul de ton în poziţie mediană;

-

microfon - 5 mV;
radio (tuner) - 250 mV;
tape - 250 mV;
auxiliar - 250 mV;
doză magnetică 5 mV;
doză piezo 15 mV;
- raportul semnal/zgomot> 60
dB la intrarea de microfon;
reprodusă
- banda de
este de la 20 Hz
dB) la 100
kHz'
reglajul de ton

Hz

reglajul tonului: ±18 dB la 20
±20 dB la 20 kHz;
atenuarea filtrului 12 dB/oc-

şi

tavă;

- curba de egalizare pentru doză
de pick-up: RIAA;
- diafonia > 60 dB la 1 kHz.

1.2.

de
nominală

la 1
- sensibilitatea de
de 450
mV
nominală;
30

1.

plificatorului

terea nominală, este cuprinsă În
meniul 20 Hz - 20 kHz;
- distorsiuni armonice sub
În domeniul 30 Hz - 15 kHz la
terea de 30 W;
semnal/zgomot>

sub 0,3%

nominală;
absorbită de

am
este de circa 300 W;
- etajul de ieşire este de tipul
traliniar, avînd transformatorul
ieşire prevăzut cu prize pentru
lele ecran.
2.
electrică a preampl
este prezentată În figur
!-'r,c><>n,,,,I,h
este echipat cu
tip ECC83 şi
următoarele

R7

+Ua=2'05Vec

22kJl

M.PHONO

X.PHONO

dacă

AUX
TUNER
TAPE

RIGHT

TAPE

OUT

...----A.Ua=28SV

1
R18
100k.Q.

c141

FI

500 P

.0

toare;
- se vor lua
tru a se evita
frecvenţa ..reţelei
semnalul
Se recomandă următoarele
constructive pentru îmbunătăţi
raportului semna!/zgomot:
- crearea unui punct de potenţi
nul în circuitul de încălzire a fii
mentelor cu ajutorul unui p
metru bobinat de circa 100 n
cursorul legat ia masă;
- se poate opta pentru o s
mai scumpă, de alimentare
bine filtrat a filamentelor tu
- legăturile ia masă ale
etaj vor fi reunite la cheia
tubului reşpectiv, iar acesta
legat printr-un conductor de
ţiune mare la un punct al şasiu
tuat cît mai aproape de .
preamplificatoruiui; se evită
tensiunile parazite de 50 Hz
catod şi grilă datorită curenţ
Întoarcere a alimentării prin
- se vor ecrana atent COfleX,lunt
de grilă;
- se vor minimaliza traseele
semnal, cu precădere cele de n
mic;
- cablul de legătură Între
plificator şi amplificatorul de p
va fi redus la minimum pentru
evita atenuarea semnalului la
vente ridicate.
4. Schema electrică a amplifi
rului de putere este prezentată în
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mare a transformatorului de ieşire.
lmpedanţa de sarcină a etajului final
este de 6,6 k!l.
Amplificatorul final dispune de o
reacţie negativă globală de circa 40
dB obţinută cu ajutorul a trei circuite de reacţie:
- din secundarul transformatorului de ieşire la catodul lui Ti
(C1-R10);
- de la anodele lui T3 şi T4 la
grilele lui T2;
- de la anodele lui T3 şi T4 la
anodele lui 1"2.
În schemă mai sînt cuprinse şi
alte componente avînd următorul
rol:
- R8 şi R9 micşorează influenţa
pe care o are Îmbătrîni rea tubului
T1 sau înlocuirea lui;
- R2'8-C6 şi R29-C7 măresc
stabilitatea montajului În cazul în
care transformatorul de ieşire nu
este o piesă de calitate, avînd inductanţa de scăpări peste 15 mH. C1,
C6 şi C7 se vor regla În timpul probelor;
- R10 corespunde unei. rezistenţe de sarcină Rs = 15 n . In cazul
În care rezistenţa duarcină se modifică, R10
800 VRs;
- R20, R21, R26 şi R27 măresc
stabilitatea În funcţionare a montajului.
5. Construcţia transformatorului
de ieşire. Transformatorul de ieşire
este realizat pe miez de fier-siliciu
E16 cu grosimea pachetului de tole
de. 5,7 cm (fig. 3).
Infăşurarea primară este împărţită
În 4 secţiuni egale, P1 = P2 = P3 =
P4 = 1 250 de spire cu sîrmă CuEm
o 0,15 mm.
P1 şi P3 au priză după 713 spire,
iar P2 şi P4 au priză după 527 de
splre.
Conectarea înfăşurărilor, ca şi dispunerea lor· pe carcasă se fac conform figurii 3. Secundarul este format din două secţiuni de cîte 135 de
spire, avînd, diametrul sirmei CuEm
0.0,6 mm (pentru Rs =15 il).
In cazul În care se doreşte o altă
valoare pentru Rs, numărul de spire
al secundarului se ia ns = S1+S2 =
35.VRs.
Infăşurările P3, S2 şi P4 se bobi-

=

gura 2 ŞI cuprinde trei etaje: un inversor de fază cu T1, un etaj prefinal şi un etaj final.
Etajulinversor de fază este echipat cu tubul ECC81 cu pantă mare.
Inversarea fazei semnalului se realizează prin apliqarea În punctul notat
A pe schemă a unei tensiuni de
reacţie pe catodul unei secţiuni a
dublei triode. Tensiunea este amplificată fără inversarea fazei, astfel' incit În anodele celor două triode se
obţin tensiuni În antitază.
Pentru ca aceste două tensiuni să
fie egale se vor utiliza componente
cu toleranţe strînse. Egalitatea tensiunilor de ieşire se poate regla din
variaţia valorii lui R3.
Etajul prefinal, în contratimp, este
realizat cu dubla triodă ECC83.
Etajul final este echipat cu pentode EL34, În montaj contratimp ultraliniar, in clasa AB. Priza pentru
grila ecran este la 43% faţă de pOlul
pozitiv, din jumătatea înfăşurării pri-
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nează

În sens contrar celorlalte trei
(prin inversarea cu 1800 a bobinei
pe domul maşinii de bobinat).
Straturile se izolează cu hîrtie
specială cu grosimea de circa 60 ,..m.
Între primar şi secundar se va utiliza
izolaţie de aproximativ 150 ,..m.
Se vor putea utiliza miezul de tole
de la transformatoare ale unor aparate scoase din uz (TV Rubin, R.R.
MODERN, BUCUREŞTI etc.), cu
condiţia respectării secţiunii impuse
miezului. Se va verifica dacă înfăşu
rările încap În fereastra miezului
prin calcul, după ~care se va trece la
realizarea bobinajului.
6. Schema electrică a alimentatorulul este dată în figura 4.
Transformatoru\ de reţea este realizat pe tole E20. cu grosimea pa:'
chetului de 7,5 cm.
Secundarul dispune de două înfă
şurări ce debitează 2x425 VC.a. necesari alimentării anodice. Redresarea se face cu diode cu siliciu capabile să suporte un curent de circa
200 mA la Ua = 470 Vc.c.
Pentru cazul că nu se dispune de
un pachet de tole atît de mare, se
poate opta pentru utilizarea a două
transformatoare de reţea, separate
(pentru fiecare canal), dimensionate
corespunzător. Se obţine şi o distribuţie mai uniformă a greutăţii pe şa
siu, avînd în vedere faptul că
transformatoarele au o greutate totală

apreciabilă.

Şocurile

pertru filtrarea tensiunii
anodice sînt recuperate din televizoarele sovietice cu tuburi (TEMP2,
TEMP6, RUBIN) sau se vor realiza
de către constructor pe miezuri recuperate. '
O atenţie deosebită se va acorda
condensatoarelor electrolitice de" filtraj, care vor fi de bună calitate şi
cu tensiunea de lucru corespunză
toare.
Se va prefera soluţia amplasării
alimentatorului pe un şasiu separat.
(CONTINUARE ÎN PAG. 19)
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indu
formează

b61 se conectează
iar borna b62 este
conectarea unui
de acord fin pe frecvenţă.

Tensiunea de comandă ce se
pe cele două diode varicap se
la borna b63.
Circuitul de reglare automată a
amplificării este realizat cu circuitul
integrat b1053 (I.P.R.S.) ce conţine
un grup de trei diode PI N.
La intrarea circuituiui de RAA,
borna b74, se aplică o tensiune continuă proporţională cu puterea semnalului de radiofrecvenţă. Această
tensiune este comparată cu cea
aplicată pe. intrarea inversoare a
A.O.-U701, rezultînd un semnal de
eroare.
Cu potenţiometrul r706 se reglează valoarea la care se stabileşte
puterea semnalului de radiofrecventă prin intermediul circuitului de

aplică
obţine

LNC
IN

87

b8t

se
gid cu
metru
3-4 mm. Inductanţa L802 este formată dintr-o bucată de conductor
de cupru argintat cu diametrul de
0,4 mm şi o lungime de 10 mm.
Semnalul amplificat se aplică mixerului prin condensatorul de cuplaj
C839. Inductanţa L804 este formată
dintr-un conductor de cupru cu diametrul de 0,3 mm şi o lungime de 30
mm. Inductanţa L812 este de fapt o
linie de defazare a semnalului cu
180 grade; ea este formată dintr-o
bucată de cablu semirigid cu impedanţa de 50 n şi cu un diametru exterior al dielectricului de 2 mm.
Lungimea liniei este de 50 mm. Diodeie n801 şi n802 sînt diode Shotky;
se pot folosi pentru acest scop orice
tip, dacă sînt specificate În catalog
că pot fi folosite ca mixer pentru o
frecventă mai mare de 2,5 GHz.

trei poli.

acest mod
meniul de t~o,,..,,,,,ni·,,,

după

dează
difică

Cu acest oscilator
greu
de acoperit întregul domeniu de
frecvenţe şi În cazul În care acest
lucru este absolut necesar se pot
monta două oscilatoare. Cele două
oscilatoare se vor regla astfel încît
. domeniile ior de acord să
întreaga bandă. Unul dintre
toare va fi reglat pentru a acoperi
predilecţie frecvenţele joase.
acest caz lungimea inductanţei L803
va fi mărită la 10 mm. Cu celălalt
oscilator se va. acoperi domeniul
frecvenţelor Înalte, fapt pentru care
lungimea Înductanţei L803 trebuie
să fie de 6 mm. Oscilatorul suplimentar se va monta la celălalt capăt
al liniei L812, În mod similar cu celălalt. Alimentările celOr două oscilatoare se vor comuta de la unul la
celălalt cu un comutator ce se m.on-
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de
fie de
MHz. Pe schemă sint con
două astfel de filtre şi ca atare
mea de bandă cumulată a amp
torului de medie frecvenţă va
mică. de 35 MHz. Pentru emis
actuale este bine ca lărgimea
să fie de 27 MHz.
colectorul tranzistorului
se conectează dioda det
ce va furniza semnalu
de control automat ai
cării.
Tot În colectorul
tranzistor este cuplat compar
de fază.
:
Comparatorul de fază este
dintransformatoarele m801 şi
între care este conectat inelul
diode n807. Transformatoarele
vor realiza identic cu cele p
tate În numărul 6/1988, cu si
menţiune că inelul -de ferită pe
sînt bobinate este din material
tipul Fi realizat de curînd la I.e.
la borna b41 se conectează fi
şi amplificatorul buclei PLL. Osei
torul buclei este realizat cu tr
torul Q807. Această schemă
ferită.de cea din receptorul d
anterior, faţă de care prezintă unele
avantaje, dar şi dezavantaje.
Reglarea receptorului începe
stabilirea domeniului de frecvenţă
care oscilatorul buclei funcţion
cel mai bine. Pentru aceasta se
conectează condensatorul C831
colectorul tranzistorului 0806 şi
leagă la ieşirea unui generator vo·
bulat. La borna b42 se va conecta,
În locul sondei detectoare, am
catorul Y al voblerului. Pe ecranu
acestuia şe va putea urmări o curbă
caracteristică de demodulator FM
de tip PLL. Aceasta este, de fapt,o
linie crescătoare sau de!:;cr,esc:ătc,are
În cazul cînd semnalul este i
În amplificatorul Y.
Tensiunea de la ieşirea demodul
torului creşte o dată cu creşterea
frecvenţei sau, respectiv, scade. Bu,
cla PLL nu va demodula decît
anumită bandă de frecvenţă şi d
linia oblică se va rupe la Iim
~e:niul~i unde:. p.e ecran va apărea o
linte orizontala. In aceste regiuni de·
modulatorul scoate un semnal con·
stant, indiferent de frecvenţa semna·
lul.ui aplicat la intrare.
In timpyl reglajului se urm
ca graficul (curba) de răspuns a
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Cablaj receptor - fata inferioară - scara 1/1
mOdulatorului să fie o linie cît mai
dreaptă. Dacă În locul liniei drepte
apare o linie curbă, În mod evident
semnalul demodulat va fi distorsionat Banda de frecvenţă ce este demodulată liniar trebuie să fie mai
mare de 40 MHz. Pentru a se putea
demodula o bandă de frecvenţă cît
mai mare, oscilatorul din bucla PLL
trebuie să aibă o deviaţie de frecvenţă cît mai mare pentru o ten-

TEHNIUM 11/1989

siune de comandă cît mai mică. În
lceastă situaţie, pe ecranul voblerul!Ji unghiul dintre o linie orizontală
şi caracteristica de ieşire a demodulatorului trebuie să fie cît mai mic.
Dacă demoduiatorul lucrează mai
bine Într-o bandă de frecvenţă ce nu
se centrează in jurul frecvenţei de
480 MHz, atunci se preferă reacordarea mediei frecvenţe În banda optimă a demodulatorului.

Pentru deplasarea domeniului de
al demodulatoruiui trebuie
schimbată frecvenţa de oscilaţie liberă a oscilatorului !ocaL Acest tuse realizează fin
sau
bobina L806.
Bobina L80e este formată dintr-o
bucată de sîrmă din CuAg cu o lunde 8-16 mm. Valoarea acestei
se poate ajusta apropl-

frecvenţă

ind-o sau depărtînd-o de planul de
masă.

osciiatorului cu
fază se stabileşte la
ratorui
rea optimă
modificarea
rezistenţei

(CONTINUARE

rib. Dutu Craciun ,
ing. Paul Chiruleseu,
ing. Cristian Colonati
ieatie
n~ahzah

i

interfetei seriale V24 conceputa si
HC85

publicata in nr.7 al

revistei Tehnium, este conectarea acestuia cu un echipament
de nivel superior de tipul microcalculator avind in configuratie eehipalente periferice in scopul folosirii unor resurse extinse in special la nivelul unitatilor de discuri
flexibile. O conectare de acest gen realizeaza pentru utilizatorul calculatorului HC85 o serie de avantaje si facilitati dupa cum ar fi :
- Posibilitatea arhivarii programelor concepute pe HC85
in suport discuri flexibi~e
- Acces direct la programele depuse pe dischete. Se elimina in acest fel cautarea secventiala facuta pe casetele ~agnetice, ceea ce conduce la evitarea in mare
masura i casetofonului si la atcesul secvential
la
programe, rularea si derularea benzii.
- Cresterea vitezei de transfer la incarcarea programelor, reducerea timpului de incarcare de la 2-3 minute
la 21 - 31 secunde.
Schema sinoptica de interconectare este prezentata in
fig. 1, folosindu-se un cablu cu 11 fire si mufe standard cu
25 pini.-( RAK- fise)
Cablul de inerconectare' nu trebuie sa depaseasca 1,5-2m pentru a evita parazitii si reflexiile multiple(fig~ 2).
Afost folosit ca echipament de nivel superior dotat
cu unitati de discuri flexibile si imprimanta, microcalculatorui CUI - Z, cu o larga raspindire in economia nationala
si care are avantajul unei structuri compacte.
Procedura de ltl'tplementare il interconectarii este urmatoarea:
1. - Pregatirea progrâmului de comunicatie ( CUi HC ) pentru

CUB-Z
1.1. Editarea pr~gramului pe microcalculatorul CUI - 1
cu ajutorul unui editor uzual ex: ED, WORDSTAR,
WORDHASTER ,POWER. Se obtine un fisier .HAC
1.2. Compilarea si link-editarea pentru obtinerea for~
matului ;COI'i direct executabil in momentul apetarii din discheta flexibila (compilator "8S,linkedi tor L81i.
Sursa programului de emisie-receptie dinspre si spre unitatile de discuri flexibile este prezentata "alaturat.
2. - Pregatirea programelor de comunicatie pentru "Cas.
2.1. Cu ajutorul unui asamblor - de exemplu programul
ZEUS - se editeaza programul de comunicatie si apoi'
icelisi IEUS el este asamblat obtinindu-s!
direct un fOflit executabil.
2.2.

-se salveaza codul cu comanda :
SAVE Inume· CODE 65267,201
unde o,uma li este ·RIHe· pentru receptie
"nume· este -TIHe· pentru emisie.
2.3. Atit programul de emisie cit si programul de receptie pot fi Incorporata definitiv in memoria EPRO"
a calculatorului HC85 in spatiul liber de la adresa
386E la adresa 3CFF.
Punerea in functiune se face dupa cu~urmeaza :
lI

- Se incarca programul CUIHC de emiSle receptie pe CUi-Z
si se raspunde la dialogul solicitat ce se doreste emisie sau receptie - si numele fisierului de emis I
receptionat.
- Se da pe HC comanda :
CLEAR b52bb
- Se incarca din caseta programului de comunicatie dorit:
RXHC - pentru receptia de programe
BASIC
dinspre
disketa spre HC. Dupa incarcare se intra in executie
cu comanda :
RANDOMIZE USR 65267
TXHC - pentru emisie , adica depunerea de programe
JASIC , construite de utilizator dinspre HC
spre
disketele de pe CUB-la
lansarea in executia efeeti va se fac,! tu cOlanda :
RANDQ"IZE USR 65267
In cazul in care programele de comunicatie sint incorporate definitiv in memoria EPROM lansarea se faţe cu comanda
RANDO"IZE USR adresa la care au fost scrise in EPRO"
Exemplu daca adresa de imp13ntare a programelor de comuni'catie in EPROM este chiar la prima adresa libera l8bE
atunci comanda de 1ansare este :
RANDOMIZE USR 14446

In acest caz pentru lansarea programelor de comunicatie nu
mai este necesara utilizarea casetofonului.
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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in ~orflat executabil se de"un in tiseh
astfel :
- din ZEUS se trece in IASIi: cu
{~
lIlC1um::.'l!.tI..Cl

MiCRO ,CUB - Z
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slunea la ieşirea pe rînduri va fi
nulă; dacă dioda lipseşte, tensiunea
va fi pozitivă şi egală cu Vc.c; pentru exemplul nostru cuvintul de ieşire va fi 0110.
Dacă se Înlocuiesc diodele cu
tranzistoare bipolare sau MOS, coloana activată va comanda baza,
respectiv poarta
zultatul fiind acelaşi (fig.
exemplul nostru, tranzistoarele
T 3 pot fj comune mai multor

Memoriile RAM dinamice
Înainte de a trece mai departe la
reprezentarea altor tipuri de memorii, vă prezentăm un exemplu (fig. 1)
de un cip de memorie RAM dinamică, În cazul
nostru Motorola
MCM6664; această memorie este un
cip de 16 pini, În tehnologie NMOS,
s;are necesită 5 V alimentare (pin 8).
In structura internă, cipul conţine 4
matrice a cîte 16384 biţi (128x128),
fiecare matrice avînd 128 de amplificatoare. Adresarea celor 65 536 de
cuvinte de cîte 1 bit (64 kwords) se
face prin cei. 8 pini de adrese (AoA7 ). Adresa rîndului este acceptată
În momentul În care RAS (R,9wAddress Strobe) este activat. in mod
similar, adresa coloanei este acceptată CÎnd CAS (Column Address
Strobe) este activat. Deci pentru a
adresa o celulă din cele 65536 ale
memoriei sînt necesari 16 biţi de
adresă (8 pentru rînd şi 8 pentru coloană) selectaţi de un multiplexor.

t

Memoriile ROM se folosesc cu
în aplicaţiile În care anumite programe sau date rămîn neschimbate pentru o perioadă mai
mare de timp.
În acest tip de memorare
(read-only) au fost utilizate multe
tehnologii. Acestea includ, după
cum am
matrice de diode sau
tranzistoare,
magnetică sau
precădere

mult utilizată În implementarile mt:
croprogramate În controlul funcţiilor
(controlul execuţiei instrucţiunilor);'
de aceea memoriile de acest tip trebuie să fie la fel de rapide ca şi cich;!rile de bază ale maşinii.
In numărul viitor vom analiza memoriile PROM şi EPROM, precum şi
citeva tipuri de registre.

capacitivă.

Memorarea

"read-only"

a

fost

(CONTINUARE ÎN NR. ViiTOR)

Memoriile ROM

cum se ştie, alături de meÎn cadrul memoriei inmicrocalculator, un rol
îl au memoriile ROM
Memory). Acestea pot fi
citite, conţinutul lor con...
stind de obicei În programele inde lucru, denumite firmware.
prima fază, acestea erau înscrise
de

către

neavînd
voltări
apariţia

producător,

la

lor. Dezau făcut posibilă
a numeroase variante cu
pentru utilizator:

ce poate
etc.
figura 2 se
tura unei
adresată de 2 biţi.
este activată o
aceasta fiind în
de adresă.
Fiecare punct de memorie este un
element unidirecţional (de
p diodă),
are un singur sens
.:( nducţie
3); de
pe
eastă
se
că
este închis, În
mod coloana
a treia fiind conectată la masă. Astde fiecare dată cînd o diodă se
la intersecţia rinq-coloană, ten-

I
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in zilele de 14
15 octombrie a.c.
s-a desfăşurat,
pitoreasca localitate SIănic-Moldova, În cadrui
Festivalului Naţional "Cîntarea Romăniei" şi al Daciadei, Cupa
În domeniul creaţiet tehnice
radioamatorism, competiţie organizată de C.C. al U.T.C., Secţia de
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei În colaborare cu Federaţia Română de RacHoamatorism. În
acelaşi timp, s-au desfăşurat lucră
rile Simpozion ului naţional YO de
comunicări ştiinţifice şi tehnice şi
Campionatul
republican de creaţie tehnică, manifestări organizate de Federaţia Română de
Radioamatorism cu sprijinul redacţiei revistei "Tehnium" şi cu concursul generos al organelor locale de
partid şi de stat.
Manifestările din acest an au constituit pentru cei peste 500 de participanţi (un autentic record de prezenţă), radioamatori cu activitate În
cadrul unor unităţi de producţie, instituţii de învăţămînt superior, centre teritoriale de. calcul, instituţii de
cercetare ştiinţifică, şefi ai radiocluburilor judeţene, specialişti, un fructuos şi util schimb de experienţă.
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in cadrul lucrărilor simpozionului
au fost prezentate referate de o
înaltă ţinută ştiinţifică referitoare la
cele mai noi realizări din construcţia
aparaturii destinate traficului de radioamator, a aparaturii de măsură şi
control, despre stabilirea legăturilor
radio la mare distanţă, multe referate prezentind aparatură .,de Înalt
nivel tehnic cu mare aplicabilitate şi
În diverse domenii ale economiei
naţionale.

in cadrul Cupei U.T.C. Ia creaţie
tinerii au prezentat o gamă
bogată
de aparatură, radioreceptoare, miniautomatizări, aparatură

tehnică,

RGA, interesante aplicaţii ale tehnicii de calcul În domeniul radioamatorismului, exponate care au Încîntat
privirile specialiştilor prezenţi la
aceste manifestări.
Pentru cele mai valoroase lucrări
de creaţie tehnică, pentru lucrări de
certă valoare În ceea ce priveşte
fiabilitatea, performanţele şi aplicabilitatea În diverse domenii s-au
acordat titlurile de campioni ai Republicii Socialiste România Uuniori
şi seniori).
Pentru a stimula munca si pasiunea tinerilor cu preocupări şi reali"':
zări deosebite in domeniul radioa-

1\.II1,~rn,,,,I~>rtlrnrlir'l" au ofeunor merituoşi realizatori seturi
de componente electronice.
Din partea redacţiei revistei "Tehnium" au mai fost
În
valoare de 500 de
Liviu
Pană din Alexandria pentru lucrarea
"Set de programe pentru calculator"
şi Stanciu Dumitru din Bucureşti
pentru lucrarea ,AQtene VHF-UHF".
De asemenea', redacţia revistei
"Tehnium" a acordat diplome şi
cupe Comisiei judeţene de radioamatorism Bacău pentrLi' buna organizare a Simpozionului naţional YO
şi Campionatului republican de
creaţie tehnică ediţia 1989, staţiilor
colective Y05KDZ - Casa pionierilor şi şoimilor patriei Năsăud şi
Y04KRH - Casa pionierilor şi şoi
milor patriei Măcin pentru merite
deosebite În concursul F.R.R.-"Tehnium" 1 tovarăşului Dorel Ţanu Y08Rl, primul radioamator din districtul 8, şi tovarăşului lulius Şuli Y021S pentru prima legătură realizată de un radioamator român prin
reflexie pe lună.
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Baia Mare

Regulatorul de turaţie la
pick-up-ul GS-431 este un ansamblu
electronic care controlează curentul
motorul de acţionare În funcţie
viteza de rotaţie a ptatanului.
De la- becul Z2 prin oriticii este
iluminată fotorezistenţa F2, care,
după
cum este cunoscut, îşi
schimbă rezistenţa în funcţie de iluminare, comandînd deschiderea
tranzistorului T1. Această comandă
este sub formă de impulsuri care,
prin C7, comandă tranzistorul T2 şi
apoi prin ca şi 05 este controlat
tranzistorul T5. Tranzistoarele T3,
T 4 În montaj Darlingtor~;--În fu ncţie
de starea traniistorului T5, permit
trecerea unui curent mai mare sau
mai mic -prin motor.
Tensiunea de alimentare a siste-

mului de comandă este stabilizată
cu dioda 02, dar tensiunea de alimentare a motorului este preluată
direct de la redresor.
Alimentarea motorului, respectiv
viteza de rotaţie, se reglează din potenţiometreie P1 şi P2 ce intră în
circuitul de polarizare a tranzistorului T6.
Funcţionarea defectuoasă a Întregului sistem poate fi determinată de
scăderea sensibilităţii fotorezistenţei

sau prin devalorizarea unui element
de circuit.
Verificaţi dacă pe bec sau fotorezistenţă nu sînt depuneri ce atenuează fluxul luminos sau dacă unul
din condensatoarele de cuplaj nu
este defect.
BlPSSOflO

BĂLAN SilVIU ŞTEFAN -

laşi

Blocul UUS conţine tranzistorul
01 amplificator şi tranzistorul 02
mixer-autooscilator.
Pentru ca acest bloc de intrare să
funcţioneze în norma OIRT, montaţi
paralel
C2
condensator tripe ca
sau de-

Radiocasetofonul

Se demontează apoi condensatorul C14 şi În locul său se montează
un condensator de 33 pF.
Reglajul fin se execută pentru fiecare circuit din condensatoarele semivariabile.
Blocul de intrare AM recepţio
gamele undelor lungi şi ma-

tul oscilant

02

ROD ANTENNA
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L
sensibilitate 1 mV; radio Z = 470 kH,
sensibilitate 300 mV;
Z = 470 kO, <",,,~,,,,iI',ilit,,,to

Cibot

este construit cu
două tranzistoare cu zgomot mic,

intrări au următoarele
Avînd schema electrică şi valorile
caracteristici: pick-up Z = 47 kn, sen- componentelor din
sibilitate 4 mV; microfon Z = 200 n,
depanarea devine

r-----:--------I
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PT2S
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CIUBOTARU

IUIP'IIAUU::"!l -

Craiova

Toate amplificatoarele
naie sînt de
741, "'!;;n'\.o.nt,,,to
±15 V.
Din schema corectorului DUOlicam
interconectarea circuitelor
nale cu potenţiometrele de
nare.

TEHNIUM

Dacă radioreceptorul
funcţionează
nici

Jupiter nu
gamă de
dar
audio este
normală şi atunci CÎnd se
o şurubelniţă intrarea În
T2 se aude un zgomot,
trage concluzia că oscilafuncţionează.

Verificaţi prezenţa şi valoarea ~n
siunilor de polarizare a tranzisto"rului TZ1 şi, observînd uneie anomalii,
verificaţi componentele ce "intră ,în
circuitele de polarizare. eventual
starea intrinsecă a tranzistorului:'~
Este foarte probabil ca defect să fie
condensatorul C235 de decuplare a .
bazei tranzistorului.

Utilizarea În radioreceptoare a
unei
455 kHz constituie
un
cazul
benzile de
MHz),
tul ca
realizeaza un
satisfacator intre sensibilitatea ŞI se-

21

Alegerea unei
dl8re superioare
var o soluţie,
cel
de

consideram ca ne-am ales o
Intermediara de 600 kHz,
frecvenţa

face sa interfereze
cu cei al unui
incit diferenţa
lor celor ,doua semnale sa fie
kHz,

Iitatea
pentru care
,
În benzile de amatOri,
În cazul unui cristal de 5
MHz, pentru care folosim armonlca
a patra, frecvenţa intermediara corespunzatoare benzii de 21 MHz va
lua valori Între:

j,n sirma

"" .. 'n""'I"'~ L U dlametrul

Unele

Iesire un
Toate rezistoarele
ve'nţa, acestea
, pelicula de carbon,
catoare corectoare,
Deoarece montaJul
turata va prezentam un montaj care
plicat, acesta
a dat bune rezultate, obţinÎndu-se o
audlţie fidela,
.
Tranzistorul folOSit este de tipul
8C109 (173) care are zgomot pro-

ORA

COMANDA

SEMNIFICAŢIA

1

2
2
:3

sună

soneria nr. 1
radio

5
5
:3
6
4

stop radio
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Cei ce dispun de componentele
necesare pot adopta soluţia construcţiei unui bloc de alimentare În
comutaţie, cu reducerea corespunzatoare a gabaritului ŞI a' greutaţl!
montajului.
7. Punerea in
Executat
cu componente de
calitate.
sortate În prealabil, amplificatorul va
funcţiona de la început. Punerea În
funcţiune se executa pe etaje:
se verifica funcţionarea şi parametrii alimentatorului;
- se alimenteaza preamplificatorul şi se masoara tensiunile de lucru
şi funcţionarea cu o sursa de semnal şi un alt amplificator de putere.
Cei ce dispun de aparatura adecvata
pot face determtnari asupra curbei
de raspuns (mărimea benzii, neliniaritatea) şi a djstorsiunilor armonice
şi totale;
se alimenteaza etiljele finale pe
rînd. Se va verifica stabilitatea acestora. În caz de nevoie se vor conecta reţelele R28-C6 şi R29-C7.
Capacitaţile C1, C6 şi C7 se regleaza experimental, În funcţie de
calitatea transformatoruiui de ieşire.
Se vor verifica banda de frecvenţa
reprodusa, coeficientul de distorsiuni, liniaritatea benzii de freG.':lnţa,
puterea livrata de amplificator.
"Tehnium" 1970-1975
C. Luca, 1.
Stereofonla
pentru radioamatori
G. Racz, Tînărul audioamator
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Aprinderea electronică prezentată
este recomandata de autor ca avînd
performanţe foarte bune, În sensul
unei mari siguranţe În funcţionare În
raport de
şi de tensiunea de
Tranzistoarele T1 si T2 formează
un multivibrator care' comanda obţi
nerea unei tensiuni de 400 V În secundarul transformatorului. Aceasta
valoare d.e tensiune se poate regla
din rezisforul R 1O, care controlează
amplitudinea impulsurilor multivibratorului.
Transformatorul Tr are un miez cu
secţiunea 6 cm 2; înfăşurarea primară
are 35 de
0 1,2, iar În secundar sînt
de spire el
Diodele se pot înlocui
: BYP
150--50=1N4001, BYP401--600=
1
tiristorul Ty1=T10N6. iar

Sint cazurÎ cînd de la
urmează să se
mai multe televizoare.
Montajul
permite alimentarea a
televizoare prin intercalarea unor filtre
de impedanţă. Evident,
montaj se
folosi acolo unde semnalul
antena este suficient de puternic. Bobinele se construiesc din
CuEm 01, cu diametrul de 4 mm şi
de 2 mm. L 1=L3=3 spire, iar
are 7
atenă
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remedierea acestui neaju ns este recomandat montajul

alăturat.

Un cap
citeşte pista, iar semnalul electric
rezultat
circuitul
11
U., apOI
aplicat unui
montaj este ..... "'nt'An"t
cu energie electrică.
12/1985
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jud. Constan-

I
I "
treI termma e, rezu ta ca
motorul este trifazic.
O soluţie de alimentare ar fi ca sa
construiţi un convertizor monofazic
(cu tranzistoare) ce debiteaza tensiune de 36 V cu 200 Hz de la care
se ia a treia fază printr-un condensator.
Tele-

Vaslui
Radioreceptorui
este bun
sie local.

arman

din reţeaua de
leiai pe

reacţie

a etajului ba-
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