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CmijlOaCe simple se poate realiza un interfon cu apel în dublu
sens, cu posibilităţi de teleconferinţă şi de indicare, atunci cînd centrala este ocupată. Se poate utiliza
orice schemă de amplificator, de
preferinţă cu ieşirea pe transformator, ceea ce îi conferă o mai mare
siguranţă În exploatare (în cazul
unor solicitări accidentale ale tranzistoarelor finale).
Elementul principal al montajului
ÎI constituie un comutator asemănă
tor celor existente la radioreceptorul
"ALBA TROS"; eventual se pot
monta două comutatoare, care,
după ce li s-a îndepărtat cîte una
din urechile de fixare, se pot lipi În
prelungire. Barele metalice care asigură blocarea În poziţia "apăsat" se
unesc prin lipi re.
FUNCŢIONAREA

torită faptului că diodele
formează un sumator logic

D I-Dn
(SAU),
circuitul basculant astabil, format
din tranzistoarele T 1. T 2 şi com ponentele aferente, intră În funcţiune
şi injectează un semnal de 600-800
Hz în amplificator. Dacă dispecerul
doreşte stabilirea legăturii (solicitată
sau nu de un corespondent), apasă
butonul corespunzător postului dorit. Dacă se stabileşte o legătură solicitată, se poate discuta direct cu
cor~spondentul prin manevrarea lui
K6' In cazul În care dispecerul caută
un post, după apăsarea butonului
corespunzător se lansează cîteva
apeluri către corespondent, prin
apăsarea lui K 5 ; În pauza dintre apeluri poate fi recepţionat eventualul
răspuns.

lui, conducţie cu prag mare (6 V),
iar În sens invers conducţie cu prag
mic (C,? V).
Se remarcă alimentarea diferenţială. Este obligatoriu să se filtreze
foarte bine secţiunea +12 Vc.c. - O
Vc.c., pe cealaltă jumătate fiind nevoie de filtraj doar atît cît, În timpul
unei legături, să nu se perceapă
frecvenţa de 100 Hz În difuzoarele
posturilor neapelate. Releul utilizat
este unul de mică putere, alimentat
la 12 V sau la 24 V (caz În care
borna de la masă se leagă la -12

Dacă În timpul unei convorbiri un
post caută centrala, datorită inversă
rii de polaritate introdusă de butonul Kj-Kn apăsat, În punctul A
apare potenţialul -12 Vc.c. Prin urmare, dioda D va intra în conducţie,
iar D' t-':::'D'n vor fi blocate, deci becul de la corespondent va fi alimentat În serie cu omologul său de la
dispecer. Dioda D 5 are dublu rol:
protejează astabilul la inversarea
polarităţii; prin nealimentarea astabilului, asigură neperturbarea convorbirii de către semnalul AF generat.

VC.c.).

Toate becurile au tensiunea de
alimentare de 6,3 V (6 V) şi un curent cît mai redus (50 mA). Ls va fi
de 12 V. Diodele 01-D4J 0 5 , 0 6 vor
suporta cel puţin curentul absorbit
de un bec, iar D7' Da curentul qe
trece simultan prin toate becurile. In
afară de comutatorul tip "ALBATROS", toate întrerupătoarele sînt
cu revenire. Este necesar ca atît impedanta de ieşire a amplificatorului,
cît şi cea a difuzoa'relor să fie cît
mai mici (şi egale), pentru a avea
posibilitatea de a conecta posturile
cu un cablu cît mai puţin pretenţios.
~acă montajul este corect executat,
aparatul poate fi pus În funcţiune
fără nici un reglaj prealabil.

PARTICULARITĂ ŢI
După cum se observă,
asigură, Într-un sens

D8

grupul D 7 al curentu-

SCHEMEI

Dacă nici
apăsat,
tenţialul +12

unul din butoane nu
În pun9tul A apare poVc.C. In cazul În care
un corespondent solicită legătura,
prin apăsarea unuia din butoanele
K' lK'", unui din becurile Lt-Ln se
aprinde, la bornele lui ajungînd o diferenţă 'de potenţial: 12V-V,=6V,
diodele D't-D'n constituind un
scurtcircuit pe becurile L' j-L'n. Da-
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situaţii

In

necesară

anumite
este
indicarea la distanţă a sensului de
deplasare a unor obiecte prin faţa
unui dispozitiv fotoelectric sau comutarea automată a unor circuite În
funcţie de sensul de deplasare.
Concret, montajul prezentat a fost
folosit ia afişarea sensului de deplasare a benzii la un magnetofon şi
comutarea automată adunare-scă
dere a unui contor digital ataşat
acestuia. Acest lucru este posibil
deoarece la fiecare trecere a unui
obiect opac prin faţa fotodiodelor,
se obţine cîte un impuls, la ieşirea 1
pentru un sens de deplasare şi la ieşirea 2 pentru sensul contrar.
Funcţionarea poate fi urmărită cu
ajutorul tabelului de adevăr.
Tranzistoarele T 1 ,,,.T 4 sînt folosite
pentru obţinerea nivelurilor logice 1
cînd fotodiodele sînt luminate şi O
cînd sînt obturate, porţile SI1, SI3
formează un circuit bistabil de tip
RS, iar porţile SI2 şi 814 împiedică
afisarea stărilor de nedeterminare
care apar atunci cînd ambele fotodiode sînt obturate.
In stare de aşteptare, ambele fotodiode sînt luminate, iar circuitul memorează starea corespunzătoare uiti mei treceri.
La trecerea unui obiect, fotodiodeie sînt obturate succesiv, de
exemplu: FOi, FOi şi FD2, FD2, astfel că la intrările bistabilului şi aie
porţilor SI2 şi SI4 se
succesiv
nivelurile 0-1; O-O;
Deşi bistabilul efectuează o bascuiare la
fiecare trecere, memorînd starea finală, la ieşire este afişată numai ultima stare, deoarece pentru stările
intermediare ieşirea este blocată.
Din punct de vedere constructiv.
trebuie să avem grijă ca fotodiodele
să fie astfel asezate Încît să fie obturate succesiv,' dar distanţa dintre ele
să fie mai mică decit lărgimea
obiectului urmărit.
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1. Tranzistorul MOS -- funcţia-
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care, pentru caZUl ain figura 1, este
constituită dintr-un strat subţire de
aluminiu. Grila este
de canal printr-un strat
subţire de
dioxid de siliciu (SI0 2). Se deduce
acum uşor denumirea de tranzistor
MOS: metal-oxid-semiconductor.
Functionarea dispozitivului electronic din figura 1 este următoarea:
- aplicînd între
şi sursa o
de sursă, În
tensiune negativă
substrat va avea loc o concentrare
sporită a sarcinilor electrice pozitive
(goluri), la suprafaţa substratului din
regiunea canalului.
Dacă între grilă şi sursă se aplică
un potenţial
purtătorii liberi
canalului vor fi
(goluri) din
respinşi,
o re9i~ne
fără sarcini mobile,
vor ramine
sarcini negative fixe sub formă de
impurităţi acceptoare ionizate.

Ing. MILIAN OROS
diferenţa de potenţial
la suprafaţa siliciului vor
fi atraşi electronii mobili, iar cînd
numărul acestora este suficient de
mare, tipul de conducţie prin canal
se modifică dintr-o conducţie cu goluri (specifică regiunii p) În alta cu
electroni predominanţi (specifică siliciului de tip n). Acest fenomen
poartă denumirea de "inversiune" de
canal. În această situaţie putem
constata că dispozitivul prezintă
două regiuni de tip n difuzate (sursa
şi drena tranzistorului), interconectate prin "canalul inversat' de tip n;
de aici şi denumirea de tranzistor
MOS cu canal n sau simplu MOS-n.
Dacă potenţialU'l grilă-sursă (Vgs)
este nul, conducţia prin tranzistor4!
este nulă. Crescînd diferenţa
potenţial Vgs În valoare absolută
loozitivă pentru cazul dispozitivului

Crescînd

grilă-sursă,

din tlgura 1), la o anumIta valoare,
numită tensiune de prag (VTnJ,
tranzistorul începe să conducă. In
figura 2 este prezentată variaţia curentului de drenă În funcţie de tensiunea Vgs.
Un dispozitiv electronic realizat
asemănător cu cel din figura 1, dar
cu regiunile de difuzie de tip p şi
cea a substratului de tip n, formează
un tranzistor MOS cu canal p sau
simplu M08-p. Funcţionarea este
asemănătoare cu Înversarea corespunzătoare a tensiunilor.
2. Dispozitivul CMOS - functio-

nare
Dispozitivul CMOS este un sistem
electronic format din două tranzistoare MOS complementare, care au
electrozii interconectaţi ca În figura
3. Se poate deduce acum simplu denumirea eiA CMOS adică cu

3

structuri metal-oxid-semiconductor
cu simetrie
De remarcat
două tranzistoare
sînt
pe
siliciu cu Infl::.,rr,nnl:>Vi!
tre grilele tranzistoarelor,
între drenele lor. Se
din figura
",Io,...t~nrl'i li
mandă al
substratul
un condensator
fiind stratul de dioxid
Din această prezentare
tivului CMOS se
rele concluzii im,""'\r'tOlr,to'
a) În funcţie
intrarea dIS,PO'ZltlvuIUI,
zistoare va
lalt va fi În '"'VIIYU ..... , . " .
mul dispozitivului
regim
este aproape nul (dacă nu ar exista
curenţii reziduali prin
MOS, chiar blocate
dispozitivului ar fi
b) Nivelurile de
sînt foarte
de alimentare
ieşire
şi
de I"Il"'1t",,.,t;,,,1I
(Voo) pentru
c) Nu
de tensiune
curentului de intrare
Dacă dispozitivului
se conectează electrodul
comandă la masă, vom constata că
tranzistorul T2 se blochează, Ti
trece În
tensiunea la
ieşire este
Vdd. Cînd electrodul
este conectat la
tl"l'ln7i<:"tr',1'1

+

8

Iii.

tura
telor logice TTL.
Caracteristica de transfer a
inversor din familia circuitelor digitale CMOS este prezentată
figura

4

Din analiza acestei caracteristici
se pot desprinde concluzii foarte
importante în ceea ce
zarea
curba Id=f
se constată că depaşlrea
semnalul "Ol" a
pragului VTn sau micşorarea
lui semnalului
sub valoarea
VTp determină rfl=>'<::rt1irlpi"'::''''
ţională a canalului blocat într·,o
În care celălalt se """"ru',,1''';;'
şi, În consecinţă, n,,,...rI,o,..,.,,,
prietăţii de
circuitului. De asemenea, valorile
de saturaţie
tranzistoare se mr.("i1YU'';:'
cu variaţia tensiunii de
drept urmare, circuitul !:Ih'<::f'\'.u·n,a
curent de valoare mare.
aceea,
tensiunea de intrare a circuitului
trebuie menţinută Între
mai mult, este
zonă să fie
Cerinţa
proiectării

CMOS să se
semnalelor cu
trare.
În figura 5 sînt
mele echivalente
CMOS pentru cele

scheinversor
două stări
la
ieşire "Ol ",
,,1 L . Din analiza lor se
deduce
tatea
conti
"SAU-CABlA TU cu'
Pentru realizarea acestor
ţii se folosesc circuite
stări sau circuite CMOS cu
gol.

3. Avantajele
CMOS in realizarea sct,eRlei()f
tronice
Avantajul principal

-p

de adaptare antila extremităţile magistralei trebuie proiectate pe baza criteriilor antienergointensive, urmărin
du-se ca tensiunea de intrare În circuit În
static să nu se afle În
regiunea
de pragurile de
basculare a circuitului CMOS (VTp
şi

se folosesc circuitele
lungimea tramţ!i(1i~:tr;:IIAi se alege mai mică
echivalentă de tip licorespunzătoare duratelor
t~,",ntl i!/~'" de semnal. Consecinţă a
este că nu este nece..""j",...t.,., ... ", perfectă a liniei.
traseelor de magistrală nu se vor utiliza rezistenţe de
adaptare, care
ar avea valori
În jurul a 100
cÎ rezistenţe care sa
circuitelor CMOS
la magistrală, în afara domeinterzis şi practic au valori de
kiloohmilor.
10 este prezentată o conde magistrală de tipul "to, la care sînt legate circuite CMOS de viteză mică.
6.
circuitelor CMOS
În
schemelor de interfaţare a circuitelor CMOS trebuie luate În considerare următoarele aspecte:
- necesitatea de menţinere a
de imunitate la perturbade

viteză mică,

!! ...

intrării circuitului
afara domeniului delimitat
altfel circuitul se
energointensiv; .
curentului prin circui",~r,+r,,~+i,.., de la intrarea confipentru a nu le dis-

- evitarea comandării de către
circuitele CMOS a sarcinilor capacitive;
niveiurilor de semfiecare stare logică
acestora conform Iisolicitate de tehnologia resunor tensiuni între
sisteme interfaţate;
atacarea circuitelor CMOS
de către alte componente, se caută
ca primul etaj CMOS să aibă rolul
d"e a
semnalele, eventual
cu
unei
sincrone;
- există o
a tensiunilor de
stări logice
de
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

două

CMOS

5

,
conducţia lui T 2
apreciabilă., chiar de

duse),

1.

Introducer~

Am ales ca punct de plecare pentru montajul pe care îl propun alătu
rat o schemă mai veche de dispozitiv antifurt, prezentată de revista "Le
Haut Parleur" după "Popular Electronics" (varianta de principiu din figura 1). Mi-a plăcut la această
schemă un singur aspect - pe care
l-am şi reţinut ca esenţial -, anume
combinarea foarte simplă a celor
două moduri de declanşare a avertizării, cu, respectiv, fără întîrziere la
pornire, soluţie deosebit de avantajoasă În cazul supravegherii unui
apartament sau al unei case. Nu
mi-au plăcut, În schimb, opţiunile
autorului în ceea ce priveşte realizarea circuitului de temporizare, cu tiristorul Th 1 (împrăştiere mare a intervalului de timp "calculat", în
funcţie de performanţele tiristorului,
absenţa reglajului manual al duratei
de întîrziere, util În multe situaţii, ca
şi ideea însăşi de a folosi un tiristor
- nici măcar protejat ca lumea În
circuitul de poartă - acolo unde
mergea foarte bine şi un banal tranzistor). Nu mi-a plăcut Îndeosebi logica de comandă a tiristorului principal Th 2 (care acţionează cu automenţinere avertizorul sonor propriu-zis, S), motiv pentru care nici
nu voi intra în detalii privind funcţionarea acestui montaj.
Într-o primă etapă de tatonare am
înlocuit circuitul temporizator Th l ,
C l , R2' R3 din figura 1 prin varianta
reglabilă T 1 , C l , P, R2' R3 din figura
2, experimentînd montajul cu piesele indicate aici. Totodată, rezistenţa de automenţinere (R 7 din figura 1) am substituit-o prin becul B,
care asigură atît automenţinerea nelimitată a avertizării, o dată declanşată, cît şi iluminarea de orientare În
încăperea respectivă pe durata aver-

tizării.

Montajul funcţionează corect şi sigur. valorile pieselor nu sînt critice,
singurele retuşuri ce se pot dovedi
necesare privind alegerea lui Rs, C 3
(eventual şi Rs, R 7), În funcţie de
sensibilitatea de poartă a tiristorului
utilizat.
Nu intru În detalii, după cum spuneam, deoarece m-a decepţionat
consumul ridicat de curent În stare
de veghe. Pe scurt, tiristorul este
menţinut aici 'blocat prin conducţia
la saturaţie a tranzistorului T 2 (pol arizat În bază via R1 • R4 şi lanţul serie
al întrerupătoarelor 11 - l n , K1' toate
închise). in cazul folosirii unui tiristor de putere, care implicit presupune şi un curent mai mare de
;:tmorsare pe poartă (valori Rs, R7 re-

6

deveni
zecilor
de miliamperi, soluţie ce nu mi se
pare rezonabilă
un aparat
destinat să
24 de ore
din 24.
Mult mai firească
mică este,
~!t," .. n!'lthl~
cării "pasive"
termediul unei
vate, urmînd ca
de comandă T 2 să conducă efectiv curentul necesar de amorsare pe poartă
numai În intervalul redus de timp
cînd avertizorul
Evident, T 2 trebuie să
pregătit în
orice clipă pentru intrarea În conducţie, deci pentru
alarmei, împiedicat fiind doar
integritatea circuitului de supraveghere-temporizare, care, funcţionînd
permanent În stare de veghe, poate
fi proiectat pentru un consum neînsemnat de curent.
..

Am ajuns astfel ia varianta finală
din figura 3,
care de asemenea
În mai
am
multe exemplare), cu
rezultate
şi pe care o recomand constructorilor începători interesaţi. Ea
trează avantajul menţionat la
put, asigură un consum np.(lIW~nll
curent în stare de veghe
1 mA)
şi, în plus,
anularea Întîrzierii
de pornire atunci
cînd
consideră acest lucru

2. Descrierea schemei
La conectarea tensiunii de alimentare +U, prin inchiderea
rulul'
toate
Înşi K3 fiind 'instare
În bază prin R1' P ş! R2'
tranzistorul
aproape instanblocîndu-I pe T 2,
taneu În
căruia îi impune
joncţiunea bază-emitor o cădere
tensiune inferioară pragului de 0,65-0,7 V nece-

ov

Th.
T3N1 •.. 6

de saturaa lui
ipocă pot fi neglijate
firele de conexÎune ale
de
supraveghere 11- l n ).
Cu T 2 blocat, poarta tiristorului Th
este menţinută În continuare la un
potenţial cvasinul
Rs, R7), deci
departe blocat,
tiristorul rămîne
becul B stins şi avertizorul sonor S
precizat că T 1 intră
instantaneu În
În
există o mică întîrziere
de momentul închiderii lui K 2, cauzată de
încărcarea condensatorului
R1• Acest infim decalaj, "y,ont<:>tH'
ordinul sutimilor de secundă sau
chiar mai
duce la deblocarea
(şi, evident, indezirabilă) a tranzistorului T 2, care,
la rînduI său, ar comanda amorsarea
tiristorului şi implicit declanşarea
avertizării sonore. Acesta este motivul pentru care s-a introdus condensatorul C 3• de valoare relativ mare.
TEHNIUM 7-8/1990

care are rolul de a 'intîrzia pentru un
timp foarte scurt (dar suficient)
amorsarea.
Acelaşi efect s-ar fi putut obţine
dublînd condensatorul C 2 (care are
menirea de a decupla semnalele parazite de radiofrecvenţă din baza lui
T 2) printr-un condensator electrolitic de 10-22 ţ.LF, caz În care C 3
poate fi eventual suprimat; este o
altă variantă experimentată, dar care
trebuie de asemenea tatonaH1 În
condiţiile concrete date.
Dacă, totuşi, accidental, din cauza
unor fenomene tranzitorii greu de
controlat, avertizarea porneşte la
prima acţionare a lui K2' se va deschide şi reînchide imediat întrerupă
torul K2' instalînd astfel mai mult ca
sigur starea menţionată de veghe (în
caz contrar este bine să verificăm
din nou poziţia celorlalte întrerupă
toare).
"Violarea" spaţiului supravegheat
se traduce prin deschiderea unuia
dintre întrerupătoarele 11-l n sau K1'
montate la căile de acces. De pildă,
11-1" pot fi plasate la uşile interioare din apartament/casă, la ferestre, uşile unor dulapuri sau alte căi
de acces pe care dorim să le păzim.
La deschiderea oricăruia dintre
acestea, tranzistorul T 2 intră practic
instantaneu În conducţie (polarizat
la saturaţie prin R3 ), tiristorul amorsează după infima întîrziere cauzată
de C 3 şi avertizarea porneşte, funcţionînd cu automenţinere nelimitată
(graţie becului B, care se aprinde şi
el), chiar dacă infractorul speriat sau proprietarul distrat - a reînchis
imediat uşa cu respectivul întrerupă-

permanentă

SupraVegherea
a
tensiunii la bornele acumulatoarelor
auto - atît În exploatarea curentă,
pe automobil, cît mai ales În timpul
încărcărilor suplimentare efectuate
În casă - este un gest de "igienă
tehnică" apt să prelungească substanţial durata de viaţă a acestora şi,
totodată, să preîntîmpine unele situaţii surpriză, atît de frecvente În sezonul rece.
Pentru acumulatoarele cu tensiunea nominală de 12 V, care, încăr
cate complet, ajung pînă la cca 14.4

810carea se poate face numai
prin deschiderea întrerupătorului de
alimentare K2' care nu este însă
uşor accesibil persoanelor neavizate.
Celălalt întrerupător de supraveghere, K1' este inclus în circuitul de
anclanşare cu temporizare întîrziată
a avertizării. EI a fost introdus pentru a permite accesul nestingherit al
proprietarului pe uşa principală
(ştiută de el) fără anclanşarea alarmei, cu condiţia ca uşa respectivă
să rămînă deschisă un anumit interval maxim de timp, prestabilit tot de
el din potenţiometrul P (eventual şi
prin alegerea adecvată a valorii lui.
1, În funcţie de plaja dorită şi de
factorul beta al tranzistorului T 1 ).
Proprietarul poate însă anula oricînd această întîrziere - despre
care (ba bine că nu!) vor fi aflat de
mult şi răufăcătorii - prin simpla
deschidere a Întrerupătorului suplimentar K3' de asemenea discret po,:
ziţionat. De fapt, întregul dispozitiv
va fi amplasat, de preferinţă, Într-un
loc mai greu sau indirect accesibil
unei persoane ce pătrunde pe uşa
principală cu Kh din motive lesne
de înţeles.
tOL

electronică eţc., cu funcţionare
gură la tensiunea de 5-7 V).

si-

punzătoare lor,
tenţă mecanică

o mai trainică rezisÎn cazul unor mane-

îndelungat consumul cumulat al becului B şi al avertizorului sonor S
(sonerie, buzer;, sirenă sau sonerie

Pentru probe se pot utiliza seturi
de 4-5 baterii R20 (de 1,5 V) înseriate, dar pentru instalaţia definitivă
este recomandabil un redresor alimentat de la reţea, de preferinţă cu
plat în sistem tampon cu un acumu··
lator Cd-Ni de 6-7,5 V, care să intre automat În acţiune la întreruperea accidentală a tensiunii de reţea.
Tiristorul Th poate fi de orice tip
care suportă lejer curentul solicitat.
Personal am experimentat cu diverse exemplare de T3N6 (curent
maxim 3 A), pentru care am stabilit
prin tatonare valorile indicate ale rezistenţelor Rs, R6 şi R7 . Variaţiile de
la un exemplar la altul În ceea ce
priveşte curentul minim de amorsare
pe poartă pot impune ajustarea experimentală a valorilor lui Rs şi R7
(eventual şi Rs, C 3).
O sugestie practică de plantare a
pieselor pe plăcuţa de montaj este
dată În figura 4 (scara 1:1), ca şi În
fotografia din figura 5. Nu am utilizat cablaj imprimat, dar am conceput configuraţia conexiunilor astfel
Încît să fie uşor abordabil şi acest
mod de lucru. Conform unui obicei
"bătrînesc" dar sigur, am "ţesut" În
placa de montaj firele conexiunilor
externe, practică menită să le asigure acestora, ca şi suduri lor' cores-

repetate.
Pentru probe - eventual chiar şi
În vederea utilizării finale propriu-zise, În lipsa unei sirene sau
sonerii - se poate improviza uşor
un generator de semnal AF, de pildă
avînd la bază un mutivibrator cu
tranzistoare sau cu circuite integrate
uzuale (555, 741 etc.). Personal am
folosit montajul din figura 6, care nu
mai necesită, sper, comentarii, realizat pe o plăcuţă separată, conform
desenului de cablaj-amplasare a
pieselor din figura 7 şi fotografiei
din figura 8. Tonul semnalului stabilit prin tatonarea valorilor R2' R3 şi/
sau C 1• C 2 ) nu trebuie să fie plăcut,
ci dimpotrivă cît mai strident, enerval1\:.
În colectorul tranzistorului T 3 s-a
prevăzut şi o rezistenţă Rs În serie
cu difuzorul, cu rol de limitare a curentului maxim prin acesta şi care
se dimensionează În funcţie de puterea şi impedanţa difuzorului utilizat. De pildă, pentru un model de
8 0/1 - 3 W, în condiţiile menţio
nate de alimentare, se poate lua Ro =
24 0/2 W. O soluţie practică este sa
se monteze un potenţiometru bobinat (de 50-100 il) În serie cu difuzorul, pentru a putea regla nivelul
sonor În funcţie de necesităţi.

V, amatorul întîmpină adeseori difiÎn procurarea sau confecţio
narea unui voltmetru care să-i asigure citirea comodă, dar În acelaşi

timp şi o precizie suficient de bună
de măsurare. Se ştie că instrumentele indicatoare cu scala divizată
0-15 sau 0-20 (respectiv 0-150,

situaţie, sînt foarte
răspîndite fiind cele

e

3. Realizarea

practică

În varianta propusă, montajul se
alimentează de la o sursă de tensiune continuă de cca 6-8 V, nestabilizată, dar foarte bine filtrată, capabilă să suporte chiar pe timp mai

cultăţi

+U

vrări

0-200), recomandabile În această
rare, mult mai
divizate 0-10,
0-30, 0-50, 0-60 etc.
Ideea sugerată În continuare se
bazează pe observaţia că, de cele
mai multe ori, nu ne interesează
practic întreaga plajă posibilă de variaţie (0-14,4 V), ci numai un interval mai restrîns din extremitatea superioară, de pildă 10-14,4 V. În
aceste condiţii putem "elimina" partea inferioară a plajei totale (0-10
VL măsurînd propriu-zis numai dife-

Uv
+U

Uv :: UR =
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renţa dintre tensiunea reală U şi
pragul fix ales (10 V). Prin urmare,
instrumentul indicator poate fi În
acest caz cu scala divizată 0-50
sau 0-60, adică din cele uzuale, pe
care vom citi suficient de comod diferenţa (diviziunii O îi corespunde U
= 10 V, diviziunii 10 îi corespunde U
= 11 V ş.a.m.d.). Aparent, precizia
de măsurare creşte substanţial prin
folosirea acestui artificiu, numit În
literatura de specialitate "lupă de
tensiune", dar pentr.u a asigura efectiv sporirea preciziei se impun unele
precauţii destul de severe În ceea ce
priveşte stabilizarea tensiunii de referinţă aleasă ca prag.
Principiul lupe; de tensiune este
sintetizat În figura 1 şi se bazează,
În esenţă, pe divizarea tensiunii urmărite, U, În două fracţiuni, U R şi Uz,
prin intermediul unei celule de stabilizare R-Oz. Atunci cînd U:S;U z,
unde Uz este tensiunea nominală a
diode; Zener Dz, dioda este blocată,
căderea de tensiune U R (implicit şi
indicaţia U v a voltmetrului) fiind
practic nulă. Pe noi ne interesează
însă situaţiile cu U > Uz, cînd voltmetrul va indica automat diferenţa
Uv" U - Uz·
in cele ce urmeaza vom presupune că U variază în plaja 10-15 V.
Dacă luăm deci Uz = 10 V (Dz de tip
PL 10Z, cu sortare atentă), putem urmări aceste variaţii ..dilatate" folosind un voltmetru V cu 5 V la cap de
scală (eventual cu 6 V, dacă scala
instrumentului disponibil este divizată 0-6 sau 0-60).
Necazul este că pentru o plajă atît
de largă a diferenţei U-U z, oricum
am dimensiona rezistenţa R, căde
rea de tensiune pe diodă va prezenta inevitabil anumite variaţii ce
pot deveni semnificative' (chiar de
ordinul zecimilor de voit, În funcţ.ie
de panta caracteristicii inverse a
diodei).
Rezultate mult mai bune se obţin
dacă În locul celulei unice de stabilizare montăm două celule În "cascadă", R 1-D z1 şi R2-D z2 (evident, cu
UZ1 > U Z2 ), aşa cum se arată În figura 2. Pragul care dictează zeroul
fals al votmetrului, În acest caz U Z2,
va fi astfel semnificativ mai stabil,
iar dacă apelăm şi la o sortare prealabilă a diodelor (cu pante cît mai
abrupte). putem considera problema
teoretic rezolvată.
Şi totuşi, dacă ne reamintim alura

8

caracteristicii inverse tensiune-curent a diodei Zener, constatăm că
ne vom confrunta cu ozon ă (restrînsă, e drept) de neliniaritate pronunţată a indicaţiilor U v, datorată
..cotului" Zener, respectiv plajei U-I,
unde începe conducţia inversă a
diodei.
Pentru remedierea acestui neajuns nu avem decît să "eliminăm" şi
plaja de tensiune corespunzătoare
zonei de cot, c.ăci ce mai contează
cîteva zecimi de voit În minus, cînd
tot am renunţat deja ia o bună parte
din domeniul total de variaţie a lui
U! Dacă vrem să păstrăm, totuşi, zeroul1ictiv al voltmetrului la U = 10 V
(e prea frumoasă combinaţia ca să
renunţăm la ea), putem Îua tensiunea nominală U Z2 cu cea 1 V mai
mică decît pragul propus, astfel încît
pentru U = 10 V dioda D Z2 să tu-

(redate de voltmetru pe scala dife0-5 V) vor fi surprinzător de
liniare, mai ales dacă diodele au fost
În prealabil se!ecţionate.
Ce se întîmplă, însă, atunci cînd
tensiunea U scade sub pragul de 10
V ales? Potenţialul punctului B va
scădea şi el, proporţional cu U, În
schimb, potenţialul În A va creşte
rapid pînă la +U la intrarea lui D Z2
În zona de cot a caracteristicii
(atunci cînd DZ2 se blochează, dioda
D Z1 fiind blocată mai dinainte, căde
rea de tensiupe pe R 1+R 2 devine
practic nulă). In consecinţă, pentru
U < 10 V acul voltmetrului va devia
În sens invers, În stînga diviziunii
zero, lucru supărător, chiar dacă nu
neapărat periculos.
Putem însă interzice uşor această
deviaţie inversă intercaHnd în serie
cu voltmetrul o diodă obişnuită, D,
renţială

A') şi, implicit, o
niară, datorată de

nouă zonă nelidata aceasta pra-

gului de intrare În
a diodei D.
Nu vă

conducţie directă

atent
reducem cu
V tensiunea de referinţă
În final o diodă
PLSV2Z (cca

ceea ce
rea rA7idl:>ntAi
Pentru
procedează astfel:
- cu trimerul
zistenţă maximă

tensiunea U
exactă;

+U
10+15V

= 10

se
se
V, valoare

- din cursorul potenţimetrului P
se aduce
la zero acul instrumentuiui,
o
R
mai mare fineţe, ia
4 În
poziţia de
(atenţie la reglajul
rece acul nu va mai

DZ1
PL12Z
(*s.11,6V)

creze garantat În porţiunea liniară a
caracteristicii. Decalajul Între U Z2 şi
pragul zeroului introdus prin
această alegere, poa.te fi uşor compensat mutînd plusul voltmetrului
din polul pozitiv al sursei U În punctul median B al unui divizor potenţiometric dimensionat corespunzător
(fig. 3). Pentru calibrare se stabileşte poziţia cursorului lui P astfel
încît acul voltmetrului să indice diviziunea zero atunci cînd tenSÎunea
urmărită are valoarea exactă U= 10
V. Indicaţiile În plaja U = 10-15 V

ca În figura 4. Aici, de fapt, voltmetrul a fost reprezentat prin elementele sale constituente, respectiv microampermetrul ţLA şi grupul
nal ajustabil R3 + R4 . Rezistenţa
ternă directă a diode; O nu ne deranjează (ea este foarte mică În
comparaţie cu cea a \/l'\!frn,c.tI'·,
oricum, se ţine cont de ea la
rea capului de scală din
În
schimb, În circuitul de măsurare
A-B intervine un
de tensiune de cca 0,65 V (se
borna minus a voltmetrului

scalei, din motivul cunoscut);
- se aduce R4 În poziţie mese aplică tensiunea maximă U
= 15
(cît mai exactă) şi se
tează fin R4 astfel Încît acul
dice precis diviziunea 50,
zătoare capului de scală de
V.
Corespundenţa U
diviziuni
(fig. 5) este foarte uşor de reastfel Încît
mai
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Dioda 0 1 împreună cu rezistenţa
de limitare Rl asigurâ descărcarea
rapidă a condensatorului (prin S),
după blocarea tiristorului, iar dioda

O 2 protejează circuitul împotriva
eventualelor tensiuni inverse generate prin funcţionarea avertizorului
S (autoinducţie).

r------------------------------------~
_!_---'.

alăturat

Montaju,
poate fi realizat independent, ca o adaptare utilă
la diversele dispozitive de avertizare,
sonoră care utilizează drept element
de comandă un tiristor (vezi, de
exemplu, chiar avertizorul antifurt
din această rubrică). EI are menirea
de a asigura automenţinerea pe o
durată de timp prestabilită (reglabilă), deci joacă rolul unui circuit de
oprire temporizată.
Se ştie că tiristoarele alimentate În
tensiune continuă, o dată amorsate
prin aplicarea impulsului corespunzător pe poartă, nu mai pot fi blocate decît prin 'intreruperea circuitului anod-catod sau prin scăderea
curentului anodic sub o anumită valoare critică, I M, numită curent de
menţinere. Acest parametru important al tiristorului, nu întotdeauna
menţionat În cataloage, prezintă interes practic atunci cînd, prin natura
sa, consumatorul funcţionează cu
întreruperea periodică a curentului
absorbit de la sursă (de pildă, o sonerie clasică, un buzer etc.).
Dacă se doreşte automenţinerea
nelimitată a unui astfel de consumator, În paralel cu ei se va plasa o rezistenţă Rf'y1 dimensionată În aşa fel
Încît să aSigure absorbirea unui curent cel puţin egal cu I M, la tensiunea respectivă de alimentare (tatonări experimentale).
Dacă se doreşte ca avertizorul să
funcţioneze numai pe durata aplică
rii impuisului de comandă (pe
poartă), rezistenţa de menţinere RM
se omite pur şi simplu, iar dacă, în
fine, se urmăreşte oprirea automată
a avertizării după un interval de timp
prestabilit de la încetarea comenzii
de poartă, rezistenţa RM se înlocuieşte printr-un circuit de temporizare, de exemplu ca acela sugerat În
figură (intre liniile punctate).
Dimensionarea componentelor se
face În funcţie de valoarea curentului de menţinere pentru exemplarul
concret de tiristor (deci se presupune cunoscută valoarea RM necesară), În condiţiile date de alimentare şi, bineînţeles, În funcţie de
plaja maximă a intervalului de temporizare dorit.

Nr.
crt.

:

Exemplul din figură a fost experimentat pentru cazul avertizorului
antUurt de la această rubrică, alimentat la 6-8 V (cca 5-7 V la bornele consumatorului S În funcţio
nare), În ipoteza unui curent de
menţinere I M ce nu depăşeşte cca
25 mA.
Valoarea lui R'M se alege puţin mai
mică decît RM' pentru a ţine cont de
tensiunea de saturaţie emitor-colector a lui T 2' De pildă, pentru U min ::
6 V şi I M :::; 25 mA putem lua RM ::

I

I
I

:

I

I

1N

I

Durata maximă a temporizării este
În esenţă de valorile lui C, P şi
R3' De pildă, pentru o plajă de ordinul 1-2 minute se vor tatona valori
C între 100 J.l.F şi 1 000 J.l.F, P Între
100 kn şi 1 Mn, R2 Între 47 kH orientativ.

JI

Comanda
de

dată

A C

pomlre

--------------------------------------------~----~
ov

A

• ABC • A

C.

.(URMARE DIN NR. TRECUT)

a

Prin urmare, in cadrul S,I, sarcina electrică,
(sau cantitatea de electricitate) apare ca o marime
derivat a, definita prin transpunerea relaţiei (28) sub
forma.
Q = I 'T
(40)
Ea are. deci, ca termen dimensional produsul IT,
iar. conform regulilor cunoscute de formare, ca unitate de masura produsul celor doua unitaţi. de intensitate, respectiv de timp, adica amper-secunda
(A.s), denumi! coulomb (simbOl e)
In continuare, intensitatea cîmpului electric, E se
defineşte in S I Prtr~
relaţia.

_

F

E =_.

(41)

Q

adica tocmai definiţia noastra (19), În care s-a precizat În plus caracterul vectorial al marimilor F si E
Prin urmare. ea are dimensiunile de forţa, L. M. T-L
(cei doritori sînt rugaţi sa verifice, ţinînd cont de expresia forţei. F :::: m.a) supra sarcina, 1. T., adica.
L.M.T.-' . '-', Unitatea de masura va fi. corespunzator, produsul m,kg,s·'.K, denumit voit pe metru
(simbol V/m).
Tensiunea electrică. (sau diferenţa de potenţial
electric), U. se introduce În S.1. prin intermediul marimilor E şi L. apelindu-se la noţiuni pe care noi nu
le-am aprofundat pe parcursul acestui serial. Revazînd Însa relaţia (24), care exprima echivalent semni~
ficaţia tensiunii electrice, de masura a lucrului meca-

UNITATE DE MASURA
SIMBOL

metru

m

2.

Masa

M

kilogram

kg

3.

Timp

T

secunda

s

I

amper

A

1---

6.

°2

1N4007

I
I
1...
I ______________________________________

L

Temperatura
termodinamica

I

I
1

I
I

Lungime

5.

s

1

4002

DENUMIRE

Intensitatea curentului
electric

(6~8Vl

180 O.

DENUMIREA MARIMII

4.

+U

:

I
I

SIMBOLUL
MARIMII

1.

RM

I

-- -

~

(-)

..

. .

Intensitatea luminoasa

J

kelvin

K

candela

cd

nic efectuat pentru deplasarea unei sarcini unitare,
respectiv de raport lucru mecanic (energie) supra
sarcina, observam apropierea mare ca dimensiuni Între E şi U. D1ferenţa (!Jonsta În faptul ca la numarator
avem forţa În calul lui E şi. respectiv, lucrul mecanic
(forţa inmultita cu deplasarea, deci cu lungimea) În
cazul lui U, Prin urmare, dimensiunile fizice ale tensiunii U vor fi cele ale intensitaţii cimpului E, Înmulţite cu termenul L, adica L2M.T.- 3 . 1- 1 şi, corespunzator, unitatea de masura pentru tensiunea electrica
va fi m'" kg,s-3 ·A-l, denumita voit (simbOl ·V).
Cum este şi firesc, marimile energie electrică, W,
şi putere electrică, p" işi pastreaza dimensiunile şi
unitatile de masura cunoscute din mecanica şi nu
vom face decît sa le reamintim, pe baza definiţiilor
noastre (31) şi (33), W,=U.U. respectiv P<~=U.I.:
-- pentru energia electrică dimensiunile sînt L2.
M. T-2, iar unitatea de masura m2kg,s-~ denumita
joule (simbol J);
-- pentru puterea electrică avem dimensiunile
L2,M.r' şi unitatea de masura m 2,kg.s-'. denumit
w~tt (simbol W).
In fine, pentru a ne reintoarce mai repede la capitolul pe care îl începuseram În numarul trecut, am
sintetizat sub forma tabelului 2 dimensiunile şi unitaţile de masura ale marimilor rezistenţă. conductanţă,
rezistivitate şi conductlvitate electrică.
. Revenind I~ noţiun~a de rezlstenlă electrică, facem
din nou precizarea ca ea se referă a o mărime fizică,
o caracteristică măsurabilă a unui corp dat, anume
aceea care exprimă capacitatea, disponibilitatea corpului respectiv de a conduce sarcinile electrice. Privit din ~cest punct de vedere, corpul În cauză - care
poate fi natural sau artificial, de orice formă dimensiuni, stare fizică etc. - îl numim În general conductor, semiconductor sau Izolator electric. Dacă însă
corpul. a fost special construit şi dimensionat (nu numai din punctul de vedere al rezistenţei electrice)
pentru utilizarea sa În circuitele electrice, ii spunem
rezistof.
Multă vreme la noi noţiunile de rezistenţă şi rezis~or .s~au su.~stituit. recipr<?c, m.ai mult sau mai puţin
Justificat, CititoruluI revenlndu-I sarcina de a deduce
din context la care anume se referă afirmaţiaautoru
lui.
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

ro---

DENUMIREA
MĂRIMII

Rezistenţa

electrica
Conductanţa

electrica
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electrică
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R

R

G

G = 1/R
ţJ

ţJ
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MARIMI!
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UNITATE DE MASURA
DIMENSIUNI

a

(J

a~

,= 1/p

SIMBOL DENUMIRE

L '·M-I·r-I

m ·'·kg·s- '·A-·
m-:·kg-I·s '·A·

L'·M·r'·r:

m "kg's-"A-:

O·m

ohm-metru

L- "M-I'T "1:

m "kg-I,s "A:

1/(H·m)
(S/m)'

unu pe
ohm-metru
(siemens pe
metru)'

L2·M·T

I

. ,.
• Unitati In afara S.1. care mai
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RELAŢIA DE
DEFINIŢIE

U

ohm

1/U
(S)'

unu pe ohm
(siemens) •

Încâ raspindire internationala,
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J'

T

sInt valabile remarcile de la paragraful precedent.
3. Circuite de acord ~i de adaptare
Vom relua unul dupa celălalt circuitele enumerate anterior. Ecuaţiile ce privesc calculul
reactanţei elementelor componente sînt:
Este posibilă obţinerea unor puteri suficient de mari În gama FIF (zeci de waţi) cu
ajutorul unor tranzistoare relativ uzuale. Ne
vom referi În continuare la amplificatoarele
funcţionînd În clasă S, care au un randament
bun şi un cîştig În putere ridicat. De la bun început vom face distincţia a două cazuri În
funcţie de destinaţie: etaj modulat În frec-

Zc
XC1 =-(1

+ ~s
-)

(5)

0l

Zc
un~e .Z~ este impedanţa de sarcină (sarcină
artificiala sau antena propriu-zisă), iar Zc
este impedanţa optimă de ieşire a etajului, 0l
este factorul de calitate al circuitului. Condensatorul variabil C1 se ia cu valoarea cu-

_

Toate aceste raţionamente se aplică atît
cuplajului etajului final cu antena, CÎt şi cuplajului între etaje, cum ar fi, de exemplu (figura
4), 'intre un etaj driver şi etajul final. Avind În
vedere scopul etajului, se va deduce puterea
necesară de atac a tranzistorului T2. Puterea
furnizată de către driver va ţine cont de pierderi. Pentru o bună adaptare se va calcula impedanta de intrare lin a tranzistorului final,
cît şi sarcina optimă a driverului
Vom folosi ca exemplu montajul din
care decurge din cel din figura 3. Ca
cazul precedent, În funcţie de frecvenţă vom avea:
R' s = 9 lin
(20)
R' s = 16 Zin
(21)
unde Zin este rezistenţa de bază (h ie ) a tranzistorului final.

ETAJE DE PUTERE

(22)
(23)

Ing. CRISTIAN IV ANCIOVICI

(24)
Dacă adoptăm

venţă şi

etaj modulat În amplitudine. Se alege
În aceste cazuri puterea obţinută la nivel de
purtătoare (În MF) sau la vîrf de modulaţie
(Î1'l MA).
In gama FIF, pînă la o putere de 1-2 W nu
apar probleme. Peste această putere apar
probleme În privinţa tranzistoarelor (tipul sau
preţul). Frecvenţa de tăiere a tranzistorului
trebuie să fie cel puţin de două ori mai mare
deCÎt frecvenţa de lucru. De asemenea, trebuie ţinut cont de asigurarea puterii dorite la
frecvenţa de lucru. Dacă mai multe tipuri satisfac aceste condiţii, se alege tipul cu cîştigul
În curent (h le ) cel mai ridÎcat.

1. EtajUl de putere CW-FM
Tensiunea Vcc se determină cu ajutorul
formulei:

vCEOmax

Vcc::;
unde VCEO
ximă.

=

VCEO
Vcc : S - - 4
Sarcina optimă În colector va fi:

= 3V2C~

Z
e

Între (10 -;- 40) pF. Cu ajutorul formulei
lui Thompson sau cu abacele se pot determina inductanţa L şi C2.
Xl = X C1

4P

(6)

= XC1

X C2

1

&-

Vz~

1

ZA

=

Zd0 2 l

+ 1)

(8)

= impedanţa În punctul A.
Zc şi 0l sînt aceleaşi mărimi ca si la para·
graful precedent.
.
ZA

ZA

Xl

(9)

°l

02=1~

(10)

Zc
X2

_ZA

(11)

-

O2
(12)
Zs

XC2 = X

-

Cl -

(13)

°l

Xl' X2

Xl

+ X2

(14)

Valorile lui Cl, C2 si L se calculează în
aceeaşi manieră menţionată anterior.
Circuitul cu acord paralel din figura 3 este
constituit dintr-un circuit oscilant L -C1 cu
priză mediană şi cuplat În colectorul tranzistorului prin intermediul condensatorului variabil (trimer) C2. Impedanţa Zc este transformată Într-o sarcinf! de valoare mare pe care o
vom denumi Z' s. In practică priza pe bobina
L se ia la o tretme sau un sfert faţă de punctul
"rece" al lui l. In consecinţă:
Z's=16Z s

(15)

sau

Z' s

= 9 Zs

(16)

De obicei, la frecvenţe peste 100 MHz priza
se ia la un sfert si la frecvente de sub 100 MHz
la o treime de pu'nctul rece ..

(3)

(17)

(4)

(18)

(19)

modul de

legătură

din figura

5, vom avea:
Z' ~

Z'

=::

16 lCD

s=9

ZCD

(25)
(26)

Avînd În vedere că etajul este nemodulat
avem:

(7)

Circuitul În T este prezentat În figura 2. Impedanţa În punctul A este mai mare de 1 kO si
este adusă apoi la valoarea sarcinii Zs prin intermediul lui C2. Relaţiile privind calculul
reactanţei elementelor cOITlPonente sînt:

(1 )

În care P este un sfert din puterea maximă de
radiofreţvenţă la vîrf de modulaţie (m =
100%). In ceea ce priveşte cuplajul cu sarCina
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prinsă

2
tensiunea emitor-colector ma-

Tensiunea Vcc este mai mică sau egală cu
VCEOmax
- - - - - pentru că tensiunea instantanee
2
de colector poate atinge de două ori valoarea
tensiunii de alimentare.
Sarcina optimă va fi:
V2 cc
Z =-(2)
e
2P
unde P este puterea scontată a fi obţinută.
Trebuie ţinut cont şi de adaptarea impedanţei de ieşire Ze cu impedanţa de sarcină
Zs' Dacă valoarea capacităţii de ieşire Co
poate fi neglijată la frecvenţe joase, pînă la 20
MHz de exemplu, În gama FIF trebuie să se
ţină seama de ea. Figurile 1, 2 şi 3 prezintă circuite de adaptare Zs'--Ze denumite (după
formă) celulă În rr, În T, respectiv circuit cu
acord paralel. Circuitul În rr (figura 1) este recomandat atunci cînd capacitatea de ieşire
Co este foarte mică sau neglijabilă În raport
cu C l . Este foarte eficientă cînd avem nevoie
de eliminarea frecvenţelor subarmonice. Celelalte două variante sînt recomandate În FI F
pentru că influenţa lui Co este minoră şi se
pretează foarte bine la adaptarea cablurilor
coaxiale.
? Etajul de putere modulat În amplitudine
_ In acest caz trebuie ţinut cont de faptul ca
In regim de modulaţie tensiunea instantanee
pe colector atinge pentru un indice de modulaţle de 100% de patru ori valoarea tensiunii de
alimentare Vcc. Deci:

••

~-:E.I

(27)

2P

X

C1

= Z',Ş_

°l

Xs = X C1

(28)
(29)
(30)

Zin
~. Etajul final În contrapunct sau parale!
In scopul creşterii puterii disponibile se
poate utiliza o schemă fie În contratimp, fie În
pasalel cu două tranzistoare de putere.
in figura 6 este prezentat un montaj paralel
care se aseamănă cu un etaj constituit cu un
singur tranzistor. Ambele baze şi ambele colectoare s'int legate
iar În emitorul
fiecăruia se montează
un sernireglabil, R
=: 20 n, În scopul echilibrării curentului pri~
fiecare tranzistor. Vaioarea aleasă influenţează puterea de ieşire. Din cauza faptului că
În acest caz capacitatea de iesire este dublă
se recomandă utilizarea circuitelor din figu~
riie 2 şi 3. Puterea furnizată de fiecare tranzistor este puţin mai mare decît P/2. Acelasi lucru se poate spune şi despre montajul În 'contrapunct din figura 1.
5. Amplificator În clasă C
Pentru ca un tranzistor sa
clasă C, trebuie (ca şi la tuburi)
zarea, ceea ce se poate obţine
unei rezistenţe în emitor sau În
aceasta
implică o putere de excitaţie mai mare, dar se
traduce printr-un randament mai bun ..Avînd
în vedere faptul că curentul de bază este mult
mai mic deCÎt cel de
rezistenta
prevăzută în bază va fi de
sutelor de
ohmÎ şi cea din emitor de ordinul ohmilor sau
zecilor de ohmi (fig. 8 şi 9).
E.tajele de ,mult~plicaresÎnt o altă aplicaţie a
etaJelor lucrind In clasa C. Aceasta se Întîmplă atunci cînd circuitul de iesire este
acordat pe o frecvenţă dublă sau trip(ăfaţa de
cea injectată În circuitul de intrare. Datorită
spectrului foarte bogat În armonice superioare ce poate fi găsit la iesirea etaiului
(acesta fiind acordat pe armonica a doua' sau
a treia, după necesităţi), nu este recomandabilă folosirea etajului multiplicator de frecvenţă pe post de etaj final. Bineinţeles că cu
cît ordinul de multiplicare creşte, randamentul etajului scade, aceasta fiindcă amplitudinea armonicel~r scade invers proporţional cu
ordinul lor. Din acest motiv, pentru multiplicări mai mari decît 3 se folosesc mai multe
etaje. Este mai eficient pentru o multi plicare
cu 4 de a folosi două multiplicări cu 2 (deci
doua etaje) decît una singură cu 4.
.
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Filtrul Coiiin:s este folosit de peste
50 de ani, fiind utilizat atît În radioemiţătoareie ?matorilor, cît şi 'in cele
industriale. In fond, este un filtru rr
("pi"), care permite trecerea curentului de radiofrecvenţă cu
relativ joasă, atenuînd într-o
de mare măsura armonicele
de altă
contribuind la
rea
sire a etaÎului final de
tor si aceea a circuitului antenei.
alte' cuvinte, este un dispozitiv cunoscut şi sub denumirea de "filtru
tr~ce-ios şi taie-sus".
In figura 1 este ilustrată schema
unui astfel de filtrq 'folosit şi În propriul
de circa 20 de
ani. Montajul este
puţin diferit
de acela al fiitrelor Coli ins clasice,
fiind adaptat ia nevoile
posibilită
ţile radioamatorilor
Ei poate fi utilizat pentru toate
benzile de radioamatori cuprinse Între 1,75 MHz şi 28 MHz şi diverse tipuri de antene cu impedanţe 'Intre
52 n şi 600
deci fie antene alimentate prin cabluri coaxiale de 52 sau
75 n, fie antene monofilare cu impedanţe de 600 n, cum sînt antenele
Hertz (Conrad-Windom), antenele
lungi (iong wire) etc.
Deoarece posibilităţile de realizare
ale radioamatorilor sînt foarte diferite, nu m-am limitat la a indica doar
anumite valori are componentelor, ci
şi la modul de calcul al lor, astfel Încît fiecare să fie în măsură să construiască filtru! În raport cu materialele disponibile.
Să
deci cu circuitul osCÎlant al
fina! al
rului,
cu tubul ""'''·f"''fI·nr1
alcătuit
bobina
ruj variabil CI si
C> Din schemă' se observă că
bobina L, circulă curentul
de alimentare a tubului T, cu tensiunea maximă, iar condensatorui Ci
are rotorul conectat la masă, ceea
ce constituie un avantaj constructiv,
fiind mai uşor de montat. Conden··
satorul Ce trebuie să fie însă de
bună calitate, cu die!ectric mică sau
ceramică şi capabil să suporte tensil!nea anodică respectivă.
In cazul folosirii tuburilor electronice În etajul final, fie ele triode, te-

n.
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cabluri coaxiaie de coborîre cu impedanta de 52 n. Prin urmare, chiar
dacă după fîitrul de radiofrecvenţă
de după etajul final al radioemiţăto
rului există sau nu un reflectometru,
va trebui să fie respectată impedanta de 52 O, prin conectarea prizei
P I pe bobina Li Într-o poziţie adecPe bobina LI există Însă priza moP I , care permite conectarea cu
filtrul Collîns. Prin deplasarea acestei prize Între extremităţile bobinei
Lj, se
atît o variere a impedanţei
cuplare,
şi a tensiu··
nii de radiofrecvenţă, În care caz
ambele sînt minime, începînd dinspre extremitatea bobinei LI, notată
cu 1,
şi "capătul sau
rece" a bobinei prin
opoziţie cu "extremitatea caldă" din
punctul 2.
În aceste condiţii, condensatorul
fix
va primi tensiuni de radiofrecdiferite, in funcţie de poziţia
P h dar În permanenţă se va
la potenţialul întregii tensiuni
anodice de curent continuu a tubului T. Aceasta înseamnă că C, va
trebui să fie de bună calitate şi cu o
tensiune de lucru cu cei puţin 50%
rnai mare decît aceea a tensiunii
anodice folosite.
Intrucît într-un articol anterior pu,
blicat În revista "Tehnium" nr.
11/1989 s-a menţionat că ia ieşirea
etajelor finale ale radioemiţătoarelor
trebuie conectate filtre de radiofrecvenţă
atenuarea
lor pe tro,...,,,,...,t,alo ",~,,,,,.,..,,r·o
pedanta de
şi ieşire de 52 n
si un reflectometru cu aceleasi caracteristici, va trebui ca priza 'P I să
fie astfel
la bobina LI Încît
să
unei impedanţe tot
de 52 n,
seama că majoritatea
antenelor contemporane folosesc
bilă

vată.
Această conectare se poate realiza experimental prin cîteva tatonări
succesive sau, mai precis şi mai şti
inţific, prin fOlosirea unui reflectometru şi a unei rezistenţe chimice
neinductive, capabilă să suporte o
putere suficientă, conectată la ieşi
rea reflectometrului. Rezistenţa va
trebui să aibă 50--52 n, putînd să
suporte pentru scurt timp o putere
de 50 sau 100 W. Ea se poate realiza
prin conectarea În serie şi paralel a
unui număr corespunzător de rezistenţe chimice de cîte 2 W, care vor
fi apoi introduse într-un recipient
etanş, prevăzut cu conectoare coaxiale şi umplut cu ulei pentru transformatoare, servind pentru răcire.
Se obţine astfel o aşa-numită "sarcină sau antenă artificială", utilă şi
pentru diverse alte măsurări În domeniu! radiofrecvenţei.

Prin deplasarea prizei Pipe bobina LI, începînd din punctul 1 În
sus, cînd circuitul LI-CI este acordat la rezonanţă pe frecvenţa Întregului radioemiţător, acesta fiind În
funcţiune, dar cu o putere redusă cu
50 sau 75%, se va obţine la un moment dat o deviere maximă a instrumentului de măsurare pentru unde
directe ale reflectometrului, corespunzător deci irnpedanţei de 50-52
n. Aceasta va fi prin urmare poziţia
la care va rămîne priza P I pe bobina
LI în vederea cuplării cu filtrul Collins În lipsa reflectometrului şi a

sarcinii artificiale, reglarea este ceva
mai laborioasă, după cum va fi descris mai departe, dar nu imposibilă.
Capacitatea condensatorului Ce,
pentru benzile cuprinse între 28
MHz şi 3,5 MHz, se ia de obicei Între
5000 şi 10000 pF, dar ea se poate
uşor calcula cu ajutorul formulei
reactanţei capacitive, X c=1/2 rrfC, de
unde se deduce că C = 1/2rr f Xc' În
această relaţie, f este frecvenţa cea
mai mică de lucru (de pildă 1,75
MHz) exprimată În MHz, Xc este
reactanţa capacitivă exprimată În n,
iar C estp. capacitatea exprimată În

,uF.
Se recomanda ca Xc

să

fie de

5... 10 ori mai mic decît valoarea im-

pedanţei folosite, în n. Cum în cazul
de faţă impedanţa Z=52 n, rezultă că
Xc=10 ... 5 n. Alegînd valoarea mai
avantajoasă de 10 n pentru frecvenţele cuprinse între 28 şi 3,5 MHZ, rezultă că C 2=4549 pF sau, rotund,
5000 pF, iar pentru gama de 1,75
MHz, C 2=9090 pF sau rotund
10 000 pF. Aceste condensatoare
, pot fi realizate din alte cîteva, fie serie, fie paralel sau serie şi paralel,
astfel încît ele să totalizeze nu numai capacităţile necesare, dar şi
tensiunea de lucru care În general
este destul de mare, fiind cuprinsă
Între circa 500 V şi 2 000 V sau chiar
mai mult pentru radioemiţătoarele
cu puteri absorbite de 400 W În etajul final. Condensatoarele respective
vor fi montate În imediata vecinătate
a circuitului oscilant L1-C I şi de la
ele pînă la filtrul Collins se va folosi
un cablu coaxial cu impedanţa 52 n.
O problemă deosebit de importantă la acest filtru o prezintă condensatoarele variabile notate cu C,
şi C 7 În schema din figura 1.
De obicei, În filtrele Collins nu se
folosesc şi condensatoare fixe pre-
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cum C 4, C 6 şi e 8, ci doar cele notate cu C s şi C 7, dar acestea ar trebui să aibă o distanţă relativ mare
între armături, spre a putea rezista
la tensiunile de radiofrecventă care
puteri
apar pe ele, mai cu seamă
utiie de peste 100 W. Cum capacită
ţile necesare pentru C s şi C7 sînt
destul de mari (circa 500 pF pentru
C s şi între 500 şi 1 500 pF pentru C 7),
iar asemenea condensatoare cu distanţe mari Între armături sînt mai
puţin uzuale, am recurs la o serie de
artificii, aşa Încît să se folosească şi
condensatoare variabile cu dielectric aer, utilizate În radioreceptoarele de radiodifuziune obişnuite.
În acest sens vor putea fi întrebuinţate condensatoare variabile cu
aer de 2x500 pF, chiar şi pentru radioemiţătoarele cu puteri absorbite
de 400 W În etajul final.
Dar să vedem ce spun calculele.

distanţă Între o placă statoare şi una
rotoare. Cum distanţa dintre plăcile
statoare şi cele rotoare ale conden-

Se ştie că În
sferică de

Mai înainte de a începe construirea filtruluii' vor fi deci procurate
condensatoarele variabile cu aer de
tipul 2x500 pF, la care se va măsura
întîi distanţa dintre plăci cu ajutorul
unei lere cu lame cu grosimi calibrate, cum sint cele utilizate de
mulţi automobilişti pentru diverse
reg1aw la motoarele autovehiculelor.
Evident că se vor prefera condensatoarele variabile cu aer cu distanţa
dintre plăci de minimum 0,2 mm.
Odată procurate condensatoarele
variabile, contîndu-se deci pe o tensiune de lucru a lor de minimum
400 V, urmează să se calculeze ce
tensiuni de radiofrecvenţă apar Între
masă şi circuitul notat A-B În
schema din figura 1, pentru diverse
puteri utile de radiofrecvenţă şi diferite impedanţe, spre a se stabili
dacă aceste tensiuni nu le depăşesc
pe acelea suportabile de condensatoarele variabile alese, cel puţin in
curent continuu.
Calculul acesta se realizează cu

la

aer, la presiunea atmo760 mm coloană de
mercur, temperatura 20° C şi umiditatea 70%, la distanţa de 10 mm Între doi electrozi, cărora ii se aplică o
diferenţă de . potenţial
de curent
continuu de 20 000 V, se produce o
descărcare ele,ctrică disruptivă, sub
formă de arc electric. Distanţa respectivă depinde, însă, şi de forma
geometrică a celor doi electrozi, ea
fiind mai mare În 'cazul unor electrezi sferic; sau semisferici şi mai
mică dacă electrozii au forma unor
vîrfuri. la aplicarea unui curent de
radiofrecvenţă între electrozi, însă,
distanţa se micşorează comparativ
cu aceea În cazul curentului continuu şi aceasta cu cît frecvenţa curentului este mai ridicată, datorită
ionizării aerului produsă intre electrezi. Spre a se evita descărcările
disruptive între lamelele condensatoarelor variabile destinate special
radioemiţătoarelor, muchiile plăcilor
acestora sînt polizate şi rotunjite,
tehnica respectivă contribuind la
realizarea unor condensatoare variabile cu distanţe relativ mici între
plăci, dar putînd lucra la tensiuni
destul de ridicate. Cu oarecare
aproximare, se poate totuşi admite
pentru condensatoarele variabile
uzuale din radioreceptoare tensiunea de 20000 V pe centimetru, ceea
ce revine la circa 200 V pe 0,1 mm
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satoarelor variabile cu aer din radioreceptoarele obişnuite, cu capacităţi
de 500 pF şi 2x500 pF este 0,2...
0,25 mm, rezultă că ele p~t suporta
tensiuni de 400... 500 V In curent
continuu, cu condiţia ca plăcile să
aibă distanţe uniforme între ele, deci
să nu fie deformate.
Este de menţionat că la radioreceptoarele mai vechi, din 1935...
1945, cînd nu se prea ţinea seamă
de miniaturizări, la multe dintre condensatoarele variabile cu aer distanţa dintre plăcile rotoare şi statoare era mai, mare, între 0,25 şi 0,3
mm, ceea ce ar fi mai avantajos
pentru construcţia filtrului. Astfel de
condensatoare se pot eventual găsi
la unităţile "Radio-Progres" care
achiziţionează aparate vechi, pentru
piese.

ajutorul formulei U = I~R, dedusă
din legea lui Ohm, În care U se exprimă În volţi, P în waţi, iar R În
ohmi. Considerînd impedanţa 2 pur
rezistivă, formula de mai sus se va
putea scrie deci U = 1"p";:Z.
Se vor considera
zuri:

următoarele

ca-

Dacă însă cele două condensatoare
capacităţi egale, capacitatea
totală va fi mai mică decît aceea a
condensatorului cu cea mai redusă
capacitate. Dacă cele două condensatoare serie au aceeaşi capacitate,
tensiunea aplicată la extremităţile
lor se va repartiza la jumătate pe fiecare dintre ele, însă ea va deveni din

P = 100 W; 2 = 52 il; P = 100 W; 2
= 600 il şi
P = 200 W; Z = 52 il; P = 200 W; 2
:: 600 O.
În aceste relaţii P reprezintă puterea de ieşire a radioemiţătorului,
considerînd un randament de 50%
faţă de puterea absorbită a etajului
final, deşi pentru funcţionarea În
clasă C a acestui etaj randamentul
poate ajunge la 60... 70%, însă pentru etajele funcţionînd În clasele A
sau AB1, cum sînt cele ale radioemiţătoarelor utilizate pentru lucrul
În emisiuni cu o singură bandă later.ală (BlU sau SSB), randamentul
este mai mic, În jur de 50%.
Folosind deci formula de mai sus,
se obţin următoarele rezultate:
P=100 W; 2=52 il; U=72 V;
P=100 W; 2=600 il; U=245 V;
P=200 W; 2=52 il; U=102 V;
P=200 W; 2=600 il; U=346 V.
Se observă că tensiunile În cazul

ce În ce mai mare pe condensatorul
cu capacitatea minimă, nedepăşind
totuşi tensiunea totală aplicată.
Să calculăm mai întîi care sînt capacităţile totale ale seriei formate
din condensatoarele C 4-C S, C 6C7 şi C6-C 7+C g, pentru cîteva valori ale capacităţilor condensatoarelor variabiele C,S, C 7 şi C7 +
conform formulei de mai sus.
Dacă C 4=C 5=C6=C7=1 000 pF. capacitatea serie rezultantă va fi egală
cu C s=500 pF, prin Cs înţelegin
du.-se capacitatea totală a seriei.
In cazul În care, însă, C s sau C7

impedanţei de 52 il sînt mici, ele devenind mai mari pentru impedanţele
de 600 il şi crescînd o dată cu puterea utilă dar, oricum, sînt sub 400 V.
Ţinînd seama de faptul că pentru
tensiunile de radiofrecvenţă, datorate ionizării aerului pe care o produc, va trebui ca totuşi să se admită
posibilitatea apariţiei de descărcări
disruptive între lamelele condensatoarelor variabile cu aer la tensiuni
chiar mai mici decît 400 V. Spre a se
reduce mărimea tensiunilor ce pot
apărea pe aceste condensatoare, s-a
recurs la conectarea În serie cu ele
a unor condensatoare fixe, de bună
calitate, cu capacitatea de cîte 1 000
pF.

va fi deschisă aproximativ pe jumă
tate, capacităţile lor vor măsura
circa 500 pF fiecare. In această situaţie, capacitatea rezultantă C 5 va fi
de numai 333 pF. Cînd C s sau C7 va
avea, fiecare, doar cîte 100 pF, fiind
deci foarte mult deschise, C = 90
pF.
Să calculăm În aceste condiţii ce
tensiuni apar pe condensatoarele C s
şi C 7, ţinînd seama de diversele tensiuni, În funcţie de impedanţele circuitului şi puterile utile, determinate
anterior. Calcularea tensiunilor de
radiofrecvenţă care apar pentru diverse valori de putere utilă şi impedanţă pe condensatoarele Cs şi C 7
se efectuează cu formula:

În schema din figura 1, acestea
sînt condensatoarele fixe C 4 şi C 6•
Cele două condensatoare variabile de cîte 2x500 pF vor fi conectate În paralel fiecare, totalizînd
1 000 pF, atît pentru C s, cît şi pentru C 7•
După cum se ştie din electrotehnică, prin conectarea În serie a două
condensatoare CI şi C 2 care au
aceeaşi capacitate. rezultă o capacitate totală pe jumătate, conform formulei:

nu au

es,

Us

Cs

= C'U

În care U s este tensiunea În volţi pe
condensatorul serie cu .capacitatea
C exprimată În pF, iar U este tensiunea de !adiofrecvenţă pe circuitul
antenei. In această formulă C reprezintă diversele capacităţi ale condensatoarelor C s şi C 7, precum şi
C7 + C g• Dacă se conectează În paralel cu C7 condensatorul Ce cu capacitatea 500 pF, rezultă că atunci
cînd condensatorul C 7 este complet
închis, deci cu capacitatea maximă
de 1 000 pF, capacitatea paralel va fi
1 500 pF, iar aceea serie Cs=600 pF,
TEHNIUM 7-8/1990

şi cînd C7 are doar 100 pF, capacitatea serie va fi Cs=225 pF.
Utilizînd toate aceste date de calcul se vor obţine următoarele rezultate pentru U s:
Pentru puterea P=100 W şi impedanţa Z=52 O, cînd C 5 sau C 7=1 000
pF, deci Cs=500 pF, Us=36 V.
Pentru C 5 sau C7=500 pF, Cs=333
::>F, Us=48 V.
Dacă C 5 sau C7=100 pF, Cs=90
pF, Us=65 V.
În cazul cînd P=100 W, Z=600 O.
C 5 sau C 7=1 000 pF, Cs=500 pF, Us
= 122 V. La conectarea lui C s În paralel cu C7, rezultă că la capacitatea
maximă a lui, Cs=600 pF, şi va rezulta o tensiune Us=41 V sau Us=64
V cînd Cs=375 pF. Se constată deci
că În orice situaţie, tensiunile respective de radiofrecvenţă care apar
pe condensatoarele C s, C 7 sau C 7+
C g sînt cu mult mai mici decît 400
V, ceea ce înseamnă că dacă la condensatoarele variabile C 5 şi C7 distanţa dintre plăcile rotoare şi statoare este de numai 0,2 mm, ele se
pot folosi În condiţii bune.
În cazul În care P=200 W, Z=52 n,
C s sau C7=1 000 pF, Cs=500 pF, iar
Us=61 V. Pentru C s = 333 pF, cînd
C s sau C7=500 pF, Us=68 V. Dacă
C s =90 pF, cînd C 5 sau C7=100 pF,
Us=92 V.
În situaţia cînd P=200 W, Z=600 O,
C 5 sau C7=1 000 pF, Cs=500 pF, Us
=173 V. În sfîrşit, cînd C s sau C 7=
100 pF, Cs=90 pF iar Us=311 V. Şi
În acest caz se observă că pentru
impedanţele de 52 O tensiunile sînt,
de asemenea, foarte mici, ele devenind ceva mai mari pentru impedanţele de 600 O, dar oricum sub 400 V,
ceea ce demonstrează că şi pentru
astfel de situaţii se vor putea folosi
condensatoarele variabile cu aer de
2x600 pF cu distanţa intre plăci de
0,2 mm.
Pentru cazul În care se conectează în paralel cu C7 condensatorul
C s, tensiunile maxime care apar
chiar În cazul puterilor de 200 W
sînt cuprinse Între 41 V şi 64 V pentru Z=52 O şi 138 V şi 216 V cînd Z=
600 O, deci foarte acceptabile, fără a
mai menţiona cazul puterilor de 100
W, 'cînd pentru ambele valori ale lui
Z aceste tensiuni sînt cu mult mai
mici.
Din toate aceste calcule rezultă că
chiar şi pînă la puteri utile de 200
W, ceea ce înseamnă puteri absorbite în etajul final de 400 W, se pot
folosi, pentru filtrul Collins, condensatoare variabile cu aer de 2x500
pF, conectate fiecare În paralel, totalizÎnd capacităţi de 1 000 pF şi
avînd distanţa între plăcile rotoare şi
cele statoare 0,2 mm. Evident că
dacă se vor utiliza condensatoare cu
distanţe şi mai mari între plăci, ele
vor fi preferate, asigurînd condiţii de
lucru şi mai fiabile, În special pentru
cazul puterilor mari, pe impedanţe
ridicate de 600 O.
Bobina L 2 trebuie să fie cel puţin
identică cu LI pentru o anumită
bandă. De obicei, însă, ea se dimensionează mult mai mare astfel încît
să corespundă folosirii pentru toate
benzile. O astfel de bobină are 24
de spire din sîrmă cu diametrul de 3
mm din cupru, înfăşurate pe o carcasă din material plastic cu diametrul de 60 mm. Spirele vor fi distanţate astfel Încît toate să o,cupe o
lungime de cca 155 mm. In lipsa
unei asemenea carcase se va confecţiona una În regim propriu, constituită din două capace laterale între care se fixează prin lipire cu un
adeziv şase reglete dispuse după
vîrfurile unui hexagon, iar sîrma se
va înfăşura deasupra regletelor. Este
preferabil ca spre exterior regletele
să fie crestate puţin, echidistant, cu
o pilă triunghiul ară, iar spirele să se
dispună În aceste crestături, evitîndu-se astfel eventualele deplasări laterale ale lor.
Priza Pz de pe această bobină,
care pentru diversele reglări se va
deplasa prin tatonări succesive, Începînd dinspre extremitatea notată
cu 2 În schema din figura 1, către
extremitatea 1, are un rol foarte im-
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portant. În primul rînd, ea determină
inductanţa optimă a bobinei L 2 pentru o anumită frecvenţă, iar în al
doilea rînd contribuie la reducerea
sau atenuarea amplitudinilor tensiunilor de radiofrecvenţă cu frecvenţe
armonice ale radioemiţătorului.
Bobina L3 şi condensatorul semireglabil C 9 constituie un circuit oscilant, un "filtru dop", cu o curbă de
rezonanţă uşor aplatizată de rezistorul Rl' el servind la atenuarea tensiunilor de radiofrecvenţă armonice
pe un anumit domeniu, corespunză
tor frecvenţei de lucru a unei emisiuni de televiziune locală. Bobina
L3 are 3 spire din sîrmă de cupru cu
diametrul de 3 mm, bobinate cu diametrul de 12 mm, pe o lungime de
20 mm. Bobina aceasta nu implică
vreo carcasă. Condensatorul semireglabil C 9 are capacitatea de 25 pF
şi el se reglează o singură dată, astfel Încît frecvenţa circuitului oscilant
L3-C 9 să fie egală cu aceea a staţiei de televiziune locală. Acest reglaj se va realiza cu ajutorul unui
undametru dinamic. Dacă există mai
mult de o singură staţie de televiziune locală sau externă, se mai pot
adăuga În serie cîteva asemenea circuite oscilante, acordate fiecare pe
diferitele frecvenţe respective.
Comutatorul K cu 1x2 poziţii serveşte la majorarea capacităţii condensatorului variabil C 7 , dacă este
nevoie.
Întrucît C 7 are capacitatea maximă de 1 000 pF, prin conectarea În
paralel cu Ca, care are capacitatea
de 500 pF, se realizează astfel o capacitate maximă de 1 500 pF, Însă,
deoarece aceste condensatoare sînt
conectate În serie cu C 6 , care are
capacitatea de 1 000 pF, rezultă
pentru C 7 +C a o capacitate maximă

1

~

tru, filtrul Collins se va putea conecta direct la filtrul de radiofrecvenţă complex, existînd două metode de acordare a lui ce vor fi descrise mai departe.
Un aspect deosebit de important il
prezlntă reglarea şi acordarea filtru~
lui. In acest sens, pentru antenele
alimentate prin cablu coaxÎal cu impedanţa de 52 O este însă absolut
necesar reflectometrul. Pentru antenele monofilare,cu impedanţa de
600 il se va putea folosi un am permetru termic de radiofrecvenţă conectat În serie, Între ieşirea B a filtrului şi gonductorul de coborîre al
antenei. In lipsa ampermetrului, la
nevoie se va putea folosi o .lampă cu
incandescenţă (un bec) cu puteri de
15... 100 W sau şi mai mult, funcţie
de puterea utilă a radioemiţătorului.
De asemenea, se poate face uz şi de
o simplă lampă cu neon, cum sînt
acelea folosite în aşa-zisele creioane
de tensiune, conectată doar cu o
extremitate la ieşirea B a filtru lui.
Mai este posibilă şi întrebuinţarea
montajului din figura 2, În care Ll l
şi Ll 2 sînt două mici lămpi cu incandescenţă de cîte 6,3 V/0,3 A sau
3,5 V/0,2 A. Lămpile se conectează
În serie şi, de la această conexiune,
ele se leagă foarte scurt În punctul
B din figura 2, direct pe cablul de
coborîre al antenei, cositorindu-se.
La fiecare extremitate a celor două
lămpi se conectează cite o bucată
de cond.uctor izolat, cu lungimea de
100... 200 mm fiecare (conductoarele
Ll 1 -A şi Ll 2 -C), dispunÎndu-le paralel cu cablul de coborîre al antenei şi menţinîndu-ie În imedi.ata
apropiere a lui, prin bandajare cu
bandă izolatoare, scotch sau leucoplast.
Extremităţile acestor conductoare

A____~~
B ____~
( __~2
__~

de numai 600 pF şi una minimă de
225 pF, cînd C 7 are doar 100 pF.
Este evident că În aceste condiţii,
variaţia de capacitate a lui C 7 între
maximum şi minimum este mai
mică, doar de 375 pF, dar suficientă
dacă necesităţile o impun. La nevoie, capacitatea lui Ca poate fi majorată chiar pînă la 1 000 pF sau şi
mai mult, dar pe măsura măririi
acestei capacităţi se restrînge corespunzător şi domeniul de variaţie al
capacit~ţii lui C 7.
Ansamblul elementelor de circuit
aie filtrului se va monta într-o cutie
metaiică, din tablă de aluminiu, cupru, alamă sau zinc, prevăzută cu
conectoare mamă, pentru cabluri cu
impedanţa de 52 O, atît la intrarea
notată cu A, cît şi la aceea notată cu
B În schema din figura 1.
Circuitul de masă al filtrului, legat
împreună cu cutia metalică, se va
conecta cît mai scurt posibil la conductorul de ÎmpămÎntare al staţiei.
Nu se recomandă Însă ca filtrul
Collins să fie conectat direct la etajul final al radioemiţătorului prin
condensatorul C 3, cum s-a prezentat
simplificat În schema din figura 1.
Conform procedeului pe care îl
folosesc şi eu, la ieşirea etajului final al radioemiţătorului se va conecta prin intermediul condensatorului C 3 mai întîi un filtru complex,
descris de altfel În nr. 11/1989 al revistei "Tehnium", cu impedanţa de
intrare şi ieşire de 52 O, urmat apoi
de un reflectometru. descris şi el În
nr. 1/1990, avînd, de asemenea, impedanţele de intrare şi ieşire de
52 O, urmînd de abia apoi filtrul Collins. Această distribuţie permite
adaptarea filtrului Coli ins la ieşire
atît pentru i.mpedanţa de 52 n, cît
şi de 600 O. In lipsa unui reflectome-

vor fi de asemenea cositorite la cablul de coborîre al antenei În A şi C.
Trebuie menţionat că după efectuarea reglării şi acordării filtrului, cu
excepţia ampermetrului
termic, a
lămpii cu neon şi a Iămpilor cu incandescenţă U 1 şi U 2 , se vor elimina lămpile cu incandescenţă. de
15... 100 W etc., deoarece, datorită
rezistenţei electrice mari a filamentelor incandescente, introduc pierderi de radiofrecvenţă pe circuitul
antenei.
Cum se efectuează reglarea şi
acordarea fittrului Collins?
Mai Întîi se procedează la determinarea poziţiei optime a prizei Pl ,
după cum s-a arătat mai înainte, folosindu-se un reflectometru şi un rezistor de sarcină de 52 O. Acest regia] se efectuează iniţial reducînd
puterea etajului final al radioemiţă
torului cu 50% sau 75% spre a se
proteja tubul electronic, filtrul Collins fiind deconectat. Dacă nu se
dispune de reflectometru, se va conecta pentru început priza P1 la 1/4
din numărul total de spire al bobinei
L1' spre extremitatea acesteia notată
cu 1 În schema din figura 1. Se conectează apoi filtrul Coli ins şi la ieşirea lui se va introduce Între punctul notat cu B şi masă rezistorul de
52.0, legat in serie cu un ampermetru termic sau o lampă cu incandescenţă de 15... 100 W, În fu ncţie de
pute,rea de ieşire a radioemiţătoru
lui. In cel mai defavorabil caz, se va
conecta la iesirea filtrului antena Înseriată cu ampern:!etrul sau lampa
cu incandescenţă. intr-un asemenea
caz, reglările vor fi de foarte scurtă
durată, evitîndu-se astfel deranjarea
activităţii În bandă a altor radioamatori, ce pot fi interferaţi. Poziţia optimă a prizej P1 În asemenea Împre-

jurări se stabileşte prin cîteva tatonări, deplasînd-o mai sus sau mai
jos, pînă cînd ampermetrul termic va
prezenta o deviaţie maximă a acului

indicator sau cînd lampa cu incanva lumina cel mai intens.
Deplasarea prizei P1 se va face însă
numai după acordarea etajului final
al radioemiţătorului pe frecvenţa de
lucru a acestuia şi a filtrului Collins
În banda respectivă. Urmează stabilirea poziţiei optime a prizei P2 de
pe bobina L 2 • Funcţie de banda În
care urmează să se lucreze, cu cît
frecvenţa este mai mică vor fi necesare mai multe spire între priza P2 şi
extremitatea bobine! L 2• notată cu 2
În figura 1. De exemplu, pentru
banda de 28 MHz este suficientă
eventual o singură spiră, pentru 21
MHz două spire, pentru 14 MHz trei
spire etc.
După determinarea poziţiei prizei
P2 se va proceda la acordarea propriu-zisă a filtrului, prin manevrarea
condensatoarelor variabile C s şi C 7 .
Pentru acest scop există două procedee. Primul este următorul: se acţionează rotorul condensatorului C 7
astfel încît să se ajungă la aproximativ jumătate din capacitatea lui.
Se acţionează apoi rapid condensatorul C s pînă cînd se obţine un curent anodic minim pe miliampermetrul mA. din circuitul tubului T. Curentul anodic indicat poate fi cel optim de funcţionare a tubului, ori mai
mic sau mai mare. Dacă intensitatea
curentului este mai mare, se creşte
puţin capacitatea lui C 7 şi apoi se
actionează asupra lui C s pînă la obţinerea intensităţii minime sau normale a curentului anodic. Dacă intensitatea curentului anodic este
mai mică, se va reduce progresiv
capacitatea lui C 7 , acţionîndu-se
apoi şi C s, pînă la obţinerea intensităţii normale a curentului anodic.
Aceste reglaje se fac succesiv, pînă
se obţine rezultatul urmărit. Dacă
după diverse tatonărÎ nu se ajunge
totuşi la un minim de curent anodic
admisibil, înseamnă că cuplajul cu
filtrul este prea strîns şi În acest caz
se
v.a
deplasa priza
P1 mai către punctul 1 ai bobinei L 1 .
Dacă, dimpotrivă, curentul este mai
mic decît cel admisibil, rezultă că
cuplajul este prea slab şi atunci
priza P1 se va deplasa mai către
punctul 2 al bobinei L 1 • Se poate
însă ca nici poziţia prizei P2 de pe
bobina L2 să nu fie optimă şi de
aceea se va acţiona şi asupra ei, deplasind-O către una sau alta dintre
extremităţile lui L 2 .
În funcţie de aceste reglaje, cînd
filtrul este acordat corect, trebuie ca
ampermetrul termic sau lampa cu
incandescenţă din circuitul serie al
rezistorului de 52 n să indice maximum de curent sau de iluminare a
descenţă

lămpii.
După

aceste reglaje se va conecta
urmărindu-se din nou indicaţiile instrumentelor de măsurat.
Aceleaşi condiţii se impun şi În cazul antenelor monofilare, cu impedanta de 600 O, la care la acordul
optim se vor aprinde la maximum
atît lampa cu neon, cît şi lămpile cu
incandescenţă Ll l şi U 2 din figura 2,
ataşate la cablul de coborire al antenei.
După toate aceste operaţii se va
aplica pe anodul tubului electronic
tensiunea nominală, urmărindu-se
intensitatea curentului anodic, care
nu va trebui să fie mai mare decît
aceea admisibilă, corespunzătoare
puterii absorbite de tub pentru tensiunea respectivă. Se poate Însă Întimpla ca această intensitate să fie
mai mare decît cea admisibilă sau
mai mică. În acest caz reglajele vor
trebui refăcute, acţionînd asupra
prizei P1 şi a condensatoarelor C s şi
C 7 pînă la stabilirea curentului anodic admisibil pentru puterea absorbită de tubul electronic.
Condensatorul fix Ca nu se va conecta În circuit pe poziţia 2 a comutatorului K, decît dacă este nevoie.
în special pentru benzile de frecantena,

(CONTINUARE iN PAG. 27)
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ontajul descris În cele ce ureste destinat să lucreze ca
amplificator de sonorizare pentru
săli de dimensiuni medii, ca amplificator de instrument (chitară bas),
dar se poate utiliza la puteri rezonabile şi ca amplificator audio de
Înaltă fidelitate, pentru audiţii muzicale.
mează

1. Caracteristicile tehnice:

R3

pe o sarcină
de 40, este de 100 W;
-- banda de frecvenţă reprodusă
pentru o neliniaritate de ±O,2 dB
este 10 Hz-35 kHz;
-

puterea

nominală,

impedanţa

cu

k!!; R12-100 !l; R13-820 il;

..
ing_ AURELIAN MATEESCU
- raportul semnal-zgomot > 90
dB;
- sensibilitatea la intrare 775 mV
(O dB);
-'- coeficientul de distorsiuni THD
<1%;

-

slew-rate: 15 V/,us.

2.

Funcţionarea

Schema
În

fiqură.

amplificatorului

electrică este prezentată
Se observă că etajul di-

ferenţial

de intrare, echipat cu tranzistoare pnp, ca şi etajul pilot sInt
alimentate din generatoare de curent pentru a se menţine punctul de
funcţionare corespunzător.
Pentru obţinerea unei Iiniarităţi
corespunzătoare, ca şi pentru a se
asigura puterea nominală, etajul final este realizat cu tripleţi Darlington cu structură cvasicomplementară. Tranzistorul T6, ce formează
circuitul superdiodă, avînd rolul de
a stabiliza termic funcţionarea etaju-

lui final, se va monta pe radiatorul
tranzistoarelor de putere. Circuitele
pentru protecţia etajului final sînt
clasice.

3.

Recomandări

mat,
care
dere
late

constructive:

la elaborarea circuitului impriÎn funcţie de componentele de
se dispune, se va avea în veca traseele să fie suficient de
pentru a permite trecerea curenţilor ce au valori ridicate. Se va
prefera cositorirea cab!ajuiui;
- tranzistoarele finale vor fi montate pe radiatoare de circa 500 cm 2 ;
tranzistoarele T9 si Ti O vor avea ra2 , iar tranzistoadiatoare de 30
rele T11 si T12 radiatoare de 150
cm 2 '
•
-.-..: alimentarea montajului la tensiune destul de ridicată, ca si cerinţele de calitate impun componente
de calitate, sortate şi verificate
atent;
- filtrajul va avea minimum 4 700
,uF/63 V pe ramură; pentru utilizări
de înaltă fidelitate se impune o capacitate minimă de 10000 ,uF/63 V;
- curentul de repaus se va stabili
din R14 la o valoare convenabilă
(circa 1QO mA) pentru distorsiuni
minime. In cazul utilizării ca amplificator de audiţie, curentul se poate

cm

mări
pl'nă. ia maximum
(funcţionarea În clasa A

200 mA
la niveluri
cu distorsiuni reduse), asigu-

o

ventilaţie

corespunză-

L 1 are 20 de seire CuEm 01 mm, bobinate suprapus (10 +
10
pe un dorn
07 mm.
unei bune fiabilităţi, ca
şi ,~~~~;~~" . . În
specificate depind
execuţiei şi de calitatea componentelor
utilizate.

O; R19··470
R20-1,2
R21-820 O; R22-1QO
W; R23-0,1 n/5W; R24-10 0/1 W:
R25-100 W1 W; R26-0,33 0/5
R27-0,33 fl/S W; R28-10 0/3
R29-10 11/3 W; R3D-4,7 kO/O,S
P1-47 kfl log.

CONDENSATOARE

v;
V;
V;
ca-O,1 ,uF 1100 V;
C1Q-100 p.F/63 V;

SEMICONDUCTOARE

BIBLIOGRAFIE:
vU'!\j\',IIC1

kH; R16-10

revistei "RTE" (Bulgaria),
ia revistei
1985-1988.

"Radio"

LISTA COMPONENTELOR
REZISTOARE

R1-15 kH; R2-4,7 kfl; R3-820 !2;
100

kf1; RS-100 il; R6-4,7 kO; R7R8-1 kfl; R9-680 ,o; R10-68 n:

Circuitul este destinat utiliz.ării În
aparatura
auto
al.imentat !a
16,5
V. Circuitul este
în capsulă SIP de putere, ce trebuie fixată
pe un radiator corespunzător.

Ing. AURELIAN fVlATEEBCU
Pentru cei ce dispun, din recupe-

rări, de circuite integrate, prezentăm
alăturat posibilităţile de utilizare
pentru BA328 (ROHM) şi amplifica-

toml de putere HA1366 (HITACHI).
Primul circuit integrat (figura 1)
este un preamplificator de cap magnetic prezentat În capsulă SIP 8 şi
permite obţinerea unui montaj care
se încadrează În clasa HI-FI. Se vor
utiliza condensatoare de cuplaj cu
tantal, iarcondensatoarele neelectrolitice, preferabil, vor fi mylar sau
polistiren. Circuitul este un preamplificator dual (stereo).
Circuitul HA 1366 (HITACHI) este
un amplificator audio de putere ce
debitează 5 W pe o sarcină de 4 !l.
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De multe ori se renunţă la repararea unor aparate electronice din diverse cauze, ele conţinînd unele
componente ce pot fi reutilizate.
Dacă asupra unor componente (rezistoare, condensatoare) nu apar
probleme la reutilizare, În cazul circuitelor integrate sau al circuitelor
hibride este nevoie să se cunoască
u. neie date a bsol u t n eces arc:
schema electrică de utilizare, parametrii de funcţionare, uneie performanţe etc.
Pentru cei care dispun, din recuperări, de astfel de integrate prezentăm două circuite de interes deosebit pentru audiofili. Ele sînt produse
de firma japoneză NEC şi sînt utilizate în aparatura audio pentru autoturisme, avînd parametrii electrici în
domeniul HI-FI.
Circuitul ;..tPC1186H este un
preamplificator de cap magnetic cu
corecţie incorporată şi zgomot de
fond propriu redus. Este prezentat
În capsula SIP 8 (capsulă plastic, 8
pîni În linie) şi conţine două preamplificatoare (stereo). Schema electrică de utilizare (figura 1) este simplă şi conţine un număr redus de
componente.
Se recomandă utilizarea de condensatoare de cuplaj cu tantal, iar
condensatoarele de 1 nF şi 33 nF

vor fi de tipul stiroflex sau mylar.
Cîştigul celor două amplificatoare
poate fi micşorat prin varierea valorii rezistenţelor de 27 n În sensul
creşterii lor.

transparenţă

Micsorarea valorii condensatoarelor de' 33 nF produce limitarea benzii de trecere la capătul inferior.
În figura 2 este prezentat cablajul
imprimat, la scara 1:1, văzut prin

1_.......-

r25~
I'N .:f

~I

(faţa plantată:).

Cel de-al doilea circuit integrat
(figura 3) este un amplificator audio
de putere şi are indicatorul
j..tPC1185H. Este montat În capsulă
SIP 12 de putere, cu radiator integrat şi degajări pentru prinderea pe
un radiator exterior. Alte caracteristici:
- conţine două etaje de putere
conectate În punte (vezi conectarea
sarcinii R = 4 n);
- banda de frecvenţă 20-20 000
Hz;
- impedanţa de intrare R,=10 k!1;
- puterea de vîrf Pmax = 10 W la
Ua=14,4 V.
Se recomandă:
- utilizarea cablajului din figura
4; constructorul îşi va poziţiona uşor
componentele conform schemei
electrice;
- utilizarea de condensatoare
electrolitice de foarte bună calitate;
- circuitul (sau circuitele, În variantă stereo) se va monta fără izolaţie, pe un radiator de cca 100 cm 2
pentru fiecare C.1. Se montează fără
izolaţie deoarece radiatorul intern
este legat la masa de putere.
Cele două circuite, recuperate din
radiocasetofoane, au fost experimentate, cu rezultate foarte bune,
conform datelor prezentate.

~T

. ---1

~

t
I

I
.~

~

~~

~
~

\.

(}VF2..

- --- -

- - -

-

-

---1

__ /PC 1!8511 (~~C)

I

I

TEHNIUM 1-8/1990

, meT"

15

~-~-=-"':8_.

::J.__

..

~::n_

=-_. ... .-_. .
~_

~_

DOLBY B

SIS rE MV~tilizează
Tehnica de înregistrare a unui
program muzical sonor a atins actualmente un nivel calitativ deosebit
de ridicat, înlesnit de utilizarea unor
elemente constructive moderne.
Părţile esenţiale ale fiecărui casetofon sau magnetofon, reprezentate
de capetele de imprimare, capetele
de redare şi benzile magnetice cu
proprietăţi

substanţial

îmbunătăţite,

au permis realizarea unei aparaturi
cu performanţe deosebite. Concomitent au fost puse la punct sisteme
de antrenare mecanică a benzii
magnetice, compatibile cu cerinţele
HI-FI, atît la magnetofoane, cît şi, În
special, la casetofoane. Parametrul
esenţial al oricărui aparat electroacustic care utilizează banda magnetică este raportul semnal-zgomot al
acestuia. Cu toate perfecţionările
precizate anterior, acest parametru
nu poate depăşi anumite valori, de
cele mai multe ori insuficiente cerinţelor HI-FI. Ca urmare a acestui fapt
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sisteme electronice pentru reducerea zgomotului, Îmbunătăţind astfel
raportul semnal-zgomot general. Un
alt parametru caracteristic aparaturîi
audio este dinamica informaţiei audio utilă. Dinamica unui semnal se
poate defini ca raportul dintre cel
mai mare şi cel mai mic semnal al
unui program muzical sonor. Gama
dinamică este, de obicei, limitată de
nivelurile înalte de saturaţie a benzii
magnetice sau de problemele curente ale preamplificatorului de
semnal. Există În mod obisnuit niveluri maxime ale semnalului audio
util bine definit, iar depăşirea lor implică compresia informaţiei audio
utile, fapt care duce la creşterea cu
o rată deosebit de Înaltă a distorsiunilor. Pe de altă parte, există o limită a celor mai mici semnale audio
care pot fi utilizate, deosebite tipic
de nivelul de zgomot al circuitelor
electronice, zgomotul propriu al
benzii magnetice sau zgomotul de
suprafaţă al discurilor. In concerte
gama dinamică a informaţiei audio
poate atinge valoarea de 90 -7 100
dB, dar o dată ce programul audio

este înregistrat, gama dinamică
scade pînă la 60 -;- 70 dB. În momentul unei tranşmisii a unui program muzical sonor prin radio,
gama dinamică se siJuează În domeniul a 20
40 dB. In aceste situaţii
există trei sol uţii pentru transferul
informaţiei sonore, şi anume pierderea acelei părţi a programului muzical sonor situat sub nivelul zgomotului de fond, distorsionarea vîrfurilor ,de amplitudine sau distorsionarea gamei dinamice care a fost comprimată manual sau automat. Nici o
opinie de acest fel nu este acceptabilă ca ea Însăşi deoarece orice procedeu de acest tip denaturează originalitatea semnalului audio util î.n
diverse feluri. Ceea ce se cere de la
un sistem electronic de reducere a
zgomotului de fond şi păstrare a
unei dinamici cît mai apropiate proprii semnalului audio util este un
drum. de a ocoli aceste limitări fără
distorsiuni de supramodulaţie, fără
pierderea programului- sonor În zgomotul de fond şi fără distorsionarea
gamei dinamice.
Concomitent cu evitarea introducerii unor neiiniarităţi perceptibile

+
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sau distorsionarea gamei dinamice
semnalului audio continuu sau t
zitoriu, orice tehnică propusă
îmbunătăţirea calitativă nu
să altereze semnalul audio
ce priveşte răspunsul În frecventa
răspunsul tranzitoriu. Orice
sor de semnal trebuie să fie capa
să lucreze cu un contrast normal
semnalelor audio de pe fiecare
nal informaţional. Modificările
tuate nu trebuie să depindă de
tura permanentă dintre faza şi
plitudinea semnalului audio
Este necesară evitarea distorsi
de amplitudine, frecvenţă sau
urmărind în mod permanent un
puns liniar fază-frecvenţă. Caracteristicile de suprasarcină ale celor
două canale infQrmaţionale nu trebuie înrăutăţite. In afară de aceasta,
avînd În vedere compatibilitatea
transmisiei celor două canale informaţionale stereo, se precizează că
ele pot fi interschimbabile, urmărind
însă procesarea lor separată. Se
evită categoric posibiiitatea apariţiei
zgomotului de modulatie, În mod
ideal acesta trebuind să fie redus
complet. O micşorare a nivelului de
zgomot la care se poate ajunge este
ca şi cum s-ar modula semnalele de
medie frecvenjă, aşa-numitul efect
BREATHING. In acest fel se distorsionează În mod sigur gama dinamică a semnalului audio original. O
dată cu distorsionarea gamei dinamice apar şi pierderi ale unor semnale audio de nivel mic concomitent
cu reducerea zgomotului. O solutie
de expansiune a gamei dinamice
proprii semnalului audio util se

TEHNIUM 7-8/1990

poate obţine ridicînd în mod artificial nivelul semnalelor de frecvenţă
înaltă (dE? exemplu la înregistrări).
Avînd În'să un nivel variabil la
"înalte", pot apărea În timpul înregistrării semnale nedorite de intermOdulaţie, deci distorsiuni neliniare
şi, concomitent, un zgomot nedorit·
de frecvenţă Înaltă. Modularea în
amplitudine a frecvenţelor Înalte generează distorsiuni neliniare, care
măresc zgomotul În banda frecvenÎnalte.
concluzie, un sistem electronic
de reducere a
atunci
cînd se utilizează stocarea InT,')rn":::ltiei utile pe bandă magnetică,trebuie
să realizeze următoarele
mărirea raportului
mot;
şi eventual lărgirea
dinamice a semnalului audio
sau tranzitori u;
pierderii de lnr,',~n'\:::lrIO
a semnalului audio, indiferent de
velul său;
si de
evitarea distorsiunilor
supramodu!aţie; .
- evitarea zgomotului de modulaţie de tip SREATHING.
Dintre majoritatea sistemelor electronice reducătoare de zgomot existente, unul din cele mai importante
locuri îl ocupă sistemul DOLSY datorită simplităţii" eficienţei şi largii
răspîndiri constructive În aparatura
HI-FI. Această lucrare îşi propune a
explica amănunţit ce reprezintă sistemul DOLSY, modul cum funcţio
nează şi, În final, o variantă de realizare constructivă practică.
Sistemul DOLBY A reprezintă o
variantă profesională, care include
un aranjament electroric deosebit
de complex, destinat prelucrării
semnalului audio astfel încît zgomotul datorat tehnicii de înregistrare-redare pe banda magnetică să fie
complet eliminat. Datorită complexităţii şi costului ridicat, sistemul
DOLBY A are o arie de răspîndire
-

relativ redusă, echipamentele de
acest tip aflîndu-se doar ÎI+- dotarea
studiourilor de înregistrare. O variantă simplificată a sistemului
DOLBY A o reprezintă sistemul
DOLSY S, care a căpătat, datorită
eficienţei şi performanţelor sale, o
răspîndire considerabilă, el aflîndu-se în dotarea- oricărui complex
electro?custic ce deţine performanţe
HI-FI. In mod special, cu acest sistem de reducere a zgomotului sînt
dotate casetofoanele, pentru suplinirea deficienţelor de imprimare-redare care apar datorită vitezei de
antrenare mici şi Iăţimii reduse a
benzii magnetice. Astfel, se compensează lăţimea mică a pistei de
,imprimare-redare ce implică reglaje
electronice si electromecanice deosebit de complexe şi zgomotul caracteristic benzii magnetice care ridică probleme din punct de vedere
audio fiziologic.
Dacă sîntem, posesorii unui magnetofon sau ai unui casetofon, putem face cîteva experienţe simple
din care rezultă o serÎe de concluzii
foarte importante. Să efectuăm o Înregistrare a unui program muzical
sonor de la o sursă audio (radio,
pick-up, alt mag netofon etc.). In cazul În care conţinutul programului
sonor prezintă În permanenţă pasaje
fortissime, de amplitudine mare În
mod continuu, atunci CÎnd audiem
îrlregistrarea efectuată constatăm că
este aproape identică cu programul
sonor iniţial. Să efectuăm ulterior o
alta' înregistrare cu potenţiometrul
pentru stabilit nivelul semnalului de
înregistrare la aceeaşi "valoare" ca
şi în-cazul precedent, dar cu potenţiometrul care reglează nivelul semnalului de la sursa programului sonor la zero, deci înregistrarea cu
semnal de intrare zero. Ascultînd ulterior această înregistrare, la nivelul
de ascultare obişnuit (acelaşi ca la
înregistrarea anterioară), vom auzi
un tîşîit, care reprezintă chiar zgomotul de fond. EI provine aproape
În într~gime de la banda magnetică,

AMPLIFICATOR
DE
ÎNREGISTRARE

BlOC

(Q+ b)

la care se mai adaugă şi sursele de
zgomot proprii lanţului electroacustic (sursa programului sonor, etaje
de intrare-ieşire etc.).
Acest zgomot de fond reprezintă
un semnal nedorit, prezent la toate
Înregistrările, indiferent de calităţile
aparatelor folosite. Cele două probe
descrise anterior au fost făcute tocmai pentru a pune În evidenţă zgomotul de fond. EI este prezent la
ambele înregistrări, dar În prima Înregistrare el este mascat de semnalul util puternic (cu toate că există
totuşi imprimat pe bandă), iar la a
doua înregistrare ÎI evidenţiază complet. Pentru o edificare completă a
problemei, să facem o a treia înregistrare, În aceleaşi condiţii ca primele, după o sursă de semnal audio
al cărei program muzical sonor conţine semnale de amplitudine mică si
mare. La audiere, zgomotul de fond
este mascat de pasajele fortissimo,
dar apare În timpul pauzelor sau În
cazul pasajelor pianissimo. Este necesar să amintim faptul că unele
magnetofoarie prezintă un zgomot
de fond mai mare, iar altele un zgomot de fond mai mic. Evident, nu fa ..
cem aprecieri la magnetofonul simplu de larg consum, cu zgomot de
fond şi brum propriu, care poate
reda o bandă de audiofrecvenţă restrînsă În ceea ce priveşte frecvenţele ridicate. Referinţele din această
lucrare sînt valabile pentru un magnetofon relativ perfecţionat, care
poate reda bine frecvenţele Înalte.
Cu cît va fi "mai bogată" reproducerea frecvenţelor înalte, cu atît magnetofonul va evidenţia mai clar pre~enţa inevitabilului zgomot de fond.
In scopul eliminării lui, inginerul
american Ray DOLBY a pus la
punct un sistem de reducere a zgomotului de fond, sistem care îi
poartă numele. EI a pornit de la faptul că zgomotul de fond apare numai În cazul pasajelor muzicale pianissimo, fiind mascat de pasajele
fortissimo. Rezultă faptul că pasajele pianissimo trebuie prelucrate În

SPRE" BLOCUL DE
INREGISTRARE
A

aşa fel ca prin sistemul de înregistrare-redare al magnetofonului să fie
posibilă eliminar.ea zgomotului de
fond. Modul de prelucrare a semnalului audio util la înregistrare şi redare, În ceea ce priveşte amplitudinea şi respectiv dina"mica sa, este
prezentat în figura 1. In timpul Înre,gistrării, cînd apare un pasaj muzical pianissimo, cu dinamică mică şi
amplitudine redusă, amplitudinea lUi
se măreşte artificial (fig. 1 b). De aiCI
rezultă modul În care este eliminat
zgomotul de fond
1 c).
Semnalul audio
prelucrat se
înregistrează (fig. 1d). La redare se
procedează invers, micşorînd
tudinea mărită artificial a
audio util de nivel mic În asa tel ca
semnalul final să fie identic cu cel
iniţial .·în ceea ce
nea şi dinamica
modul În care este
zgomotul de fond. La înregistrare, zgomotul de fond care ar fi fost "'f"\rnn,""ltnl
egal cu semnalul audio util
mic (semnalul pianissimo) este cu
8-10 dB mai mic decît el, deoarece
semnalul audio de amplitudine mică
a fost mărit artificial. La redare semnalul mărit artificial (pianissimo)
este micsorat cu aceeasi rată În care
fusese mărit, pentru ci fi redat În
mod normal. In acelaşi timp însă
este micşorat şi zgomotul de fond o
dată cu el (fig. 1e), tot cu 8-10 dB, '
deoarece zgomotul de fond face
parte din semnalul deja Înregistrat.
In acest fel, sistemul permite ameliorarea raportului semnal-zgomot
eu 8-10 dB. Principiul fiind explicitat, urmează a vedea modul de realizare constructivă practică a acestui
sistem.

(CONTINUARE ÎN N.R. VIITOR)

Undele electromagnetic~ transmise de diferite emitatoare au o
anumi ta pol ari~zare. Aceasta pol arizare se descrie prin pozitia in
spatiu a vectorilor ce reprezinta
intensitatea cimpului electric si
magnetic. Emitatorul de unde radio
poate transmite un astfel de cimp
de unde electromagnetice incit
vectorul cimp electric oscileaza in
plan orizontal. Frecventa de osci1at i e este bi nei nte l'es frecventa
semnal ului transmi s iar mari mea
vectorului reprezinta intensitatea
cimpului in punctul respectiv. In
cazul in care se transmit unde
modulate in frecventa atunci marimea vectorului cimp electric variaza sinusoidal cu frecventa semnalului transmis pastrindu-se constanta
valoarea eficace a acesteia. Frecventa semnalului transmis, bineinteles" variaza in ritmul modulatiei. Transmisiile de, televiziune
terestre ·se realizeaza prin unde
electromagnetice modulate in amplitudine. In cazul acesta f~ecventa
semnalului transmis este pastrata
constanta in schinm valoarea eficace a intensitatii cimpului electromagnetic variaza in ritmul semnalul ui modul ator.
Majoritatea ,emitatoarelor de
televiziune din tara noastra transmit unde polarizare orizontal si ca
atare antenele de rece~tie 'sint
asezate in plan orizontal iar daca
sint rotite, astfel incit dipolii
sa fie situati in plan vertical.
semnalul receptionat este atenuat
deosebit de mult. Raportul cu care
sint atenuate undele transmise cu
polaririzare inversa este un parametru important al echipamentului
de receptie si in general este
exprimat in dB (decibeli). Acest
mod de transmisie permite emisia
cit S1 receptia de undeelectomagnetice cu aceeasi frecventa si pe
aceeasi' directie dar cu pol ari zari
diferite. Semnalul receptionat pe o
polarizare va fi cu atit mai putin
per turbat de ceea ce se transmite pe polarizarea cealalta cu cit
atenuarea undelor de pe cealalta
pol ari zare este mai buna.
In cazul transmi si il or radi o
pe unde lungi, medii si scurte din
considerente de dimensiuni,lungimea de unda fi i nd'de ordi nul kil 0-metrl10r sau a zecilor de metri.
este dificil de realizat antene
directive pentru a permite receptia
distincta a semnalelor transmise cu
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polarizare orizontala si verti
mai sint folosite ca doua
distincte de transmisie
polarizate circular stinga si ci
cul ar dreapta. Nu vom intra i
amanunte asupra acestui mod
propagare dar vom explica practi
ce probleme apar la receptia
tor semnale. Desi
actua 1
maj oritatea
transmis~ de catre satelitii
telecomunicatii sint 'polar;
orizontal sau vertical, dupa cum
mai spus si in articolele anterioare, satelitii destinati transmisiilor OBS vor lucra cu polarizare
circulara stinga sau dreapta.
In cazul transmisiilor in UIF
• sint frecvent folosite antenele de
tip elicoidal. Acestea constau
dintr-un conductor bobinat in spirala cu un anumit pas. O astfel de
antena poate fi realizata bobinind
spirala intr-un sens sau in celalalt la fel cum se realizeaza suruburi cu filet taiat pe stinga sau
pe dre~pta. Tern~nii de stinga si
dreapta sint folositi la caracterizarea celor doua moduri de propagare pentru repr'ezentarea celor doua
spirale geon~trice similar cu termenii folositi in.mecanica.
Pentru a transmite unde cu
polarizare circulara. este suficient
sa conectam laUD emitator o antena
elicoidala. La receptie se va folosi in mod evident tot o antena
elicoidala bobinata in acelasi
sens. Daca in locul antenei elicoidale se va folosi o antena Vagi
atunci puterea semnalului receptionat se reduce la jumatate. In mod
similar cistigul unei antene elicoidale este cu 3 dB mai mic la receptia undelor polarizate liniar
fata de cazul celor pol ari zare
circular. Sp;e deosebire de cazul
polarizarii liniare cind pentru
receptia undelor cu cele doua polarizari diferite era suficient sa
rotim planul antenei, in cazul
polarizarii circulare trebuie folosite doua antene diferite fiind
imposibil de receptionat undele cu
cealalta polarizar.e prin reorientarea antenei. In schimb. o antena
elicoidala. indiferent daca spirala
este bobinata spre stinga sau spre
dreapta. va receptiona in mod neselect'iv undele
arizate li oi
orizontal si vertical.
Polarotorul descris in continuare este destinat selectarii
TEHNIUM 7-8/1990
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V

sau verticala. Consla
interi0se afla o antena,
. 6 din figura 1. Aceastafi rotita cu 90 grade
prln intermediul piesei de sustinere 7, permitindu-se astfel receptia
semnalelor cu o polarizare sau cu ~
cealalta. Aceasta antena poate fi "-,
rotita din afara ghidului de unde ~
cu ajutorul unui motor electric. ~
Energia captata de antena este
transferata in ghidul de unde
dreptunghiular de catre capatul
antenei ce este sustinut de
catre piesa 7. Adaptarea la ghidul
de unde dreptunghiular se face
variind lungimea conductorului ce
patrunde in acesta.
Actionarea polarotorului se
.poate face cu un motor electric cu
demultiplicator similar cu cele
folosite la jucarii. Nu am prezentat un circuit de actionare a motorului electric deoarece am imaginat
ca modul de trecere de pe o poJarizare pe cealalta se va face monitorizind imaginea de pe televizor.
Se comanda motorul electric intr-o
directie pina cind dispare semnalul
receptionat pe polarizarea actuala.
Pentru a prinde punctul de disparitie completa a i'magi ni i se poate
actiona de citeva ori motorul
schimbindu-l sensul de rotatie.
Dupa ce s-a reusit receptionarea
unui canal de pe
ari zarea cealalta se poate
polarotorul
urmarind obtinerea unei
cu
cit mai putine defecte.
In cazul n care
de
un polarotor standard-atunci pertru
actionarea acestuia trebuie reali-

ti
leaza
trei fire centrale ce va fi

~

j!. L

L

L

V
V
V
V

L

/

/

VL

L

L

L

/ rl
....,...i ~
~

~...

~

~

1-.

...

~
~
~

~

_._--;- - ' - r o - ""'~
~

1-.

n)

1-

V/fiV

'"
..,

~
~

~

..

~

....

~

fi)
~

.. io,~
~ le')

o/econtur
f:.!!~ .C:O'lftlr

V

<Q
~

"" :t ""

~c;, :f",..

~
V

~

~
'\)"

"'i

[g
1-

la masa montajului iar pe firul
se vor transmite impulsurile
comanda.
Figura 2 reprezinta
circuitului ce trebuie adaugat
receptorul realizat pentru
polarotorului.Cu ctrcuitul i
grat pA7805 se obtine tensiunea
5 V pentru polarotor si
circuitul de comanda din tensiunea
de 15 V di sponi bil ain receptorul
descris in numerele anterioare.
Ci rcu; tu 1 de comanda genereata .
implll suri de fel ul celor di n figura
3. Pentru o polariza~e impulsul
generat este cel din figura 3.a.
pentru care to are valoarea de
aproximativ 18 ~s iar tI de 1.6 ms.
Pentru trecerea pe cealalta pol ari·
zare forma semnalului se schimba cu
• cea din t'igura 3.b unde ta se mentine la aproximativ 18 ms iar t 2
este de 0,8 ms.
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Trecerea de pe o pol ari zare pe
cealalta se face cu comutatorul K1
iar ajustarea intervalelorde timp
t 1 si t 2 se face cu potentiomefrele
P1=4,7K si P2=10K. In cazul in care
se doreste reajustarea periodica" a
polarizarii in speranta de a obtine
o imagine mai buna, potentiometrul
P2 se poate monta pe panoul aparatului.
In continuare sint prezentate
desenele de executie a pieselor din
componenta polarotorului.

tP3,2

..

TA

_.~a----
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20,5

R

IA Î

nu trebuie izolat de radiator deoarece 'terminalul legat la'carcasă se
cOnectează şi, la masa aparatului.
Celeialte doua terminale trebuie, .
evident. izolate de radiator. Pentru
aceasta. În radiator se vor da două
cu un diametru deS mm, sst;
celelalte două terminale' să
trece fără să se atingă de :
acesta.

..

'}

~

-i-

c

~~

-.-----+---'1
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iul se va
spate pe
montate t"l'ln7i~t.r,I"
tui integrat U1Q1.
sînt montate
dou~
confecţionat din tabla
cu grosimea de> 2 mm ce este Îndoita În forma de U. Tranzistorul şj
circuitul integrat se vor prinde de
radiator şi cablaj cu cîte doua şuru
buri.
Corpul circuitului integrat 0101

63,3*
28,5

6,3

Fig. 1. Schema de ansamblu a
polarotorului.
Fig. 2. Schema electrica a
circuitului pentru comanda unui
polarotor stanqard.
Fig. 3. Forma de unda a semnalului de comanda.

DE UVIPLANTARE
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Pe partea. cablajului unde se ''Vor
pfanta com'ponentele trebuie montate, 'ecranele În interiorul
se
află partea ,deradiofrecvenţă.
nele se confecţioneaza .din tablă de
fier cositorită, cu grosimea de 0,5
mm. Aceste ecrane se
cositor
tot conturul.

NDA SHF
Colectorul tranzistorului osci/ator
QS02 se sudează direct pe conden·
satorul de clecuplare C808 cit mal
. scurt posibil.
Tranzrstorul 0803 se montează În
peretele incintei ecranate; emitorul
acestuia se va suda cît mai scurt posibil la masa montajului. Rezistenţa
r808 se monteaţă direct pe cspsula
tranzistoru.lui. In mod similar se
montează şi tranzistoarele., 08Q4"
0805 şi 0806.
Atenuatorul cu diode PIN se montează
mic cablaj În interiorul
ecranate corespunZătoare

iragauri
găuri

se vor lărgi la diametrul exterior al
condensatorului de trecere. -Terminalele exterioare ale condensatoarelOr de t(ecere sevor suda c,u cositor
la masa cablajului, pe partea cu
componentele. Dacă este posibil,
aceste terminale se vor suda la
masă şi -pe partea cealaltă a cablaju~
luL

de
cu un terminal
imprimat. Pe schema
implantare,aceste condens.atoare
sint simbO.lizate printr-un cerc ce
are În două parţi diametral opuse
cite o linie îngroşată ce reprezinta
sudura âce.stuia la. cablaj.

la condEmsatoarele
se realizează PP.spatele
fO.losind sîrmă decone~
xi uni.
Restul de ·conexi!Jni sînt fîgurate
pe schemă cu trimiterjşiliniipunc
tate.

şim

IN/ŢIE

ÎN
STELIAN NICULESCU s CRRSTIAN ARTEMI.
MIRCEA aARBULESCU.
MARIA CRISTINA NUCULESCU
(URMARE DIN NR. TRECUT)
Dispare astfel conceptul cheie de
stare, caracteristic pentru realizarea
unei prelucrari Într-o reprezentare
convenţlonala. Un limbaj funcţional
se va baza astfel pe evaluari de
funcţii şi, avînd o baza matematica
solida, va necesita doar puţine concepte. Programarea În astfel de limbaJe corespunde noilor
ale
prelucrarii paralele ŞI
a
datelor.
- Ce cal de comunicare utilizator-calculator exista?
- Comunicarea utilizatoruluI cu
sistemul de calcul nu se realizeaza
doar prin programe de prelucrare.
EXista În general trei cal prinCipale
pentru realizarea unei astfel de comunlcan:
programe, prin date
programe) ŞI prin sem(care nu
nale (care au ca scop comunicarea
de evenimente sau de InformatII necesare pentru control, ca de exemplu actlvarea/dezactivarea
melor, parţi lor de programe sau
telor) codificate corespunzator.
EXista, prin urmare, o ineVitabila Implicare a limbajului În toate
de comunicare cu un sistem
calcul. Limbajele de programare sînt
deSigur cele mai populare ŞI servesc
la formularea de algoritmi. Ele au
crescut În Importanţa datorita accesulUI la tehnica electronica de calcul
pentru categorii tot mal numeroase
si mal diverse de utilizatOri. EXista
flmbaJe Implicate În formularea de
probleme, numite limbaje de
. Unele din acestea
atît de simple Încît uzual
niCI nu sînt numite limbaje, deSI sint
cu certitudine, În sensul tehniC aratat, sisteme de semne
transmitere de informatii
de
butoane realizate de un utilizator la
un terminal cu afişare ar putea constitui un exemplu de
astfel de
limbaj foarte Simplu).
utilizarea
unuI sistem de calcul se
Identifica o diverSitate
de
de dialog
. limbaje
masuratori de Sistem,
testare/întretlnere hardware
jontatea acestor limbaje
au caracteristiCI Similare, fiind Implicate într-o activitate de
Fiecare din entltaţile Implicate
sau masina) poate iniţia "conversaţii", gama pOSibila a acestora fIInd
apnorlC limitata ŞI restrÎnsa ca fprmat. O "conversatie" Initiata Într-un
mod particular se desfaşoara În
continuare pe o cale prestabilita, cu
posibile puncte de ramificaţie dependente de raspunsurile elaborate
alternativ (pina la terminarea normala sau anormala, cînd sistemul
revine uzual la o stare care-I va permite demararea unei nOI "conversaţii"). S-au facut numeroase încercar,'
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pentru aSigurarea unor astfel de comunicari mal puţin prestabilite Si limitate Între oameni şi maşini, cel
mal apreCiabil efort fiind asociat SIStemelorde regasire a informaţIIlor,
sisteme În care utilizatorul Interacţloneaza cu baze de date marI. Un
limbaj "bun" pentru acest scop trebUie sa fie cît mai apropiat de limbaJul natural. Cu tO.t efortul depus,
progresele realizate În aceasta direcţie nu s-a ajuns Înca la realizarea
unei comunicari om-masina în acest
limbaj fara restricţii. Au 'fost posibile
"aproxlmarl" ale limbajulUI natural,
pnn restrîngerea Sintaxei şi utilizarea unuI vocabular precis ŞI limitat.
In ultimul
ca urmare a unor
rezultate
În cercetarile privind Inteligenţa artifiCiala, au fost
elaborate nOI concepte de funcţlo
mire pentru calculatoarele electronice, bazate pe cunoaştere ŞI pe
mecanisme Interferenţiale fundamentale. Aceste calculatoare, denumite calculatoare non-von-Neurezolvarea problemelor
de înţelegerea limbajelor naturale (a se vedea conSIderaţiile priVind generaţia a cincea).

un limbaj de programare. Şi
pentru început ni se pare potrivit cel
În discuţie, măcar din trei motive:
este limbaj de tip universal, de mare
simplitate şi t:;ficienţă; este independent de calculator; este foarte răs
pîndit.
~ Poate ne mai daţi cîteva detalii
privind cele trei argumente.
- Menţionăm că universalitatea
se referă la faptul că se poate utiliza
În rezolvarea celor mai diverse probleme, nefiind dedicat numai unui
anumit tip de probleme (cum sînt
limbajele specializate), iar În ceea
ce priveşte simplitatea, permiteţi-ne
a considera că ne este mai simplu şi
ne şi avantajează 'să vă lăsăm a o
constata dv. Independenţa de calculator (aşa-numita portabilitate) se
referă la aceea că programele pot fi
rulate pe diverse tipuri de sisteme
de calcul şi există un dar, ca să nu
vă mai lăsăm cu griji În plus, men-

oarece În continuare vom merge
consecvenţă pe calea pe care n
lansat (practicarea progra
structurate), prezentînd prin in
ţiuni BASIC modul de realiz
structurilor specifice acesteia
cum au fost ele date anterior).
această manieră poate duce la
carea sporirii Întinderii program
(ca număr de instrucţiuni).
poate fi vorba de un impedim
cel puţin din motivul că spaţiul
memorie nu mai este un factor chi
atît de critic cum a fost cîndva
În sinteză, prin varianta Basic 8
SIC asigurăm portabilitate maxi
programelor, iar prin pr O "7.:.nt<>r",,'II.
structurilor specifice În program
structurată asigurăm alinierea
această tehnică de programare ehi
cu un limbaj care nu este propriu ei,
aşa cum sînt, de exemplu, limbajele
PASCAL, C si altele.
Sperăm că' prin consideraţiile fă-

N

s

BAS·le

Programare in limbajul BASIC
Să Începem prin a preciza că
BASIC este prescurtarea de la Beginner's
Symbolic Instruction
În 1965 la Colegiul din Darmouth, SUA) şi să
continuăm
a observa că ne-am
tot sfătuit
schimbat păreri pe
parcursul
anterioare,
asa încît nu mai
nici cea mai
mică urmă de
că dv. ştiţi să
aqordaţi rezolvarea problemelor
Într-o manieră specifică dialogului
om-ca!culator.
- Totuşi, ce să Înţelegem prin
"manieră specifică"?
- Considerăm, si

credem că nu
greşim, că răspunsul este identificabil . pe undeva prin cele discutate.
Însă,
că nu avem În faţă textul
preferăm să vă răspundem, cu tot riscul repetării. Şi o fa-;cem cu bună ştiinţă deoarece consÎderăm că atunci cînd se răspunde
de mai multe ori la aceeaşi Întrebare
(avem În vedere, desigur, numai răsînsă date în forme
ovnri
'''''0
În contexte
diferite), cititorul
să mai facă
un mic efort spre a realiza echivalenţa răspunsurilor, efort care aduce
numai bine.
.
Aşadar, la baza dialogului om-calculator stă gîndire'a algoritmică.
- Ne puteţi da argumentele În favoarea optării pentru însuşirea limbajului BASIC?
- Dacă ar fi să discutăm argumentele (aşa articulat, cum aţi precizat dv.), ne-ar trebui mult spaţiu şi
mult timp.: De aceea, permiteţi-ne a
observa că pentru a dialoga efectiv
cu un calculator trebuie -să ne însuV"Y'I

ţionăm că totuşi există instrucţiuni
(de regulă, din zona intrări/ieşiri şi
nu numai) care influenţează portabi-

litatea, deoarece nu sînt valabile În
general. De aici existenţa mai multor dialecte BASIC.
- Ce-i cu dialectele BASIC?
- Credem că este suficient să vă
rugăm a arunca o privire asupra figurii alăturate. RemarcÎnd multitudinea de extensii BASIC, facem precizarea că noi ne vom limita la varianta Basic BASIC, fiind, cum se
observă, nucleul tuturor extensiilor.
. Vom asigura astfel compatibilitatea
programelor ce le vom elabora cu
toate tipurile de sisteme de calcul.
A mai rămas a preciza că larga
răspîndire a limbajului BASIC a dus
la existenţa multor programe de
care pot beneficia numeroşi utilizatori.
- Parcă ne-aţi amintit şi de argumente contra BASIC.
- Ne bucurăm că n-aţi uitat şi facem precizarea că, de regulă, argumentele contra se Învîrt În jurul ideii
că limbajul BASIC nu permite programarea structurată (stilul de programare pe care noi l-am avut În vedere în tot ce am făcut pînă aici).
Un dezavantaj de acest tip nu va fi
prezent În colaborarea noastră de-

să
cute v-am determinat a
trecem la Însusirea
În
limbajul BASIC,'
ar constitui o
borării de
- Da,
gata să
studiul limbajului BASIC,
du-vă, pentru început, a ne
ce este un program BASIC.
- Chiar cu asta intenţionam să
Începem, precizînd că un
este reprezentarea unui <>I,..,,·vit..,., cu
ajutorul unui limbaj de programare.
De aici rezultă imediat că programul
este constituit dintr-o succesiune finită de instrucţiuni cu ajutorul că
ruia se rezolvă o clasă de probleme
(să nu uităm că principalele caracteristici ale unui algoritm sînt: să fie
general, finit, realizabil).
- Ce putem spune despre instructiuni?
- In general, o instrucţiune BASIC are trei componente: număr de
ordine, cuvînt cheie care determină
instrucţiunea, operanzi (informaţiile
implicate). de exemplu, pentru instrucţiunea

1990 INPUT A
cele trei componente sînt 1990 (numărul de ordine sau eticheta instrucţiunii), INPUT (cuvîntul cheie,
pri n care se precizează că este
TEHNIUM 7-8/1990

vorba de o instrucţiune prin care se
introduc date, "to input", "a introduce") şi variabila A 'care preia valoarea numerică În discuţie. Instrucţiunea se putea scrie
1990lNPUTA
ceea ce pentru calculator însemna
acelaşi lucru, dar pentru noi lizibîlitatea este ml,llt diminuată. Iată de ce
se recomandă el" lăsa cel. puţin cîte
un spaţiu între componentele instrucţiunilor.
-. Rezultă

că toate instrucţiunile
unui program sînt numerotate (eti'"
chetate)?
-- Da, însă ar mai fi de făcut
unele precizări. Reţinem că instrucţiunile sînt marcate cu numere naturale de la 1 la 99999, precizîndu-se
că se practică (fără a fi o obligativitate) numerotarea de tipul 10, 20,
30,,,. spre a exista, la nevoie,posibilitatea unor i nserări de noi instruc-.
ţiuni. De asemenea, mai precizăm
că pentru mai toate extensiile BASIC există posibilitatea scrierii mai
multor instrucţiuni sub acelaşi număr de ordine, caz În care separarea
acestora se face prin simbolul două
puncte. Spre pildă, putem avea
100 INPUT A : PRINT A
în loc de
100 INPUT A
105 PRINT A
(PRINT A Însemnînd tipărirea valorii
lui A).
-Este obligatoriu ca numerele
date instrucţiunilor unui program să
fie În ordine strict crescătoare?
- Răspunsul este afirmativ şi ne
bucurăm că, deşi nu· v-am spus
acest lucru explicit, aţi intuit a fi
aşa. Tocmai de aceea instrucţiunile
unui program pot fi date (furnizate)
calculatorului şi În altă ordine decît
cea crescătoare, deoarece el oricum
şi le ordonează. Mai precizăm că
orice program se termină cu instrucţiunea END
(sfîrşit), aceasta
marcînd sfîrşitul fizic al programului, motiv pentru care În orice program ea este instrucţiunea cu numărul de ordine cel mai mare. Ar
mai fi de menţionat că o instrucţiune se poate întinde pe mai multe
rînduri, delimitarea instrucţiunilor fiind determinată de numerele de ordine. Şi fiindcă a venit vorba de sfîrşitul fizic al unui. program (marcat
prin instrucţiunea END), menţionăm
că sfîrşitul logic al programului se
evidenţiază prin instrucţiunea STOP.
O instrucţiune pe care calculatorul nu o ia în considerare, dar care
este de mare utilitate programatorului, este instrucţiunea REM (abreviere de la REMARK, care se traduce prin remarcă). Prin aceste remarci (comentarii) programatorul nu
face altceva decît să faciliteze înţe
legerea programului de către cel ce
doreşte să-I utilizeze. Ca exemplificare considerăm programul:

100 REM NOTĂM CU S SALARIUL UNEI PERSOANE
110 REM FIE N$ NUMELE PERSOANEI CU SALARIUL S
120 INPUT N$,S
130 PRINT "SALARIUL LUI"; N$;
"ESTE"; S
140 STOP
150 END
Prin instrucţiunile 100 şi 110 am
stabilit notaţiile (am desemnat ca
variabila N$ să preia numele persoanei, iar S variabila care păstrează
salariul acesteia). Instrucţiunea 120
este aceea prin care calculatorul soIicită numele persoanei şi salariul
acesteia. Cu instrucţiunea 130 se
realizează tipărirea numelui şi salariului sub foema
I

SALARIUL LUI ABCD ESTE 5610
dacă la instrucţiunea 120 s-au furni-

zat ABCD şi 5610 ca valori pentru N
$ şi, respectiv,1 S. Rolul separatorului
punct şi virgulă este acela că după
c: e1e 14 caractere cuprinse între ghihm~le (trei spaţii şi 11 litere) se
SCriU caracterele ABCD, În continuare avînd spaţiu, patru litere spaţiu
urmate de 56JO. In ce priveste liniile
140 şi 150, nimic de adăuqat.

TEHNIUM 7-8/1990

Ce semnificaţie
semnului dolar ($)?
- Este momentul să intrăm 'mai
în detaliu, prezentînd .două .dintre
conceptele de bază ale limbajului:
constante, variabile.
Constantele acceptate de limbajul
BASIC sînt de două feluri: numerice
şi alfanumerice. La rîndul lor, constantele numerice pot fi întregi şi
reale. Constantele întregi sînt numere întregi în sensul cunoscut, În
timp ce- constantele reale sînt numere reale cu punctul ca marcă zecimală sau scrise sub forma cu exponent (de exemplu, 1955.37E-1 înseamna1955.37 x 10 '=195.537).
Exemple de constante numerice:
I

-1990
+123
123
O
+19.075
-0.25
50.
.075
19075E-3
0.5E04
.25E4
-0.48E10
Constantele alfanumerice (numite
succesiuni de caractere) se 'definesc cu ajLJtorul ghilimelelor. Fără
alte comentâtii, vom prezenta o se-·
rie de exemple, dar nu înainte. de a
remarca faptul că în succesiunile de
caractere prin care constituim constante alfanumerice nu este permisă
utilizarea ghilimelelor (").
Exemple de constante alfanumerice:
şi

~i

"UN PRIM EXEMPLU DE CONSTANTĂ ALFANUMERICÂ"
,
"ABCD'XY"
,-,MI-AŞ PERMITE A CITA: 'IATA.
CA SE POATE'"
"/%Ţ()'=?;+,,

Variabilele cu care se operează În
BASIC sînt şi ele, ca şi .constantele,
de două feluri: numerice si alfanumerice. Cele numerice sînt desemnate în Basic BASIC prin identificatori constituiţi din literă sau literă
urmată de cifră sau literă urmată de
altă literă (putînd·fi chiar aceeaşi).
Exemple de variabile numerice:

A

X1

M5

U WY

YY AB
X7

PreCizăm că

unele extenSii BASIC
idemtificatori cu mai mult
de două caractere (nu numai de
unul sau două- caractere, cum este
"
cazul lui Basic BASIC).
Variabilele alfanumence sînt desemnate prin identificatori de aceIaşi tip, cărora fise adaugă la sfîrşit
caracterul dolar ($) pentru a se face
distincţia între cele două tipuri de informaţii cu care se lucrează (numerice şi alfanumerice).
Exemple de variabile alfanumerice:
acceptă şi

NP$
G$
e$
M5$

X1$

EBS

Evident, ramIne valabilă precizarea că extensiile BASIC permit şi
identificator; fOfmaţi din mai multe
caractere.
După cum am observat, aţi folosit numai literele majuscule.
- Exact. Orice limbaj de programare are, ca şi limbajul natural, un
alfabet. Limbajele din familia BASIC
acceptă, ca făcînd parte din alfabet
(constituit din mulţimea caracterelor
folOSite): lîterele alfabetulUi englez
(majuscule şi/sau minuscule,' dar În
cazul lui Baslc BASIC sînt utilizate
numai majusculele); cifrele sistemului zecimal (O, 1, ... ,9); caracterele
speciale (toate caracterele prezente
pe o claviatură, altele decît litere
sau cifre).
(CONTINUARE iN NR. VIITOR)

Olteanu Marin -

Timişoara

Selectorul "OREGA-UHF" are etajul de intrare echipat cu tranzistorul
AF239 şi la care semnalul provenit
de la antenă se aplică printr-un condensator de 5,6 pF pe emitor fiindcă
tranzistorul este În montaj cu baza
la masă.
Baza este decuplată cu 470
iar
polarizarea se face prin
rezistiv de 2,7 kfl şi 10 kn. Tot pe
baza acestui tranzistor se aplică
tensiunea de RAA prin rezistorul
330 n. În colector este montată linia
LI care se cuplează inductiv cu linia'
L 2• Aceste două linii împreună cu
diodele varicap de acord selectează
canalul dorit din UHF.
Tranzistorul BF181 formeaza
un
etaj convertor-autooscilator. Frecvenţa de oscilaţie a acestui etaj este
dictată de linia L şi condensatoarele aferente, acordul pe canal fă
cîndu-se tot cu diodă varicap. Semnalul se aplică acestui etaj prin linia

2/2

5/6

L)

Ieşirea Fise face prin bobina L II
Pentru acord se foloseşte cîte o
diodă varicap BB 121 sau cîte două
tip BB 105, care se alimentează cu
tensiune cuprinsă între 0,5 şi 28 V.
Dacă doriţi să transformaţi acest
selector În amplificator, vă recomandăm să deconectaţi linia L J şi de la
punctul care a fost conectat la emitor preluaţi semnalul prin intermediul unui cablu coaxial. Este recomandabil ca tranzistorul BF181 să
fie deconectat sau' cel puţin să nu
mai fie alimentat cu 12 V.

I
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Istrate Virgil -

Giurgiu

Nu este complicat să realizaţi un tuner pentru gama 87-108 MHz
pe care să-I folosiţi în locul celui existent OIRT.
Schema electrică
conţine trei tranzistoare care au rol de
preamplificator
oseilator (BF185) şi mixer (BF185).
Toate
existente sînt acordabile cu diode varicap
de tipul 88104.
cu baza
şi conţine circuite selective

AFC

atît la intrare, cît şi la ieşire.
Bobinele construite pe carcase cu miezuri speciale pentru gama de
UUS au următoarele date: LI=1,75 spire CuEm 0,3; L 2=5, 25 spire CuEm
0,5; L J=12 spire CuEm 0,2; L 4 =4,25 spire CuEm 0,5; L,=L 4 ; L6=4,75 spire
CuEm 0,5, priză la spira 2; L7=14 spire liţă 8x 0,03 bobinate pe
carcasă pentru FI-197 MHz.
Bobinele L 4 şi L, se mont~ază la distanţă cît mai mică (CÎt pemite
suportul carcasei), pentru a realiza un
Cînd pe diode este aplicată o tensiune
se
recepţionează 87 MHz, iar cînd se aplică
08
MHz.

Covacs Josef -

Tg.

Mureş

Amplificatorul pick-up-ului "Telefunken TWA 509" dezvoltă o putere
maximă de 6 W pe canal.
Schema prezentată este a unui
singur canal. Cele două tuburi
ECC82 şi EL84 se găsesc curent În
magazinele de specialitate.
Diminuarea amplificării şi prezenţa unui zgomot pot apărea din
mai multe cauze. Vă recomandăm În
primul rînd să verificaţi şi să Înlocuiţi condensatorul de filtraj al tensiunii anodice. Cu aceasta va dispă
rea zgomotul. Verificaţi starea condensatoarelor din catodele tuburilor
EL84.
.
Eventual Înlocuiţi tubul EZ81 cu
două diode 1N4007 În felul următor:
anodele diodelor se conectează ia
terminalele soclului anodelor tubului; catodele diodelor se conectează
Între ele şi, apoi, În serie cu un rezistor de 10 pînă la 40 n, se conectează la terminalul catodului tubului.
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Staţia
lucrează

de telecomandă .. MINI 4"
În banda de 27 MHz, asigurînd bune legături pentru scopuri
amatoriceşti.
Antena aplică

semnalul

de

27

MHz prin L2 pe baza tranzistorului
T 10 dar tot pe· bază soseşte şi semnal de la oscilatorul local (T 4) pilotat cu cuarţ.
Frecvenţa intermediară din colectorul tranzistorului TI are valoarea
de 455 kHz şi este amplificată de
încă două etaje.
Canalul recepţionat este funcţie

39kQ

de frecvenţa cristalului folosit la oscilator. Astfel, dacă dorim să recepţionăm 27,120 MHz, la oscilator se
va monta un cuarţ cu frecvenţa de
26,665 kHz. Semnalul AF se obţine
de la transiztorul T6
Dacă nu aveţi AF125, încercaţi să
montaţ; În locul celui deteriorat
EFT317.

OA90
4,7nF
2,2kn

4,7kQ
3,3kB.•
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TUROMETRU
Sln9. ADRIAN BAVU

Celor care doresc să-şi construun turometru pentru autotule propun montajul descris mai
care În prezent funcţionează cu
bune rezultate pe autoturis"Dacia" şi "Skoda".
Afişarea turaţiei motorului se face
prin aprinderea LED-ului corespunzător din cele 19 LED-uri care realizează intreaga scară de măsurare a
turaţiei. Fiecare constructor îşi
poate alege singur domeniul maxim
de măsură al turometrului prin alegerea paşilor (gradaţiilor) de turaţie
astfel:
- dacă vom alege gradaţii de turaţie de 250 rot/min, atunci turaţia
maximă pe care o putem măsura
este 250x19=4750 rot/min;
- dacă vom alege gradaţii de turaţie de 300 rot/min, atunci turaţia
maximă pe care o putem măsura
este 300x 19=5 700 rot/min.
Iniţial am Încercat construirea
unui turometru la care indicaţia turaţiei să fie afişată prin cifre, însă
practica a demonstrat că În timpul
condusului nu există timpul necesar
pentru a citi În întregime şi interpreta valoarea indicată, datorită unei
mari concentrări la activitatea de rulare; de asemenea, indicarea turaţiei

prin aprinderea unui şir luminos de
LED-uri a cărui lungime să fie variabilă În funcţie de turaţia motorului
nu oferă o informaţie exactă dacă
acest şir este privit o fracţiune de
secundă. Am constatat că atît citirea
cît şi interpretarea valorii turaţiei se
fac mult mai uşor dacă aceasta este
afişată prin aprinderea unui singur
reper luminos, a cărui poziţie se deplasează În funcţie de turaţia motorului Între două repere fixe.
Turometrul propus este format
din:
1) blocul de indicare a turaţiei
(fig.1);
2) formatorul de impulsuri (fig.2);
3) blocul de alimentare.
1) Blocul de Indicare a turatiei
Funcţionarea acestui bloc (fig.1)
se bazează pe măsurarea numărului
de impulsuri care sosesc de la formatorul de impulsuri (1ig.2), într-o
unitate de timp bine determinată.
Timpul În care se face măsurarea
turaţiei se determină astfel: pornim
de la considerentul că pentru motoarele În 4 timpi (uzuale), unei turaţii de 6 000 rot/min îi corespunde
o frecvenţă a impulsuri lor la fişa
centrală de 200 Hz şi că 1 Hz= 1 im:-

puls/s corespunde unei turaţii de 30
rot/min. Dacă alegem o gradaţie de
turaţie la 250 rot/min, aflăm că la
25/3 Impulsurlls corespund 250 roti
min.
Pentru eliminarea fluctuaţiei afişă
rii este necesar ca numărarea
suri lor sosite să se facă
zare cu 2 a acestora, dar hir"";i,.,tol",,,,
într-un timp dublu astfel:
ia
25/3 impulsuri/sx2 corespund 2 S, la
două impulsuri de măsurat corespund 240 ms, deci În
rii unor gradaţii de
de
rot/min, perioada de măsurare a numărului de impulsuri
sosite este
de 240 ms (f::::4, '1666
Procedînd
În mod similar se
determina
că pentru o
turaţie de
300
de măsurare a
numărului
impulsuri este de 500
ms (1=2 Hz).
Pentru
torului care
această n .... '·H1>H' ...
măsurare, oscilatorul construit
CI oscilează pe o frecvenţă
33,33 Hz (T=30 ms),
care semnalul este divizat cu
În C12.
La sfîrşitul fiecărei
,,t"'
obţinute la CI2/11,
monosta-·
bile CI3 şi Ci4 generează fiecare
cîte un impuls scurt
cea 0,3 ilS,
deca!ate unui faţă de
chiar
cu durata unuia de 0,3 pS,
ca
tacturi de Încărcare-memorare şi
aducere la "O". Primul tact aplicat la
CI7/8 comandă încărcarea
lui CI? cu valoarea numărului
pulsuri numărate de C16.
Impulsurile
de impulsuri
unui formator

divizare cu 2 În C12, sînt
numarare unui număr
C!6/14. Dacă numărul
sosite la CI6/14 depă10, frontu i căzător al ieşirii D a
CI6 comandă
bistabil
J-K din C15.
bascu!eazâ,
creînd, prin ieşirile lui Q şi Ci (pinii
pentru bascularea ce·
bistabil din CI5 la
sosirea primului tact pe intrarea T

bloc se monteaza în aprocentrale de la bobina de
între fisă si blocul
realizîndu-s'e prin
spire
sîrmă de cone-

CJI

tl,J.Ift

III,
IK
TI
Bel",
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>dune
În

normală

(izolată),

înfăşurată

fisei centrale.
impulsuriior generate de
CI9 este de cca 5 ms. Monostabilul
este declanşat de frontul căzător al
impulsuiui de intrare.
3) Blocul de alimentare este realizat cu T 2 (fig.3), montat pe un radeoarece el disipă aproxima".....",..---I!.~-H-......-

.....------I~

la 1 500 rot/min.
LED-uri!or se
naL Recomand

design
plină.

1fI.$
;SE5SS

C./.,

zătof'

Frecvenţele

la intrarea I
fiecărui LED aprins
belul alăturat.
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i3)

miCi, de 1,75 MHz sau 3,5
MHz, dacă nu este suficientă capacitatea condensatorului variabil C 7 .
Un alt
de acordare a fii··
trului
următorul: se aduce condensatorul variabil
ia maximum
de capacitate,
C5
pînă se obţine un minimum
intensitate a curentului anodic al tubului electronic. Se micşorează apoi
capacitatea lui C 7 , refăacordul cu
cînd se obla
de cucare trebuie
tubul În ra-

P2 şi condensatoarele C s, C 7 şi Ca,
ca şi În cazul primului procedeu
descris mai sus. Trebuie menţionat
că acordu! filtrului pentru antenele
monofilare cu impedanţa de 600 n
nu se poate efectua decît cu antena
conectată !a filtru, În serie cu ampermetrul termic sau o lampă cu incandescenţă. În acest caz lămpile
cu incandescenţă LI, şi Ll 2 ar trebui
'i'n principiu să lumineze diferit, Întrucît Ll 1 este acţionată de unda qiiar Ll 2 de unda reflectată. In
Însă, deşi pe reflectometru
se sesizează clar această diferenţă,
cele două lămpi luminează aproape
identic, ceea ce nu constituie Însă
un impediment, fenomenul datorîndu-se dimensiunilor destul de mici
ale conductoarelor Ll 1 -::-A şi li 1-8
comportării antenei. In comparacu antenele cu impedanta de

52 n, raportul Între unda directa şi
cea reflectată este mai slab la antenele cu
de 600 n. Aceste
lămpi sînt
ele indicînd vizuai În
cu
a anantenă-radioemiţător, sesizînd o eventuală deteriorare sau
rupere a antenei.

LISTA DE
C 1 =condensator
dielectric aer, 50 ... 100
C 2 =condensator
dielectric
mică
sa
ic
5 000 pF/1 000 ... 3
C 3 =condensator
dieiectric
mică
sau
ce
amică,
5000 pF/"i 000 ... 3 000 V;
C 4 =condensator fix cu dielectric
mică
sau
ceramică,
1 000 pF 1500 ... 1 000 V;
C[i=condensatoare coaxiale variabile cu dieiectric aer, conectate
paralel, 2x500
fix cu dielectric

1 000 pF/SOO... 1 000 V;
C 7 =condensatoare coaxiale variabile cu dielectric aer, conectate În
paralel,
fix cu dieieetric
sau
cer
că,
m că
500 ... 1 000 pF/500... 000
trimer cu dielecsau ceram.ca,
pF/2S0 V;
cu izolament ceratextolit, cu 1x2

3 spire/0
CuEm
3 mm, pe
de 20 mm (vezi textul);
iliampermetru, .100 ... 500

cu

sîrmă

ceramică,
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TUTA

1. DESTINAŢIE
Dispozitivul pentru montat simeringul În carterul (capacul) sistemului de distribuţie este destinat pentru montarea unui simering nou, sÎmering care trebuie să întrunească
următoarele condiţii:
- să fie montat cu

planul de contact pe butucul tuliei perpendicular
pe axul acesteia;
- partea .de contact cu butucul
fufiei să nu fie în canalul creat de simeringul anterior;
- suprafaţa de contact şi etanşare a simeringului să fie uniformă,
netedă

şi

fără striaţii.

2. DEPISTAREA UZURII SIMERING ULUI

montarea scutului de protecţie (Ia
autoturismele care îl posedă), a curelei trapezoidale de antrenare a
pompei de apă (ventilator), prin slă
birea alternatorului, prin deşuruba
rea şurubului de rotire manuală a
arborelui cotit (racul) şi scoaterea
fuliei de antrenare a curelei pe a că
rei suprafaţă cilindrică abutucului
se realizează etanşarea scurgerilor
de ulei din capacul distribuţiei.
Scoaterea tulie; din capătul arborelui cotit se face cu ajutorul a două
leviere sau două şurubelniţe introduse diametral opus În spatele acesteia şi aşezate succesiv În poziţii diferite cu forţare spre exterior.
Se reţine adîncimea de montaj a
simeringului uzat În gaura capaculuit.
de distribuţie În vederea reglării cu
ajutorul distanţierelor (8) şi (9) a

SIMERINGUL DE DISTRIBUŢIE
a) Este asigurată perpendicularitatea planului de contact al simeringului nou montat pe axul butucului
fuliei.
b) Datorită dotări; dispozitivului
cu şaibe distanţiere, există posibilitatea de control al amplasării sime-

5

În mod normal uzura simeringului
e distribuţie apare după un rulaj
prins Între 60 şi 80 mii km.
i, în mod accidental, această
zură apare şi mai rapid.
Semnele de uzură se evidenţiază
prin prelingeri de ulei în zona inioară a capacului de distribuţie,
printr-o stropire cu particule mici
ulei, aruncate pe contraaripi, caotă motor şi zonele aferente.
ceasta din urmă se produce numai
situaţia uzurii mai avansate a siringului.
erderile de lubrifiant, care la înpar neglijabile, cu timpul Însă
să devină mai pregnante, moce impune Înlocuirea simeringui uzat cu unul nou.
3. CAUZELE CARE PRODUC
ERDERILE DE ULEI DE LA SIMEINGUL DISTRIBUŢIEI
Pierderile de ulei prin zona simengului sînt multiple, din care aminÎmbătrinirea cauciucului, datoă funcţionării În timp, cînd acesta
pierde elasticitatea şi permite ast-

-

scurgerea uleiului În exterior;
slăbirea elasticităţii arcului eHI de
plasat În partea
k'llir\tt:llril"'ll~"ă a
de contact a simegulu;;
- montarea greşită a simeringuui nou, într-un plan înclinat faţă de
ul fuliei, ce nu permite realizarea
unei etanşeizări suficiente;
- datorită funcţionării, În timp, la
III r.nnt::lr:Tt I dintre simering şi butucul
liei se formează un şanţ ce perte, datorită presiunii din carter,
rgerea ulei ului În exterior;
- montarea simeringului pe bucuI unei· fu Iii de curea ce prezintă
gozităţi sau lovituri În zona de
ntact, fapt ce duce la uzura preatură a acestuia.
4. AVANTAJUL FOLOSIRII DISPOZITIVULUI PENTRU MONTAT

28

- Înşurubarea în gaura filetată
din partea frontală a arborelui cotit
(5), a prezonului cu cap pătrat (2),
prin acţionarea cu o cheie fixă de 9
mm;
- introducerea uneia sau a ambelor şaibe distanţiere, În funcţie de
noua poziţie dorită de amplasare a
simeringului;
- introducerea simeringului (6)
pe prima treaptă ci rondelei de presare (1) şi introducerea acesteia pe
prezonul cu cap pătrat (2) pînă În
apropierea capacului de distribuţie
(6). Ungerea cu ulei a părţii exterioare a simeringului;
- introducerea şaibei (4) şi strîngerea uşoară a piuliţei hexagonale
(3);
- rotirea rondelei de presare şi
introducerea marginii simeringului
În locaşul capacului de distribuţie
(7);
- cu o cheie fixă de 9 mm se ţine
prezonul cu. cap pătrat (2); iar cu o
cheie ine/ară (fixă) de 22 mm se acţionează piuliţa (3), pînă ce simeringul este introdus În locaş;
- se slăbeşte piuliţa (3) şi se verifică poziţia simeringului;
- se deşurubează prezonul (2)
din capul arborelui cotit (5).
Urmează operaţiile de montare a
fuliei pe axul arborelui cotit, strîngerea fuliei, aşezarea curelei de transmisie şi montarea şorţului de protes.:lie.
In figurile 2, 3 şi 4 sînt prezentate,
ca variante orientative, dimensiunile
constructive ale principalelor părţi
componente ale dispozitivului.

Randalinat
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ringului nou astfel Încît să fie plasat
numai pe suprafaţa cilindrică neuzată, a butucului de fulie.
c) Operaţia poate fi executată de
şoferii amatori cu cunoştinţe mecanice nu prea avansate.
d) Prin folosirea dispozitivului,
operaţia se execută În timp scurt,
utilizind un număr minim de scule
ajutătoare.

e) Dispozitivul poate fi procurat
din magazinele de piese şi accesorii
auto.

5. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI
Dispozitivul pentru montat simeringu1 În locaşul capacului de distribuţie este format din următoarele
părţi componente, conform figurii 1:
rondela de presare (1), pe care se
aşază simeringul nou (6), ce urmează a fi montat; şal bele distan:"
ţiere (8) şi (9), de grosim; diferite,
ce stabilesc poziţia simeringului În
locaşul capacului de distribuţie; prezonul cu cap pătrat (2), a cărui
parte filetată este M12 1 şaiba plată
(4) şi piuliţa hexagonală (3).
6. MODUL DE FOLOSIRE A DISPOZITIVULUI
În vederea înlocuirii simeringului
uzat, accesul În zona capacului de
distribuţie se realizează prin: de-

10

noi pe suprafaţa cilina butucului de fulie, astfel Încît
noul simering să nu fie poziţinoat
Într-un şanţ creat de vechiul simering.
'
Dacă nu avem dispozitiv pentru
extragerea simeringului uzat, operaţia se va realiza cu ajutorul unei şu
rubelniţe al cărei vîrf se va introduce, prin gaura capacului de distribuţie, În spatele simeringului. Se va
forţa În poziţii diferite, cu acest gen
de pîrghie, pînă la scoaterea din locaş a simeringului uzat.
Inainte de Începerea operaţiei
propriu-zise de montare a simerlngului nou, se execută curăţarea cu
un răzuitor a uleiului ars, depus pe
pereţii
locaşului
din capac. Se
şterge cu o cîrpă curată partea exterioară a capacului de distribuţie. Se
unge suprafaţa locaşului cu puţin
ulei curat.
Montarea simeringului nou comportă următoarele faze:

unei

poziţii

drică
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relevă că

Statisticile
aproximativ
din evenimentele stradale
cu consecinţe catastrofale se produc noaptea, cu toate că În acest
timp traficul rutier este redus cu
85-90%. Cercetările efectuate susţin că principala cauză a incidentelor de circulaţie nocturnă sînt provocate prin bine cunoscutul efect de
orbire.
Este adevărat că adoptarea codului de iluminare european, cu fascicul asimetric, a îmbunătăţit situaţia
din acest punct de vedere, dar soluţia nu s-a dovedit radicală. Şi
aceasta deoarece o eroare de reglare a farurilor de numai un grad
reduce indicele de vizibilitate de
nouă ori, iar abaterea cu 2° reduce
practic la zero acest indice, deoarece ;Iuminarea este foarte proastă,
iar efectul de orbire atinge nivelul
maxim.
Asemenea abateri unghiulare se
produc În mod obişnuit la încărcări
diferite ale automobilului. După cum
se vede În figura 1, cînd vehiculul
este încărcat cu sarcina maximă,
zona iluminată se deplasează din
do'meniul bb' în aa', adică se ridică,
amplificînd efectul de orbire a conducătorilor care vin din sens contrar.
Din acest motiv farurile autoturismelor moderne sînt prevăzute cu
corectoare de poziţie, care permit
reglajul În înălţime al fasciculului luminos În limitele 0,5-2,5°, În funcţie de Încărcarea variabilă a maşinii.
Corectoarele cu comandă manuală
sînt cele mai răspîndite, acţionarea
lor putîndu-se face din exterior (ca
la "Dacia 1300") sau din interiorul
vehiculului, printr-un dispozitiv mecanic, pneumatic, hidraulic, electromagnetic sau mixt. Un astfel de dispozitiv cu comandă hidraulică, acţionat din cabină, este prezentat În
figura 2. Prin rotirea manetei 7, instalată pe tabloul de bord, şurubul
melc 8 împinge piuliţa melcată cu
pistonaşele 1 şi 2. iar garniturile
elastice ale acestora presează lichidul din sistem, care acţionează astfel pistonaşele de execuţie ale cilindrilor 3 şi 4. La rîndul lor, acestea
împing tijele 5, care determină modificarea poziţiei unghiulare a farurilor 6, articulate în punctele 9. Un
astfel de dispozitiv, folosit pe autoturismul VAZ-2107, se dovedeşte
ieftin şi simplu, dar el Iasă reglajul
la aprecierea subiectivă a şoferului
şi, totodată, este insensibil la neregularităţile drumului.
Există însă şi dispozitive care reglează automat înclinarea pe verticală a farurilor În funcţie de gradul
de Încărcare a maşinii, ţinînd seama
într-o oarecare măsură şi de deniveIările căii de rulare. Evident, astfel
de construcţii sînt mai complicate şi
mai scumpe.
/
Un exemplu îl constituie sistemul
Ci bie, prezentat În figura 3, În care
elementul sensibil la poziţia maşinii
ÎI constituie elementele hidraulice 1
şi 2, ale căror pistonaşe sînt articulate la roţile din faţă şi spate. Cînd,

jumătate

[850/..

EFECTUL DE
ticală datorită Înclinării

drumului.
Un sistem de reglare automată a
iluminării bazat pe un principiu cu
totul deosebit, elaborat de un institut de cercetări din Uniunea Sovietică, acţionează prin rotirea farurilor
În jurul axei lor. Din figura 4, În care
este reprodusă zona de iluminare
produsă de faruri În cod european,
se observă că dacă se roteşte farul
În plan vertical În jurul axei sale orizonta~e,. r~prezentată de punctul 0,
atuncI linia AOA' care separă zona
iluminată de cea întunecată va
ocupa poziţia BOB'. Ca rezultat,
lungimea zonei iluminatedin partea
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a şoselei se va reduce, micpericolul de orbire a şoferilor
care vin din sens invers, fără ca gradul de vizibilitate să se reducă. Gra-

C75R(tX)

0,291, Ilt
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de. ex~mplu, ma~i.na se încarcă pe
oSla dm spate, Cilindrul elementului
hidraulic 2, solidar cu caroseria, se
deplasează În jos; pentru ca mişca
rea să fie posibilă, roata din spate
rămînînd la acelaşi nivel, este necesar ca pistonaşul acestui element să
se deplaseze În jos mai rapid decît
cilindrul respectiv. Şi astfel lichidul
e~te aspirat din conductă, forţînd
plstonaşele elementelor hidraulice 3
şi 4 să se deplaseze spre dreapta,
iar prin intermediul tijelor 5, farurile
sînt rotite, coborînd spotul În vederea corecţiei. Lucrurile se desfă
şoară În mod asemănător cînd se
modifică Încărcarea pun ţii din faţă
sau cînd roţile se deplasează pe ver-

J
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ficul din figura 5 ilustrează limpede
aceasta; În punctul standard B50L
(care reprezintă convenţional poziţia
ochilor şoferilor din automobilele
care
din sens contrar), graexprimat prin enerdul de
gia luminoasă
se reduce o
dată cu unghiul de
a farului, a,
În timp ce În punctul 75R, după care
se apreciază distanţa de iluminare
necesară asigurării securităţii circulaţiei, energia luminoasă E75R creş
Ite cu a.
În încheiere este necesar să se
sublinieze că prezenţa sistemelor de
corecţie nu
neglijenţele
de reglare şi
ale farurilpr.
Oricare din
de corecţie
descrise devine neputincios dacă farurile sînt prost direcţionate sau
dacă geamul dispersor este murdar;
făcînd ca spotul luminos să difuzeze
in zona de orbire.

--În

DIN NR. TRECUT)
de
modificarea
direcţia axelor

se schimbă
coordonate i;)i, În consecintă
nuanţa culorilor reproduf:,y. va va-

loare, o eroare acceptabilă este de
ordinul a 100 , lucru ce se poate realiza relativ uşor cu tehnologia actuală În domeniul Ff'':'''fJwart:1or TV.
Totuşi, În "-:::' . .11 ecourilor mari şi di~~:.~, ~u o durată superioară burstului, eroarea trebuie compensată
printr-un defazaj manual. Recepţia
În prezenţa ecourilor (reflexiiior)
este însoţită, aşa cum am văzut, de
"franjuri" colorate ale sistemului.
Trebuie remarcat faptul că decodorul NTSC este cel mai simplu, iar
receptorul mai ieftin comparativ cu
celelalte sisteme.

nanţă..
care separă subpurtă,-.
toarea modulată de către semnalul
complex preia şi componentele de
ale semnalului de
ca

mai mic sau mai
mare.
are o imunitate destul
mare la zgomot şi
sensibilitatea sa este comparabilă la
toate nivelurile cu cea a semnalului
sistemul
este
acest

tice, pentruinţelegerea teoriei
zentate anterior ne vom folosi de
circuit integrat care este un ampl
cator
de videofrecve
de tip
Unele caracterl
ale integratului sînt urm
- tensiuni de alimentare d
ţială de maximum ± 8 V (se
mandă la aplicaţii tensiunea
6 V);

"- tensiune diferenţială maxi
pe intrare
5 V;
- putere disipată maximă:
mW;
- consumul de la
mentare 24 mA;
_. curentul de iesire 10 mA.
Circuitul este pin 'cu pin compatibil cu un alt circuit: /lA 733, Amplificatorul asigură o bandă de 120
MHz, cîştig reglabil Între O şi
nu necesită
În
venţă. În
două """-"",,to
cu distribuţia pînilor.
O variantă de aplllc,ltie este reprezentată în figura
reţeaua de
este
sub forma unui
de elementele
poate juca
trece-jos, trece-sus, tresau opreşte-bandă. Tipul
precum şi calculul
concentrate În tabelul din figura 43. Valoarea
(rezistenţa de emitor internă)
de
16 n, deci R=:2
este valoarea
folosită
În tabel si 8=2
7T fi,
.
Circuitul
losit ca ~mlnHrll"'~I'{~Y
pulsuri în
magnetice

di ferent'iale
t
1

~
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Selectoarele de canale FiF-UIF au
cazul televizoarelor
in cazu! celor color aCl81eaşi
si

cţiuni:
selectează

lul
b)

tv

semna-

FIF sau

generează
schimbării frecvenţei

semnal (de
sau
fi :=
fi := frecvenţa intprrn""I'11::lr::l
frecvenţa oscilatorului local:
f s= frecvenţa semnalului recepţio
nat;
c) asigură acordul simultan al oscilatorului local si
circuitelor selective de
respectiv U IF;
d)
şi amplifică semnalul de FI;
e) asigură reglajul automat al amplificării;
realizează ",rl:",nt"'l"~l""

,]~~~~!~~:;~·j;;-"""'7&;:~

, ,., ~, ,nJ!I':j)'~"'\;J"'"

curent de circa 2.,5 mA care desşi

conectează

de

mediară.

1. Circuitul de Intrare

se

C4

pentru a scădea
frecventa de
a circuitului de
la aproximativ 145 MHz.

un
tere dinspre antenă
de RF;
g) realizează
semnaleior
h)
mai mic.
Un exemplu de schemă
de
folosit în te!(~V!70~~reile
AN
este în figura 1. Acesta este compus din următoarele
părţi constitutive: circuitul de intrare,
amplificatorul de
filtrul de
bandă, oscilatorul
de
amestec
filtrul de
i nter-

UV'"U.JI€,:!l,a

6·-12.
Circuitul "dop"
L 4, C s este acordat pe circa
180-200 MHz si atenuează semna·'
lele de
'
1-5.
frecventei
a
În cazul recepţionării benzii III se
aplică tensiunea de alimentare de 2
V la borna O
lui
R., L18. 0 1 ,
un
bandă)

şi

foar~e

Înaltă

automat
lui T 1
(prin rezistenţa R3 )
de condensatorul Cg = 22
În acest mod şi o
mărindu-se Impea etajului şi Îmbună
semnal/zgomot şi
reflexie al circuitului

În conducţie, iar C 12 , C 17 de valoare
mare au reactanţa capacitivă foarte
mică (practic scurtcircuit) În gama
FIF. Cuplajul filtrului de bandă se
face prin inductanţa mutuală dintre
L 7 şi L 10.
Terţiarul format din bobina L. 12
înseriată cu L 13 (D 4 blocată), pentru
benzile I şi II, culege tensiunea de
FIF din secundarul filtrului de bandă
şi o aplică prin C 14 mixerului. Pentru
banda III dioda D 4 este deschisă
pentru că tensiunea de alimentare se
aplică prin borna D şi se stabileşte
circuitul prin R6 , 0 4 , L 12 la masă, iar
tensiunea de FIF pentru etajul de
amestec (mixer) este culeasă numai
de L13'
Condensatoarele variabile C 13 şi
C 15 se folosesc pentru reglarea acordului filtrului de bandă la frecvenţe
mari, iar miezurile bobinelor L 7, La,
LlO şi L 11 la frecvenţele mici din
gama FIF.
Tensiunea pozitivă de reglaj se
aplică prin
R 4 (respectiv R8 de
valoare mare pentru a nu amortiza
circuitele acordate) pe diodele varicap OV 1 şi DV 2 .
.

4. Oscilatorul local
Acest oscilator este de tip Colpitts
este realizat cu tranzistorul T 2 (de
tip BF183 sau BF214) În conexiune
"bază comună", baza fiind conectată
la masă din punct de vedere alternativ prin condensatorul C 27 = 1 nF.
Colectorul lui T 2 este alimentat
(pentru benzile I şi II) prin borna E
prin intermediul lui R 19, R 14 , L17 şi
L 16, iar polarizarea bazei se face prin
R 19, R 14 , R 13 şi R12. Pe banda III se
alimentează prin borna D prin intermediul şocului L 1\), Rg. D 5 şi L 16, iar
polarizarea bazei prin L 19, Rg, D 5,
L 17 , R 13 şi R 12. Dioda varicap DV 3 (de
tip 88139 sau BB109) este elementul de acord şi este polarizată prin
RlO' Inductanţele de acord sînt L 16 În
serie cu L17 pe benzile I şi II (dioda
0 5 blocată), iar pe banda III numai
L 16 pentru că dioda D 5 este deschisă
şi şuntează pe L 17 la masă prin C 22
care are reactanţă foarte mică din
punct de vedere alternativ (în domeniul FiF).
Capacitatea C 26 asigură menţine
rea oscilaţiei şi împreună cu C 2S
(capacitatea de reacţie) formează,
şi

pe 38
semnalului pe trţ:l.r:I/Pn't:::l
video cu
semnalele
banda utilă de trecere.
Circuitul serie
nalele de f~",,..,,,,, .... 'f"
canalelor 1 si
circa 125 MHz.
avem un circuit
L5' C 7 acordat pe circa 265 MHz
care atenuează de data
semnalele de tr",.r:\/it:>ni'':;
toare frecvenţei

dea cord sînt L 7 În P ri mar

În secundar. Diodele D 2, D3 sînt

este
În serie cu La, iar
secundarului este forÎn serie cu· L11 şi Lg,
faptului că este bobisuprapus peste La, realizează
cuplajul cu circuitul primar.
La recepţionarea benzii III tensiunea de alimentare se aplică prin
borna
dioda de comutare O 2 este
de curentul tranzistorului
devine scurtcircuit. Prin circuiD:,.
şi masă trece un
de
2,5 mA care
deschide
0 3 • astfel inductan,..

de fapt, un divizor de tensiune tipic
oscilatorului Colpitts. Rezistenţa R 14
are rolul special de stabilizare a
curentului de lucru al etajului oscilator atunci cînd tensiunea de alimentare variază. Menţinerea constantă a
curenttului de colector al tranzistorului înseamnă menţinerea constantă
a frecvenţei de lucru a etajului
oscilator, ceea ce Înseamnă menţi
nerea constantă a imaginii pe ecranul TV.
Condensatorul C 23 are rolul de
ajustare (scurtare) a capacităţii diodei varicap DV 3 la valoarea necesară
pentru alinierea la frecvenţe mari a
etajului oscilator. Condensatorul variabil C 32 serveşte la alinierea oscilatorului pe banda I şi II la frecvenţe
mari, iar miezul de alarmă al bobinei
L17 la frecvenţe mici.
Frecvenţa oscilatorului depinde
mult de temperatura mediului ambiant. Aceasta tinde să scadă atunci
cînd temperatura creşte deoarece
inductanţele au un coeficient pozitiv
de temperatură. Pentru a compensa
deriva de temperatură s-au ales car"acităţile C 25 , C 26 şi C 23 cu coeficient negativ de temperatură.
Oscilatorul produce la bornele circuitului acordat o tensiune de aproximativ 3-4 V (între colector şi
masă) şi se injectează În etajul de
amestec prin intermediul lui C 21 (de
valoare mică) o tensiune numai de
circa 100-150 mV"f
Inductanţele L 19 şi L 20 din circuitul
de alimentare al diodei Ds, respectiv
al diodei varicap DV 3, au rolul de a
bloca pătrunderea tensiunii oscilatorului local În filtrul de bandă şi, mai
ales, În circuitul de intrare.
5. Mixerul
Etajul de amestec este realizat cu
ajutorul tranzistorului T 3 (de tip
BF182 sau BF173) tot În conexiune
bază comună.

Condensatorul C 29 , de valoare
mare, pune la masă (din punct de
vedere alternativ) baza lui T 3' Prin
borna F se alimentează colectorul
(prin L 15 şi L 14), iar baza este pOlarizată prin divizorul format din R16 şi
R17' În acest etaj se realizează
amestecul tensiunii date de amplificatorul de FIF cu tensiunea dată de
oscilatorul local.
(CONTINUARE ÎN

VIITOR)
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neză, după o licenţă' a firmei AGFA,
care a fabricat cîteva variante ale
acestui aparat În anii '80 sub denumirea "Optima-sensor"

Descrierea aparatului

Flz. GH. SALUTA,

E. CĂRSUNESCU
În materialul de faţă ne propunem
o descriere a fotoaparatului oingdao-6, introdus relativ recent În reţeaua noastră comercială, şi vom da
cîteva recomandări practice pentru
utilizarea sa. Qingdao-6 (în transcriere fonetică aproximativ "ţin
dao-ba
este produs În R. P. ChiU

)

LUMINILE
ADITIONALE
,
Lumina soarelui este principala
a oricărui cineast amator. Nu
oricine Îşi poate permite utilizarea
reflectoarelor de mare putere pentru
a asigura o lumină Qe mare intensitate cadrului ales. In acelaşi timp,
deşi lumina naturală este favorabilă
înregistrărilor În cadrul natural, ea
nu este indicată În cazul filmării plaaliată

CALIN
sTANCULESCU

nurilor apropiate pentru interpreţi,
din cauza reliefului sau a umbrelor
prea contrastante. De aceea, pentru
a filma un interpret, este preferabilă
utilizarea luminii reflectate (din suprafeţe de apă, întinderi de nisip, un
zid alb, sau uneori chiar ceru! care
reverberează lumina prin nori albi).
In cinematograful profesionist se

LUMINA
ÎN INTERIOR
În general, atît pentru filmările alb/
negru, cît şi pentru cele color, În
interior sînt folosite pelicule de
mare sensibilitate. Trebuie specificat
faptul că pentru filmul color este
mai dificil mixajul luminii artificiale
cu cea naturală.

O uşă sau o fereastră deschisă
sînt surse de lumină vii ce uneori
trebuie echilibrate În intensitate cu
un ecleraj artificial, necesar altor
părţi din cadrul ales. Segmentul de
iluminare artificială poate oferi un
supliment de sprijin sau o iluminare

RACORDURI
DE LUMINĂ
De cele mai multe ori neglijat de
cineamatori, fie din ignorarea finalităţii estetice a acestui tip de racord,
fie din imposibilitatea asigurării materiale a procedeului, racordul de lumină rămîne important pentru cursivitatea şi expresivitatea discursului
cinematografic, indiferent de genul
abordat.
Trecerea neglijentă de la o orientare a fluxului luminos (mai ales În
interioare) la alta, alăturarea a două
planuri a căror intensitate luminoasă
este diferită (fără vreo justificare
dramaturgică), diferenţierea cromatismelor (în cazul filmelor color) fac
parte din erorile curente ale cineamatorilor, erori ce pot fi cu uşurinţă
evitate prin urmărirea atentă a racordurilor de lumină, prin eliminarea
întreruperii fii mărilor (mai ales În
exterioare).
Racordul de lumină trebuie să
respecte con,tinuitatea fotografică
atît pentru asigurarea unei corectitudini tehnice a filmării, cît şi pentru
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~onservarea

unităţii stilistice.
Astfel, nu se poate începe un plan
sau o secvenţă cu un ecleraj contrastant, pentru ca apoi acesta să
devină plat. Acest lucru este valabil
atît pentru filmarea În culori, cît şi
pentru alb/negru.
Cineastul amator trebuie să înveţe
răbdarea aşteptării unui moment
prielnic pentru filmare, mai ales În
exterioare.
A pîndi şi a surprinde lumina potrivită unui cadru, fie într-o atmosferă clară, limpede, fie cu un cer
plafonat de nori, face parte din arta
cineastului de a capta realitatea.
Preţul exigenţelor pentru obţinerea
luminii necesare fiecărui cadru nu
este niciodată prea mare.
Necesităţile racordurilor de lumină Între planuri sînt cu atît mai
mari cînd acestea sînt realizate din
unghiuri apropiate.
De exemplu, filmarea unui
plan-ansamblu al unui grup de personaje şi a unui plan apropiat al

Camera aparţine categoriei "totoaparate compacte", cu expunere
automată cu program, cu blitz În':'
corporat (foto 1). Prin faptul că automatizarea nu este totală - cum se
întîmplă în cazul produselor de ultimă oră -, aparatul are o fiabilitate
bună şi un preţ acceptabil.
Dimensiunile (118x86x62 mm) şi
greutatea (340 g fără baterii) sÎllt
suficient de reduse pentru a conferi
aparatului o mare "portabilitate".
Obiectivul, cu 4 lentile tratate antire-

utilizează, în general, pentru acest
tip de iluminare mari ecrane reflectante, În prezent Înlocuite cu reflectoare de mare putere, alimentate de
grupuri electrogene.
iO
Pentru amatori un cearşaf alb
bine întins pe o ramă de lemn cu dimensiunile de 40x50 cm poate fi utilizat cu rezultate bune pentru o lu-

flex, distanţă focală 40 mm şi luminozitate f/2,8, asigură o calitate
foarte satisfăcătoare a imaginii
24x36 mm (pe film de 35 mm, În casetă 135-36). Un filet M49-0,75 permite utilizarea' filtrelor cu această
montură uzuală; celula plasată sub
filtru va corecta automat expunerea.
Sistemul de transport al" filmului
foloseşte o singură pîrghie atît pentru transportul normal (Însoţit de ar·
marea obturatorului), cît şi pentru
rebobinarea În casetă (după apăsa
rea butonului notat cu litera R). Protecţia filmului deja expus faţă de voalarea produsă prin deschiderea accidentală a capacului camerei este
asigurată de o clapetă opacă (vezi
fotografia 2).
Măsurarea luminii se face cu o fo-

voltaj mic alimentate de bateria de
acumulatoare. Acest tip de iluminare adiţională este extrem de utilă

pentru reducerea contrastului Între
un primplan, semiumbrit şi un fond
puternic luminat (natural). Nu trebuie niciodată uitat faptul că înălţi
mea la care se află soarele determină direcţia luminii.
Cînd cerul este senin, atît nivelul,
cît şi contrastul de iluminare sînt ridicate. Un ultim sfat la utilizarea
surselor artificiale de lumină combinate cu lumina naturală (iluminarea
mixtă) este acela de a echilibra temperatura de culoare a surselor, În
special În cazul folosirii filmului color.

ambiantă suficient de unitară pentru
a aplatiza efecte neplăcute (contrast
puternic, umbre marcate). Totuşi se
poate afirma că, În majoritatea cazurilor (evident şi funcţie de posibilită
ţile locului ales pentru filmare), lumina naturală nu este suficientă
pentru a obţine în interior intensitatea dorită pentru o filmare corectă
din punct. de vedere tehnic. Exterioarele pun destule probleme În
ceea ce priveşte lumina, acestea
multiplicîndu-se, firesc, într-un interior.

Necesitatea combinării surselor
de lumină duce la utilizarea proiectoarelor montate pe un braţ pe care
este fixat şi aparatul de filmat (de
tip Cine-flash, Dimaphot, tip Tungsten, Agfalux H - lampă cuarţ-iod
etc.).
Aceste tipuri de lămpi pot fi branşate la baterii sau la reţea, după
cum unele beneficiază de suporturi
mobile sau orientabile, ce oferă o
mare libertate cineastului amator În
variantele de angulaţie propuse pentru iluminat.

mină adiţională reflectată, necesară
filmării unui personaj cu grosplan.
Amatorii mai pot utiliza lămpi de

unuia din persoanele grupului trebuie realizată cu aceeaşi valoare de
lumină.

Nu trebuie uitat faptul că În filmul
artistic şi, păstrînd proporţiile, deci
şi în filmul realizat de cineamatori,
trebuie acordată o maximă importanţă luminii ce cade pe partea de
interes maxim din cadru (în majoritatea cazurilor, aceasta este faţa interpretului). Această lumină se mai
nu.meşte şi key light.
In general, aceasta se realizează
cu proiectoare şi ea este plasată şi
orientată de sus, puţin lateral faţă
de axa optică a aparatului de filmat.
Utilizarea nu doar corectă, ci şi
inspirată a ·Iuminii poate determina
valoarea psihologică şi artistică a
cadrului. Un cadru din plin luminat,
cu culori calde, fără contraste, cu
umbre transparente materializează
un stil de iluminare În cheie Înaltă
(high key). Un cadru insuficient luminat, cu umbre contrastante şi culori reci· va concretiza un stil de iluminare În cheie joasă (Iow key).
Este firesc ca la racordurile de lumină să se ţină seama şi de aceste
două tipuri de iluminare, fie că este
vorba de filmarea unui personaj sau
a unui ansamblu din care lipseşte
factorul uman.

A

In

general, pentru cei ce fac primii

paşi În domeniul cineamatorismului
este necesară sistematizarea diverselor tipuri de iluminat menite să
conducă la o realizare cel puţin corectă a imaginii (din punct de ve-

dere tehnic).
Evident, fiecare tip de iluminare
poate fi utilizat şi cu o finalitate estetică precisă funcţie de genul abordat, de atmosfera dramaturgică a filmului, de mobilitatea personajelor
etc.
Lumina de contur serveşte, În majoritatea cazurilor, la detaşarea unui
obiect sau personaj de fundal, contribuind la realizarea perspectivei tonale În cadrul cinematografic.
Acest tip de iluminare mai este
denumit şi contralumină deoarece
sursele de lumină se aşază sus, În
spatele obiectului sau personajului,
sub un unghi de 45°-60° faţă de
orizontală. Mărimea luminii de contur este astfel stabilită de cineastul
amator pentru a fi În concordanţă
cu lumina principală şi cu stilul imaginii adaptate.
'
Dacă lumina de contur este cu
TEHNIUM 1-8/1990

PROTEJAREA
CAPETELOR VI DEO
Levier cu

GEORGE D. OPRESCU
Capetele magnetice video, deşi
sînt confecţionate dintr-un material
foarte dur, ceramică de ferită, pot fi
defectate În mod accidental; dacă
nu se respectă o serie de măsuri
simple, care, o dată reţinute, trebuie
cu atenţie păstrate pentru evitarea
supărărilor produse atit de costul
destul de mare al inlocuirii capetelor
video, c-it mai ales de timpul pierdut
cu această operaţie, care cu o doză
de prudentă poate fi evitat. In afară
de capetele 'tamburului cvadruplex
folosit la magnetoscoapele profesionale, care au o viaţă foarte scurtă,
de circa 100 de ore, restul capetelor
magnetice video, utilizate În aparatura semiprofesională sau de amatori, au o garanţie de funcţionare de
cel puţin 500... 1 000 de ore şi, de
obicei, tocirea lor poate fi observată
din timp, prin alterarea vizibilă a rezoluţiei imaginii reproduse, fapt care
Îndeamnă la înlocuirea capetelor
respective. Distrugerea accidentală
a capetelor, însă, face de obicei ca
imaginea de televiziune să nu mai
poată fi nici imprimată, nici reprodusă şi dacă această defecţiune se
produce tocmai atunci cînd este
programată o vizionare cu public
sau o imprimare care prezintă o
anumită valoare, este uşor de Înţeles
A

cap unic
sem iprofesional

doud capete
cît de supărător este acest fapt, ţi
nînd seama fie de lipsa pieselor de
schimb, fie chiar de timpul pierdut
cu demontarea şi montarea tambu
rului cu capete, deoarece acestea
de obicei sînt lipite chiar pe tambur,
la o poziţie deosebit de precisă,
care poate să fie stabilită doar pe un
banc optic În fabrica producătoare.
De asemenea, lipirea este făcută cu
un adeziv care asigură, la turaţia
mare a tamburului, imposibilitatea
desfacerii sau descentrării prin fluaj
(scurgere a adezivului În stare solidă, datorită forţei centrifuge); de
aceea capetele video se livrează
montate direct pe un tambur sau pe
un levier special.
Măsurile cele mai simple de respectat pentru evitarea uzurii inutile
a capetelor video sau chiar a spargerii lor sint prezentate În cele ce
urmează.

• Nu se dă acces copiilor sau
persoanelor neiniţiate la magnetoscop, chiar dacă dau semne de nerăbdare sau par sigure. Un gest greşit sau făcut după capriciu poate
distruge capetele sau tot magnetoscopul şi, deşi mulţi fabricanţi se
grăbesc să dea asigurări că aparatul
produs de firma lor nu poate fi defectat, nu este bine ca prin defecţiu-

CAPETE
nea ivită să
trară.

se

obţma evidenţa

con-

• Magnetoscopul, chiar dacă este
destinat folosirii În casă, nu va fi
manipulat decît de persoane instruite, care îşi dau bine seama de ctl
fac şi nu se comportă În joacă. Cu
atît mai serios este cazul în care
magnetoscopul se foloseşte ip scopuri semiprofesionale sau profesionale, unde de funcţionarea lui pot
depinde spectacole, decizii, bunuri
materiale sau chiar vieţi omeneşti.
Principiul omului potrivit la locul
potrivit este valabil. şi În acest caz.
• Nu se pune În funcţiune magnetoscopul cu banda încărcată ori\-:um, nu după regula obişnuită de
încărcare, oricare ar fi comanda
care i se dă, de redare, imprimare,
rulare înainte sau Înapoi.
• Nu se face încărcarea cu bandă
pe traseu a magnetoscopului atunci
cînd motorul este În funcţiune. Încărcarea se face totdeauna acordînd
atenţie operaţiei, cu lumină suficientă, obţinută fie de la o fereastră
ziua, fie de la o lampă de masă plasată în apropiere. Lucrul în lumină

ViDEO

insuficientă duce totdeauna la greşeli de manipulare şi la accidente,
iar acest fapt este valabil şi în. cazul
manipulării unui magnetoscop. Este
evident faptul că şi la un aparataj

atît de simplu cum pare un pick-up,
se pot distruge din motive similare
cu cele de mai sus imprimăr; valoroase, cu atit mai mult magnetoscopul sau imprimările' lui, obţinute cu
mai multă complicaţie tehnică, pot
avea de suferit din diverse neglijenţe; de aceea, niciodată nu este
prea puţin de stăruit asupra atenţiei
ce trebuie acordată manipulării corecte.
• Cînd banda staţionează pe traseu, nu se Iasă tamburul să se învîrtească În gol minute În şir. Se
opreşte funcţionarea aparatului de
cîte ori se iveşte ocazia.
• Dacă eXÎstă posibilitatea, se va
face derularea benzii În afară de traseu, pentru a se evita tocirea inutilă
ci capetelor. De cîte ori există posibilitatea, se vor curăţa ghidajele de
pe traseu de praf, urme de ulei,
murdărie şi depozitele de praf magnetic căzut de pe bandă.

I
pe o masă
cînd se face
nu se vor depozita peste el
unele
libere ale conlui role
scule dicare se pot
traseul
Fumatul În
scopului, chiar În Inl"'<ln""y~>'"
lucrează cu
este
interzis.
Fumul de
atras electrostatic si
depus
are efect nu numai
de
a calităţii imaginii
dropout-uri, dar
uzură accentuată a Cai)etelclr
• Nu trebuie să se uite
la nivelul de contact
se produc presiuni
su prafâţa foarte îngustă
contact
şi orice solicitare În plus poate avea
un rezultat fatal.
De asemenea, praful de orice
provenienţă are rezultate proaste.
Curăţenia în
unde se foloseşte un
se va face
numai cu
c~1 puţin
de două
pe
In lipsa
magnetoscopul se va
etanşă, care se va
ore de la efectuarea
timp în care atmosfera din ,n"'~n,""'''' s-a limpezit, prin
depunerea
rămas În suspensie
aer.
• Nu este permisă funcţionarea În
ploaie sau chiar În ceaţă. Cea mai
mică defecţiune constă În dereglări
mecanice, care nu
fi corectate
de
sincronizare
,"",.<>('1;'''::'''' dată este instabilă, dacă
capetele video nu ies din
uz.
În umiditate, de
asemenea, poate da haştere la accielectrocutare; de aceea,
dente
se
de lucru numai
pentru
netoscop şi pentru cei care îl
sesc.
a mare parte din punctele enumerate mai sus sînt atenuate sau par a
nu fi de interes atunci cînd se folosesc diverse magnetoscoape cu casetă. Totuşi o doză de prudenţă trebuie totdeauna ţinută În rezervă,
pentru evitarea unor surprize neplă
cute. Este mai bine să se prevadă şi
să se evite un lucru decît să apară
tîrzii, reparaţii şi cheltuieli
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Există multe ceasuri electromecanice care sînt construite s-ă funcţioneze la
de curent alternativ cu
frecvenţa
Hz. Alimentate din
reţeaua
care are frecvenţa
de 50 Hz,
ceasuri vor rămîne
mult În urmă, practic nu vor pute~ fi
folOSite. Incercarea de a face unele
modificări În raporturi de transmisie
Între diverse
s-a dovedit
eficient.
şi total eficientă
unui generator
cu frecvenţa de 60 Hz care să aliceasul.
schema alăturată este prezentat
un astfel de generator. Aici se foloseşte un
de sonerie
de 8
care În secundar
V) are montată o
şi la
bornele condensatorului de 1 000 MF
se obţine o tensiune de aproximativ

1. MIHAI
30k~1.

h4121
S( 107

1 V.

Tensiunea de 11 Veste aplicată
unui stabilizator de tensiune ce are
In componenţa sa un tranzistor
80135 şi o diodă
la ieşirea
stabillzatorului,
are valoarea de 5 V, care
două
circuite integrate de tip CDB4121.
Prin modul de interconectare
aceste circuite formează un generator de 60 Hz cu frecvenţa foarte stabilă .
Ca frecvenţa să fie stabilă, s-a asigurat alimentarea cu tensiune stabiIizată şi În aceiaşi timp unul din grupurile rezistive, notate cu Ax, are În
componenţa sa
un termistor cu
valoarea de 1
ce asigură stabilitatea În functie de temperatură.

60 Hz

său

BD237.
În colectorul tranzistorului 8D237
este montat un fr::> n",;tArNl <l,U",,·
nerie
rul
unde se
După cum
tranzistoare
siune de 11 V.

ca să
pentru
se tatonează valoarea rezistodin emitorul tranzistorului
BC10T

A
2030" funcse alimenansamblul prin apăsa
NETZ, care are legate
În circuitul electric două întrerupă
toare m2-m3 şi l2-l3, care se închid
prin apăsare. Unul alimentează
transformatorul şi al doilea închide
circuitul ca.re alimentează bobina r:eleului KH01, care la rîndul lui cuplează difuzoarele.
Motoraşul care antrenează tamburul pick-up-ului porneşte prin apă
sarea butonului 33 sau 45, care, cu
ajutorul unor pîrghii mecanice, Închide întrerupătorul S02. Aşezarea
celor două întrerupătoare conform
schemei
care am primit-o cu
aparatul
prezentată În figura 1,
dar, de fapt, cînd am demontat
pick-up-ul am constatat că Întrerupătorul S02 este legat între cele
două bobine ale motoraşului, cum
este
În figura 2.
la
discului, braţul
pick-up-ului, cu ajutorul mecanisurmător:

mului pe care îl
de
ment se
S02. Deci se
ampiificatorui
alimentat.
acesta este dezavantapoziţia

j-am

unui releu cu bobina
V
şi cel
două contacte normal
deschise.
releului trebuie
fie cît
redus, ca
să încapă În carcasă şi să nu deranmecanismul care dirijează brapick-up-ului.
Se schimbă schema de alimentare
OIC:K-IJO··uHJI condin
A
8
se
bobina ralaului.
din contactele normal deschise se

inchide
conta.cte
deschise, din
de vedere electric fiind echivalent cu apăsarea butonului NETZ,
deoarece se inchid întrerupătoarele
m2-m3 si l2-l3. La terminarea discului
.
de re-

Construcţia acestuI montaj permite simularea semnallzarii optice
într-o intersecţie de circulaţie rutiera.
CircUitele integrate folosite sînt de

tip TTL, deci întreaga alimentare se
face cu 5 V.
Becurile vor fi de asemenea de
putere mica (6V/O,3A).
Circuitele Integrate au urmatoa-

T

MODEL

T

NSTR

K

OR,

1/1990

R1

C2

U

R2
Alimentarea unui bec cu neon dintr-un acumulator
de 12 V impune utilizarea unui invertor care să
genereze o tensiune suficient de mare pentru aprinderea respectivului bec. Montajul alăturat este destinat să alimenteze un bec de 6 W.
Piesa mai dificil de confecţionat este transformatorul, care
bază un miez de toie din ferosiliciu de
la un
de ieşire; secţiunea miezului este
2-3 cm 2 .
sînt realizate astfel: W 1 = 7 spire
CuEm
cu aceeaşi sîrmă; W3 = W4 = 7
spire
= 200 spire CuEm 0,2. Se
foloseşte un
ASZ15 sau ASZ17, AD162.
Componentele
următoarele valori: R l = 470 0/1
W; R2 ::: 120 0/1
= 100 MF/16 V; C 2 = 0.47
MF/160
C3 = 1
kV; C 4 = 2.2 nF/1 kV.
NOVINE, 10/1987
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l
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0,1

Montajul permite vizualizarea pe un oscÎloscop obişnuit a patru
semnale independente
cu frecvenţa maximă
de pînă la 300 kHz.
Cele patru semnale
se aplică la grupuri de
diode care se deschid
succesiv prin comanda
unui generator În inel
real izat cu tranzistoare.
Aceste tranzistoare
sînt de tipul BC170.
Diodele sînt de tipul
BA244. Circuitul integrat de comandă este
CMOS şi p.oate fi Înlocuit cu unele ajustări
cu circuitul MMC4011.
Nivelul semnalului
pentru deschiderea
diodelor se stabileşte
din potenţiometre.

atrage după sine şi calităţi electrice modeste, admiţînd vizualizarea semnalelor
între 200 Hz şi 50 kHz.
didactice ar prima, este tot atît de adevărat că acest osciloscop este un instrument
foarte util
depanarea şi reglarea unor amplificatoare audio şi chiar a unor magnetofoane.
Tubul catodic folosit este de mici dimensiuni, schema indicînd tipul B6S1 sau 5L038.
Primele două etaje, T1 şi T2, formează un amplificator audio al cărui semnal se aplică pe plăcile de deviaţie verticală (plăcile V).
Tranzistorul T3 creează un generator cu semnal În "dinţi de ferăstrău", generator a cărui frecvenţă este
influenţată de semnalul audio ce urmează a fi vizualizat.
Etajul cu tranzistorul T4 este un amplificator pentru semnalele de deviaţie pe orizontală (plăcile X).
Alimentarea cu energie electrică se face prin transformator, care are În primar o înfăşurare de 220 V şi
În secundar două înfăşurări, una de 6,3 V pentru filamentul tubului catodic şi o înfăşurare de 210 V pentru
polarizări, iar prin redresarea În regim de dublare a tensiunii se obţine şi tensiunea de accelerare.
Pentru T1, T2, T3 sînt recomandate tranzistoarele BF470, BC393 dar şi BC177. Tranzistorul T3 din generator poate fi OC169, AF176, P401 etc. Diodele redresoare sînt 1N4007.
"MtODY TECHNIK", 7/1988
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LI.R.U.C.
consignaţie,

oferă

gestionarea de stocuri de
pe baza sistemului informatizat

de schimb În

ziilor.
1.1. R. u.e. asigură desfacerea de mărfuri din
şi a
altor categorii de mărfuri pentru reţeaua
magazine
cadrul filialelor) care operează pe baza stocurilor În
naţie create de furnizori. Desfacerea se face
De
Dintre firmele cu care colaborează 1.1. R. U. C. "''''''>lnT',..''''''
referinţă: RANK XEROX, HEWLETT PACKARD,
O~IVETTI, IBM, COC (RCD) ş.a.
In concluzie, prin experienţa şi capacităţile de
pe
care le are, I.I.R.U.C. îşi propune să
În continuare
piaţa română sau În exterior ,ca
tehnic şi
marketing, avînd ca principale
tehnică
soft, consuiting, precum şi
şi ""I'·"~t,r",,,
stocuri de echipamente şi
În

Pentru orice relatii vă pute adresa la:
ETINEREA
tI.R.U.e. -INTREPRINDEREA PENTRU
UTllAJElOR DE CALCUL ŞI ELECTRONICA PR~OFI:SIIONALj~,
Bucureşti, Bd. Praf. Dimitrie Pompe! nI". 6,
Cod poştal 72326, telefon 882010, telex 11716R
A

LI.R.U.C. ofera
din
servicii
domeniul tehnicii de calcul, comenzilor numerice, aparaturii de măsură şi control, electronicii medicale şi electronicii
analizoare spectrale, radiotelefoane, televiziune
circuit închis şi altele.
,
Această activitate se
În cele peste 100 de filiale
existente În toate oraşele
grupate pe secţii teritoriale
şi În care lucrează peste 10 000
specialişti, din care peste
3 000 cu studii universitare.
Activitatea de
nrrC'\lCllntH/'.:J contînuă se desfăşoară pe
bază de contracte cu
20 000 de clienţi (practic aproape
toate unităţile din
României) pe un parc de cca
400 000 unităţi fizice într-o diversitate tipologică de cca 2 000
tipuri diferite de echipamente.
In sectorul propriu de cercetare-proiectare dezvoltăm scule şi
dispozitive specifice activităţii de service,
de testare
dedicate şi generale, soft de testare.
Cu instructori
sau din afară asigurăm pregătirea cadrelor proprii, precum
a personalului tehnic şi de operare al beneficiarilor.
Activităţile de mai sus se desfăşoară atît În România, cît şi În
străinătate, atît pentru produsele industriei româneşti, cît şi pentru firmele străine din est şi vest, care se vînd pe
românească sau' alte pieţe.
I.I.R.u.e.-ul preia pe bază de contract de ia
obligaţiile legate de montare, punere În funcţiune şi garanţie.
1.1. R. U.C. asigură asistenţă tehnică cu ocazia tîrgurilor internaţionale, simpozioanelor şi pune la dispoziţie spaţii proprii pentru
expoziţii itinerante şi expoziţii permanente de firmă. De asemenea, asigură contactarea beneficiarilor potenţiali ai produselor
ce rac obiectul expoziţiilor sau simpozioaneior de prezentare.
I.I.R.u.e. poate oferi servicii de consultig pentru beneficiarii interni sau externi În domeniile cu care operează În vederea alegerii echipamentelor şi a activităţilor de service hard şi soft aferente.
În cadrul 1.1. R. u.e. se pot organiza capacităţi de recondiţionare
pentru echipamente periferice din tehnica de calcul sau pentru
tehnica de
revînzare sau
De asemenea,
kit-uri livrate
se
de
pe
de
ţară şi străinătate
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MANDICA LIVIU .- jud. Teleorman
Nu cunoaştem cartea la care va
referiţi.

CSATLOS ANDREI - Braşov
La fel ca şi dv., mulţi cititori regretă neprimirea numărului 12/1989
al revistei, aşa că ne vedem in situaţia de a republica, Încă În acest an,
unele din articolele cuprinse in el, in
special cele cu continuări.
Abonamente se pot face in continuare, refuzul În acest sens al unor
unităţi P. T. T. R. se datorează supraincărcării factorilor poştali. Păcat
că nu se întelege că la un volum
sporit de prestări trebuie angajate şi
un număr suplimentar de persoane
care să poată indeplini aceste servicii.
Sugestiile privind numărul de pagini şi suplimentele le considerăm
bine venite.
GOCIU DAN CRISTIAN - Galaţi
Am reţinut propunerile dv, privind
aprovizionarea cu piese şi materiale
a constructorilor amatori. Aceasta
problema constituie o preocupare şi
a redacţiei; speram sa o rezolvam.
Incercam sa va ajutam În realizarea montajului dorit.
Mulţumim pentru aprecieri.
LUCA MARIUS - laşi
Vom publica schema electrica a
amplificatorului solicitat.
LUSA DACIAN - jud. Bihor
Ce fel de aparat de cositorit va intereseaza?
BARBU ION -- Constanţa
Vom cauta sa va trimitem copil ale
schemelor de care aveti nevoie,
Mulţumim pentru urarl. .
MiHALCEANU CATALIN - Roman
In baza DecretuluI 340 din 26
noiembrie 1981, care este inca în vigoare (speram nu pentru mult timp)
detinerea şi exploatarea emiţatoare
lor radioelectrice sînt admise numai
pe baza autoflzarii.
Cînd vor aparea noi reglementari
În acest domeniu le vom face cunoscute.
Am publicat şi vom mai publica
scheme electrice ale unor microemiţatoare,

MALAŞ
Incercaţi

COSTEL - Bîrlad
cu un tranzistor AC 180,
FEDOROVICI VADIM -- Braşov
Nu puteţi inlocui BO 136 cu
B0137.
LIVIU EUGEN - Galaţi
Vom publica scheme ale unor staţii de telecomanda,
LUCA VIOREL - Sibiu
Am publicat schema amplificatorului AS2050.
Ca sa Înlaturaţl apariţia acelei staţii, încercaţi decuplan la mufa de intrare prin intermediul unor condensatoare de 100 pF--l nF.
MITROŞCA OVIDIU - jud. Sălaj
Indilerent cum plasaţi generatoarele ŞI motoarele, sistemul nu va
funcţiona. Trebuie sa ţineţi cont ~I
de randamentul fiecarei parţi Vom
cauta schema solicitata de dv

1. M.

""
ti)
\oii

1O
O
N

Z

W

~

Z

:l

LI.
W
-1
W

1-:

~:

..J

:l
Z

O
O
ta-

LI..

w

Z

"
<C

:E

~5

~!

;:.
§;

:....

..

