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TIBERIU URBOIU. MIRCEA BRANZAN
acestui fapt. schema electrică va cuprinde, pe /'i ngă microprocesorul
OMA2270 (!.T.T,), şi alte cHeva C.I.
dedicate" ce vor prelucra semnalele
digitale din transmisia TV
D2,
MAC, conf<?rm unor
ce

Ap::lrut in ultimii ani prin cercetări
asidue ale specialiştilor in telecomunicaţii, in strînsă colaborare cu informaticieni si matematicieni, sistemul D2 MAC este o dezvoltare, de
fapt, a sistemului de bază
MAC

informaţ iei video: NTSC. PAL, SECAM, Atunci de ce un nou sistem?
Raspunsul este: imagine mai bună,
~~unet mai bun si eliminarea celor
mai neplacute defecte ale procedeelor de transmisie TV actuale. Prin
aceasta se asigura, totOdata, şi deschiderea drumului prin
manţe
spre televiziunea de nalla
definiţie (HDTV). Dar sa nu se confunde: MAC nu este HDTV!
Norma MAC (MUL TIPLEXED
ANALOGUE COMPONENTS) indica
chiar prin nume una din particularitatile esent ia le, si anume transmiterea prin multipiexare
a
componentelor analogice
nalului sunet. În codarea

+1
O
-1
1

o o o

o o

- conceput de cercetătorii englezi,
cu scopul Imbunătăţirii imaginii TV
recepţionate prinl aplicarea unui sistem de codare digitală asupra informaţ iei video şi audio şi retranslatarea ei pe un cadru TV normal, cu
durata de baleiere a liniei de 64 IlS,
, Acest tip de codare este fundamental diferit de cele folosite '1 n prezent pentru transmisia TV color . NTSC, PAL, SECAM - şi este deosebit de complex, În momentul tehn'Ologic actual, funcţia de decoda re
nu poate fi asigurată de un singur
circuit integrat - ca 'In cazul PAL
de exemplu -, ci necesita asocierea
mai multor circuite Inalt specializate
şi o mare complexitate. Ca urmare a

vor fi programaţi din exterior cu aJutorul unui computer compatibil
I.B.M.-PC sau al unui montaj special
de programare ce va fi prezentat la
momentul necesar.
De la 'Inceput reiese clar pentru
cei interesaţi ca vor fi doua probleme distincte:
- circuite de decodare, montaj i
interfaţare;

logica de configurare şi f: InCa acestora.
Î nainte de a trece la prezentarea
primului punct, vom face c'lteva
scurte referiri asupra sistemului D~
MAC.
Televiziunea În culori cunoaşte
mai multe sisteme de prelucrare a
-

ţionare

1

1

64 !J.S a unei linii TV normala este
pastrata. Pentru fiecare Imie, componentele codate croma
i luminanţa s'lnt transmise
o comprimare temporala.
Transmiterea anumitOr date
cu
caracter special
se face I n sistemul MAC pe durata cursei de
toarcere In cod duobinar.
cod
utiliz(38Za trei niveluri de semnal,
~pre deosebire de sistemul binar ce
nu are deCit doua niveluri de semnal.
Acest tip de transmisie nu necesita decit o largime de banda re·,
dusa. Desenul din
1
aspectul unui
codat
nar,

cuvint (6 bit j)
sncro linl

numeric

........:

IIIDl\I>_

semnale
croma

semnal

luminantă
I

REPREZENTAREA UNEI LINII ÎN 02
sunet+date

,

I
I

0,4 \

I

Conform specificaţiilor EBU
(Uniunea Europeana de Difuziune)
tot i membrii familiei MAC recunosc
ac'elas i format codat
diferenţierile (cu
A. 8, C,
D~) fiiL1d facute
sunetului i
date
A MAC a
rapid
abandonat, fiind 'Inlocuit cu B MAC,
actualmente 'in exploatare in Austraiar In Europa doar pentru transprin satelit a programelor

(7,

'--..~,..,.,..,..,.

..sunet....

Procedeele de codare PAL si
CAM nu convin de"Clt 'In anumite
condiţii modulaţiei de frec~enţa Uillizată În transmisiunile
Componentele de zgomot
cresc cu frecventa de
perturbam speciai in acest caz
formaţia de culoare.
Procedeu! de codare MAC evita
aceste neajunsuri
transmiterea
a
croma si luelimin',nd
d'e interferenta culoare-Iuminanta.
j n 02' MAC. codarea numerica a
sunetului
mai
multor cai
cu conţinut diferit
un canal
stereo
cu alte
doua cai de calitate medie pentru
comentarii).
de transmisie restanta
fi folosita pentru
alte
specializate (TELETEXT).

OJ 5 semnle
---_.

__. _ -

...

Toate
trei sisteme C, D, 02
MAC pot fi transmise 'Insa fară probleme prin satelit, unde lărgimea de
banda a unui canal este 27 MHz.
O referire sumara asupra transmisiei MAC se face 'In figura 2, 'In care
se
aspectul unei linii a imaTV.
Fiecare linie de 64 !J.S este comdin 1 296 de eşantioane, deci
o frecventă de linii de 15625 Hz
rezulta frecvenţa de eşantionare
care va avea valoarea: 15 625 x
1 296 ::;: 20,25 MHz (Ia emisie),
Pentru fiecare din cele 625 de linii, norma MAC defineste continutul
acestora In parte, poziţia informaţii
ior fiind repe rată prin poziţia eşan
tioanelor numerotate de la 1 la
1

decodor-u,l de imagine, semnalele de luminanţă $ i crominanţa vor
fi
şi reproduse ',mpreunei ima'1 naltă cal itate.
iniţiala - .Ia
G'C;;V'''C.HO prin eşan
tionarea semnalului analogic cu
MHz. Aceste esantioane sint
deDo.zit':lte Intr-o memorie dinamică
iar citirea lor se va face cu o
inferioară in tunct ie de
de
realizÎ n-

I

de cu-

64 ws: 1296 eşantioane ; Felk =

2

loare
'1 :3. iar

croma

este de

frecvenţa:
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Fclk x 1/3 = 20,25 MHz x 1/3 =
6,75 MHz.
Semnalul de sunet este decodat
din primii 105 biţi prezenţi la inceputul fiecărei linii.
Primii ,6 biti constituie semnalul
de sincro linii', in timp ce următorii
99 sint utilizaţi pentru transmiterea
sunetului şi a unor date speciale.
Citirea esantioanelor in acest caz se
face cu '10,125 MHz. Liniile 624 şi
625 nu conţin informaţie sunet şi
date.
Trenurile de 99 de biti discontînue
sint convertite, adoptind o formă de
multiplexare numită multiplexare
prin pachete.
Avind 623 de linii purtatoare a 99
de biţi fiecare informaţie sunet, rezultă un total de 61 676 de biţi, ceea
ce permite imaginii transmise asocierea cu ce! puţin două canale separate HI-FI stereo (bandă audio
16kHz, dinamică ) 80 dB}

'RAM
64K

--------oSINCRO

OMA 2270
PROCESOR
02 MA( .

Aşa cum am remarcat, schema ce
va fi prezentată conţine circuite integrate produse de I.T.T., dedicate
procesului de decodare 02 MAC,
Rezultatul este remarcabil, cu toate
că se efectuează la un preţ (relativ)
rezonabil.,
Schemele-bloc prezentate in fig urile 3 şi 4 corespund unor decodoare de sine stătătoare, adaptabile
la o instalaţie de recepţie TV prin
satelit Singura diferenţă 'lntre ele
este folosirea convertizoarelor OI A
şi AlO de Înaltă performanţ ă j n figura 4. Schema din figura 3 oferă o
bandă a semnalului de crominanţă
ceva mai redusă, in folosul unei
simplificări şi al scăderii- importante - a preţului.
În continuare vom prezenta
scurt fiecare circuit conţ inut n

UVC 3130

CONVERTIZOR
O/A
oMA 2270

UVC 3130
CONVERTI ZOR
A/O

PROCESOR 02

UVC 3130

MA[

UVc J130

r:EMATRICIERE

schemă.

BIBLIOGRAFIE:
Radio Plans, 490; 495

497.

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

31-l)

18

?

9

39-45 O-

48

~

Luma
(o d e

r--+
Sto re

(o n ve rter

49 O-

25 o-

A GC

-

26 o- ~

Phase Compar CI t or
P LL FiI ter

~

Multiplexer

Multiplier

t

r-

O- ~[IQmPing

( olor

Contrast

r----

9

81

O~I

B{
Lu ma
I nter
polatirg
Fii ter

21 ,24- 27- 30

Chro ma

"'-

1--S t o re

Lin e
tnter
polatir.g

Chroma
1nter
pola ting
F il t e r

t--

Filt e r

1--

Chroma
Inter
polating
Multiplier

r.-

4

50-53 O- fr...- Data Sli cer'
57 0- i-- Sy ne

58 o- f--e- Cir
6 O':::T- i--59 v

54

12

De
sera mbler
De I ni' e f
le QV e r

i--

t

--

IM

--

-'

-

t

J

Bus

o.nd TG

t--+-

~

()

b

62

'15

r

66

20 6î

for
Pa c k e t

Comparator

,

+SV
It

)

)

~

Con~rol
"

,

~~-

9-11

-o 8
o()

68

.(")

7

-O 1
..(")
-"

64
66

o()

67

ff

Au di o
Clock
Generator

-'"

65

~

J

b

47 63 19

Organizarea

~-

2-6
.(')

Bu ff er

A d re ss

f

Exter n al
ORA M

Sound
Mu! ~i plex
S Bu:;
Inte rfaee

Oecoder

;fM Reset

I

""

P T byt e

Interface

--

TEHNIUM 5/1991

Li n kH

,.........

B.1

E rr o r
Corre dion
bpan:;i on
Error
Conceal mea t

J
G ola y

Tţ1

~

14 v

Pa (ket

~,-

'-'

13 v

~

internă

()

O

:)

S5

56

16

a

C.I.

DMA

17

2270

3

il1'

~========================================~==============================================~==============~=============1rE

reţelei adica
dresare. tensiunea cOAtinua
este filtrat3 foane bine
C4-R3-C5
aVind si
de limitare 'In
si stabilizata la valoa'
rea dorita cu ajutorul celor. uei
diode Zenerl nseriate. 01-- 03. Moritajul
fi us or
alie
ale tensiunii
pilda de 12 V, 5 V. ?-4 V.
simpla Inlocuire a "diodei" Zener,
Aceasia varianta ofera si avantajul
unei disipaţii termice mai reduse In
comparaţ ie cu schema din figura 1.
In diminuarea rezistentei totale de
plus R3) . .
ie posibila de amplasare a
şi cablaj (clasic) este oferita
figura 7. Singura dificultate mai
serioasa o poate constitui
rea unui con densa tor C4 de 0-100
cu tensiunea de lucru de cel pui 00 V, La
se poate renunt a chiar la
condensato!
carei meunatates te totusi filtrarea
"au ~,e poate 'asuma riscul montar
unuia cu tensiunea de luoru mai
mica. de numai 63-70 V,
cum a
fOc,i
i In figura 7
= 100

Al\ME"'T ATOARE
fĂRĂ

TRA"'SfORMATOR
(URMARE DIN NR. TRECUT)

Pentru a reduce În bună măsură
acest pericol, este de preferat să se
renunţe la: varianta simplă din figura 1, substituind condensatorul
unic C1 (pe post de "sursă" de curent constant)
printr-un divizor
reactiv cu trei condensatoare, aşa
cum se arată În figura 4. Să presupunem că am ales C1 = C2 şi vom
nota cu 2C valoarea lor comună.
Înţelegem imediat de ce cu 2C şi nu
simplu C, dacă privim figura 5, unde
ansamblul
serie
C1 +C2,
adică
2C+2C, a fost Înlocuit prin valoarea
sa echivalentă, C.
Divizorul de' tensiune astfel realizat distribuie la bornele condensatorului C3, În regim normal de
funcţionare, o tensiune:

Pagini reaUzate de
flz. ALEX. MAI='CULESCU

X
'C
C3
. U = - - . U (2)
X C3 + Xc
. C+C 3
Jonglînd convenabil cu valorile C
şi C3, putem astfel reduce simţitor
tensiunea "secundară" U o oferită
blocului de redresare-filtrare-stabilizare, fapt ce diminuează pericolul
menţionat şi uşurează condiţiile de
selecţ ie pentru componentele care
urmează, după cum vom vedea În
următorul exemplu concret.

Uo =

2 Stabilizator 18 V125 mA
Aplicînd principiul de~)cris mai
:'ţJ~,. montajul din figura 6 permite
obţinerea unei tensiuni ~;tabilizate ŞI
foarte bine filtrate de 18 V, la un curent maxim de cca 25 mA.
Rezistenta R1 are aici rolul de a limita la valori nepericuloa~,e curentul
initial de incarcare a ,condesatoarelor' C1-C3. iar R2 asigură descărca
rea acestora dupa I ntreruperea alimentarii de la retea.
Nu vom face aici calculul privitor
la curentul maxim prin divizorul
C1-C3 (vă lasam dumneavoa~;IY(j
placerea), In ~;chimb vom observa
ca, 'mregim normal de funcţionare,
tensiunea alternativă la bornele lui
C3 va fi de cca o treime din cea a

ABC
TESTER AO
Atunci CI nd avem de verificat ~;II
mar si rapid mai multe exemplare de
amplificatoare operaţ ionale de acelas i lip. merita sa improvizam (sau
chiar sa realizam "pe curat") un ieslef simplu care sa punâln evidenţa
~,ugestiv şi concludent funcţionarea
~au neflJnctionarea acestora. Practic
putem folosi orice schema de aplicaţ ie tipica, nepretenţ ioa~,a. prefer abil cu indicaţie optica sau acustica
pentru regimul de funcţionare. Racordarea operaţionalului de verificat

4

o
1,5pF/2S0V

220 VN R2
50 Hz 1MJl

(3

+

1,S}J F
250 V

Uo

O,5W
1000
f-IF
35V

la montaj se va face obligatoriu prin
intermediul unui soclu adecvat.
Exemplul alaturat (fig. 1) este de~,
tinat te~;tEHii operaţionalelor de tip
,BA741 ~;au similare (tOL cu compen~;atie internă in frecventă si care au
si' aceeaş i dispunere a' terminalelor
la capsula), reprezentl nd. In esenţa,
un oscilator de relaxare cu frecvenţa
de oscilaţ ie foarte Joasă. Soclul ~,e ia
cu 2x7 pini ~;au 2x4 pini, eventual se
POl chiar momal n paralel ambele tipuri. Numerotarea pinilor corespunde capsulei DIL cu 2x7 terminale, iar cifrele din parameze variantei DIL ~x4.
Dupa' introducerea operaţ ionalului
in soclu s il nchidereal ntrerupatorului de alimemare. apariţia oscilaţiei
este
'1 n evidenţa
prin aprinderea
ntermitenta a celor doud
LED-uri de culori diferite. Frecventa
de "clipire" poate fi ajustată conve-

01,02 =1N4001, 1N4148
10(6 }

100.n..
(

4,7 pF

-u

",'LED2
Verde
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Încet-Incet, electronica patrunde tol mai vizibil
la bordul autoturismelor noaSlre, fie ca esle
vorba despre di~,pozitive ~,au aparate prevaz 1J1E'
prin construcţie (lurometre, indicatoare de cen-,Im regulalOare instalaţii de aprindere elc) fi~;
- mai ales - de diversele aparate sau accesorii
care le-am Instalat nOI InSine din considerente
ambianţa, confon, siguranţa, economicitate,
protecţie etc,
Strins legata de aceasta invazie electronica,
apare Insa
ca inevitabil revers
si necesitatea
tot mai frecventa a unor mici interventii delntretinere, adaptare, depanare etc, "Ia faţa' locului", Î r
acest scop, de un real folos se poate dovedi construcţia unui
letcon electric de mica putere
(25-35 W), conceput pentru alimentarea directa
de la acumulatorul mas in ii,
Ca dovada ca problerY)3 prezinta un larg interes, astfel de dispozitive au fost incluse I n fabricaţie de catre diverşi producatori industriali,
Alaturat va propun o varianta comoda si economica de realizare a unui leicon auto la 12 V,
anume prin modificarea adecvata a unui letcon
vechi de reţea, cu puterea iniţiala de 25-60 W,
Pentru cei care eventual ~,-au speriat del nsas i
ideea articolului. gîndindu-se cu "mila" la bateria
allt de greu (şi scump) procurala, sa facem un
calcul estimativ de com,um,
Astfel, presupunind ca avem de-a face cu o intervenţ ie de sudura
care nu depaşeşte,ln general, cca
O minute, mai ales dClca
am pregatit dinainte "terenul" (dezizolaL taiat ~,au
curaţat fire, cose etc,) şi daca mai adaugam CI-,
teva minute pentru 1ncalzirea la regim a VI rfului,
ajungem la LIn interval
de timp de
funcţ ionare de aproximativ 1 minute, Pentru tensiunea nominala a bateriei (12 V), rezulta la puterea maxima propusa, P
35 W, un curent absorbit maxim de cca 3 A Înmultind aceasta intensitate cu durata de funcţionare, rezulta o scadere
In energia electrica inmagazinata In acumulator
de cca 3 A x 0,25 h = 0.75 A,h, descarcare ce nu
poate influenţa semnificativ buna funcţionare a
unui acumulator cu capacitatea de 40-45 Ah,
Pentru a aborda construcţia propusa, avem nevoie 'In primul rind de un lelcon electric vechi
(scos din uz sau nu, dar In orice caz cu "capul"
din cupru În buna stare, eventual Inlocuit prin
unul nou), Prin demontarea acestuia vom elimina
rezistenţa
de '1 ncalzlte, urml nd sa OI nlocuim Cll aiIa
noii tensiuni de alimentare.
Sa
de
ca avem un le1con vechi
, cu puterea de 60
W. Fara
/1 cunoaşteţi ,bine si, probabil,
l-aţi demontat nu odata pentru a-il nlocui rezistenta arsa,
acestui letcon are orientativ
forma şi
indicate In figura 1. Daca
se pune problema Inlocuirii lui (fiind prea uzat)
este bine ca partea "interioara", A, sa fie realizata
la un diametru mai mare, de pilda cca 4,5-5 mm,
Chiar şi În cazul capului original, am preferat Sd
procedez la ngroşarea" prealabila a pOrţiunii A
'Infasurlnd
ns
aceasta zona citeva spire din
tabla foane
de cupru sau aluminiu, Motivull ngrosarii (care, evident, nu trebuie sa afecteze semnificativ transferul caloric) il reprezinta
comoditatea realizarii noii rezistenţe, dupa cum
vom vedea,
Pentru noua rezistenţa se poate folosi, de
nichelina cu diametrul de 0,5 mm, Prin
experimentale am ajuns la concluzia ca
este necesara o lungime a firului menţionat de
cca 16-18 cmln zona activa, La aceasta se mai
adauga "terminalele" rezistenţei, care- din considerente de rezistenţa mecanica, dar şi pentru a
evita I ncalzirea lor la incandescenta - se vor dubla prinlndoire şi rasuci (torsada') pe cite o lungime de cca 10 cm fiecare, În tOtal, deci, avem
nevoie de cca 58 cm de nichelina c: I (7) 0.5 mm,
Începem prin a dubla firul la un:11 din capete
(i ndoire la 180 0 i rasucire) pe o lung Ime de cca
10 cm (fig, 2 a),
zona torsadai3 introducem

lETCON AUTO

1

nabi! modifiCind una sau mai multe
din valorile
R1, R~, R3, Exemplarele de AO care nu oscileaza I n
acest montaj
sînt cel puţin
suspecte şi vor fi
la o parte In
etapa de tţ3stare
Alimentarea
se poate
face simetric, de la
baterii de
4,5 V (3R1?) legate În serie, cu
punctul comun la masa (fig, 2), sau
. nesimetric, de la o singură baterie
de 9 V (6F?~), cu aplicarea artificiului cunoscut de divizare (fig, 3)
Pentru alte tensiuni de alimentare se
va redimensiona corespunzator rezistenta de limitare '1 n curent, R4
(fig, 1\ În rest, valorile pieselor nu
SI nt critice,
Înainte de a testa operaţionale cu
ajutorul montajului, se impun verificarea şi ajustarea montajului j
i
pe baza unui exemplar de operaţ
nal despre care ştim 'sigur ca este
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I

apqi o bucata core~)punzaloare de tub varnis din
fibra de sticla, preferabil cu un diametru Cit mai
mic. orientativ 1,5-2 mm (fig, 2 b). Capatul astfel
izolati I inuoducem 1 ntr-o alta bucata de tub varnis din fibra de sticla, cu diametr III de cca 5 mm
(In funcţie de "grosimea" finala a zonei A a capuII:i de cupru) si cu lungimea egala CLi cea a zonei

plUS. E,e mai pune şi problema regimului de
:.1
preferai, dupa cum ~e urmaresie-olncalzire rapida cu timp E,Cur i de funcţ ionare (de or dinul
minutelor) ~,al.l- dimpouiva- o'lncâ'iz.l·fe
lenta, dar Cii funcţionare sigura pe intervale
mar i de timp.
Exerhplul descri~. I-am concepl.1i si experimeh-

25

55
~135
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el
A (fig, 2 c), Urmeaza introducerea por1iunii A A
capului de cupru In tubul 121 5 mrn, care trebuie sa
se faca fara "Joc", eventual chiar uşor forţat (fig.
2 d),
SI ntem acum In masura sa Incepem "bobinarea" noii rezi~;tenţe de Incalzire de la dreapta
spre sti ngal n figurile noastre, operaţ ie pe care o
vom efectua Cit mai strins, cu pa~: relativ mare si
echidistant (fig, 2 el, UtiliZind firul menţionat
pentru un diametru de bobinare de cca 7 mm. am
obţinut rezultate optime (prin tatonari experimentale) cu o "bobina" de 6--7 spire, Oricum, recomand celor ce vor aborda construcţia propu~,a ~a
se asigure prin masuratori şi verificari funcţionale
In situaţia concreta existenta, deoarece apar numeros i factori "aleatori" sau Intentionat diferit i
care pot modifica semnificativ' datele numerice
menţionate, Printre aceştia amintim: plaja scontata a tensiunii de alimentare; puterea maxima
dorita sau curentul maxim preconizat; diametrul
firului de nichelina utilizat/disponibil şi rezistivitarea sa electrica; diameirul de bobinare etc Î fl

tat In varianta unor
de scurta durata
cu Incalzire rapida, La rece, rezi~)tenţa "bobinei
(inclil~,iv terminalele) a fost de cca 2-2,5 il, iar In
funcţionare de regim de cca 3,5-40. Comparativ
pentr u un letcon industrial de 25 W/12 V am ma'
SUiat o rezistenta a "bobinei" la rece de cca 5.0
O ultima oper'aţie- Inainte de conectarea cor~,
donului de alimentare si montarea adecvata a leiconului, asupra caror a nu insi~)lam ,- o constituie
izolarea termica a rezistentei fata de carcasa metal ica Dupa efectuarea probeior tuncţ ionale si
imobilizarea celui de-al doilea terminal (legat Cll
Sirma ~)au stnns cu un colier subţire de tabla, fara
a scuncircuitalnsa vreo spira), petrecem pe~Je
,bobina" de nichelina un alt tub, din varniş de fibra de sticla cu diametrul adecvat sau, in
uram un strat-doua de sfoara din azbesl. n
acesta evitam incalzirea prematura, excesiva
(şi inutila) a carcasei metalice, favoriZind transfelui termic dorit spre capul de cupru,

"bun",
Daca vom opta pentru alimen:area
simetrica la ±4,5 V, observam ca se
poate chiar renunţa la diodele D1,
D~,
tensiunile inverse aplicate
LED-urilor nefiind periculoase,
Pentru varianta din figura 3 se va
tatona experimental raportul divizorului R5-R6, urmarindu-se "simetrizarea" celor doua impulsuri lumiintensitate,
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Transverterul prezentat transpune
gama de 144 MHz In gan:a de 14
MHz, asigunnd accesul rapid, la traficul UUS al posesorilor unuI trans~
ceiver de US, Larqimea segmentuluI
din gama de 144 MHz la Gare
există acces este condiţionata de
echipamentul US şi este in general
de 500 kHz, Alegerea unor segmente interesante (in general
144,0-144,5; 145,5-146 MHz) se
face prin utilizarea unui cristal corespunzător in transverter,
Caracteristicile principale ale
acestui transverter si nt:
- preamplificator de recepţ ie cu
tranzistor cu GaAs, asiguri nd un
zgomot foarte mic: 3SK97, CF300C;
puterea de ieş ire reglabilă continuu, nivelul maxim fii,ne! de 18 W
out/50 il;
stabilitate foarte bună funcţ ie
de variaţ ia temperaturii. La o variaţ ie
de 9° C, oscilatorul local a avut o
deviat ie de 130 Hz (măsurata la
frecventa de 144 MHz);
protecţia etajului final la supratensiune de alimentare;
- alimentare cu 28 V/1,5 A.

Echipamentul se bazează.pe mixajul succesiv al celor doua game
cu ajutorul unui oscilator local de
130 MHz pilotat cu cristal de cuarţ
(fig, 1), Tranzistorul Ti I~creaza ca
oscilator overton, selectind armonica a 5-a a cristalului de baza de
13000 MHz, Tranzistorul T2 lucrează ca dublor in clasa B, asiguri nd la ies ire 130 MHz cu un nivel
corespunz'ător atacarii celor doua
mixere, Puritatea spectrala a semnalului de ies ire este foarte bună datorită celor două filtre trece-banda pe
65 MHz si 130 MHz,
În regim de recepţ ie, semnalele
gamei de 2 m sint preluate ~e
preamplificatorul cu ,zgomot mic
(T3) şi transpuse cu mlxerul (T4) In
gama de 14 MHz, Circuitul de intrare este recomandat de (1) şi (2) şi
asigură transformarea impedant,e_i
de intrare la o valoare convenabila
tranzistorului T3 (3SK97; CF300) cu
pierderi foarte mici. Este necesar ca
aceste componente (C13; C14; L5)
să fie de inalta calitate: trimerele pe
calit cu aer şi bobina din s'lrmă argintata, Trebuie ştiut ca tranzistoarele cu GaAs au curentul de drena
de saturatie de valoare mare (50 .. ,80
mA) şi puterea disipata redusă (d~
circa 200 .. , 300 mW), Montarea unuI
astfel de tranzistor 'Intr-o schemă
"normala" de preamplificator cu
MOSFET va conduce la distrugerea
lui prin depăşirea regilŢlulu,i t~rmic
maxim permis, In schema din figura
1 protecţia tranzistorului este realizată prin dimensionarea corespunzătoare a lui R11 şi DZ1 care limitează puterea disipată la circa 180
mW, desi in (2) se afirma că experimental tipul CF300 lucreaza pina la
350 mW,
Rejecţia la frecvenţa intermediara
atinge 60 dB datorită fi!trului ~re
ce-bandă L6,L7 cu cuplaj subcntlc,
În regim de emisie (fig. 2), semnalul de 14 MHz (CW, SSB, FM) este
trecut printr-un filtru trece-jos cu
trei celule, P2 permite impreuna cu
atenuatorul fix (R14, R15, R16) dozajul optim al semnalului de intra~e,
Mixerul echilibrat cu doua tranzIstoare FET transpune semnalul de 14
MHz pe 144 MHz tot cu ajutorul oscilatorului local de 130 MHz, Semnalul de 144 MHz es.te adus la un nivel de circa 100 .. ,150 mW cu două
etaje amplificatoare (T7) şi (T8),
Amplificarea reglabilă in regim de
emisie se realizeaza cu (T7) tip
MOSFET prin polarizarea convenabila a grilei 2, Nivelul de, ieşire, poate
fi controlat cu sonda de radlofrecventă C47, D7, R26. Datorită prezenţei 'pe traiectul de emisie a filtru lui
trece-jos cu trei celule şi a patru cir-

TRANSVERTER
144/14 MHz
cuite acordate pe 144 MHz, puritatea spectrală a semnalului de ieşire
este foarte bună,
Puterea maximă de ieşire de circa
18 W/50 n este realizată prin utilizarea pe traiectul de ~misie a ~nui e.taj
final cu două tranzistoare (flg, 3) Indelung experimentat cu mici modificări de Y02BUG/Y07CJI.
Comutarea circuitelor de intrare-ies ire si alimentarea cu tensiune
a module'lor sint asigurate de unitatea de comandă din figura 4, Trecerea de pe recepţ ie pe emisie se fac~
prin aplicarea din exterior ~ U~UI
"pămi nt" pe intrarea PTT '. CircUitul
T13 R34 si DZ3 blocheaza trecerea
pe ~misie 'in cazul.În care ,tensiunea
de alimentare depaşeşte circa 29 V,
protejînd astfel tranzistoarele finale,

Transverterul este realizat din trei
module, Oscilatorul local, convertorulde recepţie şi mixerul de emisie
(figurile 1 şi 2) sint montate pe un
circuit imprimat dublu placat, prezentat in figurile 5 şi 6 la scara 1/1,
Piesele sint montate pe faţa complet
placată (fig. 6t, ce este utilizaţă c~
plan de masă, In acest 'fel se aSlgu,ra
o buna decuplare şi ecranare a Clr-

cuitelor; stabilitatea În funcţionare
este foarte bună, Pe această faţă,
cuprul va fi indepărtat din jurul gău
rilor cu ajutorul unui burghiu cu
diametrul de 4 mm, Terminalele
componentelor însemnate cu X se
vor lipi foarte scurt, chiar pe planul
de masă, Modulul este ecranat suplimentar cu pereţi din tablă de fier
cositorită, după cum se poate vedea
in figura 7.
Amplificatorul final (fi~, ~) ,se v,a
monta pe o placă de Circuit lmpn, mat (complet placată!), ca În figura
8, Punctele de sprijin sînt realizate
prin lipirea pe planul de m,asă ~u r,ă
sină epoxidică a unor pastile din circuit imprimat de 6x6 mm, Circuitul
imprimat este montat cu ,circa 1~
suruburi M3 pe un perete din aluminiu cu grosimea de 3 mm, folosit ca
radiator. Terminalele "emitor" de la
19 şi Ti0 se vor lipi foarte scurt la
masa,
Tranzistoarele tip BD (D8, 09 folosite ca diode, pentru compensarea
termică) se vor monta pe placa din
aluminiu cu suruburÎ M3 chiar Iingă
T9, respectiv' T10,

Se face după procedee larg prezentate In diferite publicaţii, folosind

un undametru cu absorbţie sau ,0
sondă RF cu frecvenţm~tru ca In
(3), Se vor acorda L·1 şi L2 pent~lJ
maximum de semnal pe 65 MHz,Se
repetă operaţ ia şi pentru L3 şi. L4 pe
130 MHz, La reglaj corect, curentul
de colector pentru T2 va atinge
8 .. ,10 mA. Dacă se blochează oscilatorul local, curentul de colector va fi
de 0,1 mA (clasa B); eventual se va
ajusta R5, Se cuplează apoi antena
de 14 MHz cu o spiră peste L8 şi se
reglează miezul pentru recepţia ma~
ximă a staţiilor din gama de 20 m,
Se cuplează apoi antena de 144
MHz şi dupa semnale slabe din
gamă se ajustează ,C18, C! 9 pentru
semnal maxim; se Incearca ŞI tatonarea lui P1, Circuitul de intrare se
ajustează pentru zgomot mil'}im, Se
reface operaţ ia de cîteva ori. In mod "
normal tensiunea pe grila 2 a tranzistorulu,j CF300 va fi de 3,5 V şi curentulde drenă de 25: .. 30 mA.
Se introduce apoi semnalul de 14
MHz/20 mW şi P2 va fi poziţionat
pentru nivel maxim, Cu undametrul
se ajustează C35 pentru semnal maxim pe 144 MHz. Se observă, prin
oprirea intrării de 14 MHz, care este
nivelul de 130 MHz, Se va ajust.a P3
pentru reducere<il acestui reziduu.
ill>Se asigură apoi pe grila 2 a lui T7 o
tensiune de circa 6 V din PS (fig, 4),
Se ajustează C37, C40 şi C43 pentru
nivel maxim pe 144 MHz şi apoi C48
si CSO pentru nivel maxim pe un
bec de 2,5 V/0,068 A, cuplat la iesire. Curentul de repaus pentru Ta
se ajustează din P4 la cea 5-7 mA.
Trimerele din etajul final (fig, 8) se
reglează pentru nivel ma.xim pe o
sarcina artificiala, obţin'lndu-se circa
18 W/50 n. Curentul de repaus al celor doua tranzistoare se ajusteaza
din R28 şi R30 la 25, respectiv 60
mA,
(CONTiNUARE ÎN NR. ViiTOR)
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Prezenţa sau absenţa unui
de
cu
nivel se poate pune în
Funcţionarea este deosebit de simplă, n prezenţa cîmpului de radiofrecvenţă, semialternanţele
ale tensiunii ce apare pe L aduc În
conducţie tranzistorul BC1
trecerea curentului prin circuitul colector-emitor, deci
Captarea semnalului de radiofrecvenţă se face cu o
de sîrma de 0,5--3
În funcţie de sensibilitatea dorită, Dacă nu se
indicarea unui
de o anwmita
frecvenţa, condensatorul de
Cv
din montaj,
Bobina va fi astfel dimensionata Încît
ei împreună cu con-densatorul Cv utilizat să rezoneze În domeniul de frecvenţe care se doreste a fi urmărit.
Consumul montajului este de cca 20 mA, dar numai cînd LED-ul luminează, În rest nesemnificativ, Dacă se doreşte alimentarea de la o sursa
de tensiune mai mare de
rezistenta R1 se va redimensiona corespunzător (de exemplu, la
R1 = 350 fl),
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EGALIZOR

FIL TRE

ACTIVE

Ing. EMIL MARIAN
Perfecţionarea continua a amplificatoarelor operaţ ionale,1 n ceea ce
pr ives le posibilitaţile de funcţ ionare,
a facut posibila folosirea lor tO! mai
frecventa In componenţa aparaturil
eleclroacustice, Un mare numar de
firme aUlnlreprim, f,tudii si cercetari
pentru folosirea lor si In componenţa egalizoarelor de frecvenţa,
AnaliZind majoritatea schemelor
electrice, se observa CI teva variante
care, mai mult~)au mai puţin perfecţionate, se repeta frecy~ni.
In figura 1 este prezentata schema
de principiu a egalizor ului de freclenţa cu filtre trece-banda (notate
FTB) şiln~,umare de semnal. Se observa ca la intrarea egalizorului ~)e
afla un grup de filtre FTB, care per-

apiici ndl~H)eatlt pe intrarea iflver~,oare, CI t şi pe cea neinversoare
apare la ieş irea amplificatorului operaţional In antifaza, deci se elimina
aproape complet. Aceet tip de
~,chema n,ecesita un calcul foane
preciSI n ceea ce priveşte elementele filtrelor FTB (ş Î. evident, componente cu toleranţa foarte mica)
pentru a obţine corecţiile finale de
frecvenţa cu amplitutidnea dorita şi
In punctele de inflexiune alese,
În figura 3 este prezentata o varianta de egalizor care Imbina avantajele primelor doua scheme" De
acea~,la data se folo~:esc filtre opreş~
te-banda (FOB) şi reacţie variabila
(atll pozitiva, Cit şi negativa) In scopul amplificarii sau atenuarii semna-
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mit accesul spre intrarea inversoare
a amplificatorului operaţional dear
al unei subbenzi din spectrul total al
semnalului de audiofrecventa initial.
Datorita reacţ iei negative,' fiecare
"porţiune" din banda este 'Insumata
cu ponderea dorita, realizindu-se In
final corecţia de frecvenţa globala,
Aceasta schema electrica a fost folosita frecvent, dar ea prezinta unele
neajunsuilÎ. O data cu creş terea numarului de sectiuni FTB creste si
zgomotul de fond, carei n final se
'Insumeaza de la fiecare sectiune si
apare la*ieşirea egalizorului, 'Rezulta
faptul ca montajul, realizat conform
acestui tip de schema electrica, necesita componente foarte bune, gru. pate de aşa natura InCit sa implice
un zgomot de fond minim, Acest lucru este foarte greu de realizat de
constructorul amator. Daca filtrele
FTB S'I nt filtre active, I n componenţa
carora sint incluse amplificatoare
operaţionale, I n mod sigur raponul
semnal/zgomot se inraulaţeş te, Din
aceste considerente ace~,t tip de
schema electrica nu se recomanda
constructorilor amatori,
O alta varianta de schema de
principiu a egalizorului este prezer'·
lata In figura ~, Ea utilizeaza filtre
FTB, dar reacţia se aplica pe ambele
intra~i ale amplificatorului operaţio
nal, In acest fel, zgomotul de fond

IUIJi. Filtrele FOB se pot realiza cu
elemente pasive L.C, O varianta
mult mai eleganta care elimina inconvenientele realizarii practice a
bobinelor este folosirea unor inductante simulate, Schema electrica a
umli filtru L.C, cu inductante simulate este prezentata In figura 4, Un
filtr u FOB astfel realizat prezinta
ava'ltajul obţinerii unui factor de calitate reglabil penrruinductanţa, ReglaJul se efectueaza 'In mod ccnvenatii, modific'lnd valorile componenteler pasive ale inductanţei ~;imulate,
Schema electrica a egalizorului
este prezentata in figura 5. Pentru
obţinerea unor performanţe Cit mai
bune. s-almparţit banda de audiofrecvenţa in 7 intervale oegale, utiliZI nd scara logaritmica. In acest fel
se POt opera I n mod eficient toate
modificarile dorite asupra semnalului de audiofrecventa initial. De asemenea, folosind un' numar mai mic
de subbenzi (faţa -de egalizorul cu
10 octave), se micşoreaza numarul
de elemente componente ale montajului. deci 'In mod sigur creşte raportulsemnal/zgomot al montajului.
Punctele de maxim (respectiv minim) in ceea ce priveş te posibilitatea
de corect ie au fost astfel alese '1 nc'l t
sa prezinte un maxim de utiiitate,
S-a ales frecventa centrala f = 100
Hz, deoarece brumul de reţea (sau
efectul ,,rumble" al unui pick-'lp)
prezinta tocmai aceasta valoare,
care, de cele mai multe ori, trebuie
atenuata faţa de nivelul general al
semnalului audio util. Zgomotul de
fond al unei benzi magnetice S8 situeazaln intervalul de cca 3-10
kHz şi pentru o corecţ ie globala a
semnalului s-au ales frecventele
centrale de ? kHz si 5 kHz, '
Schema electric? a egalizorului
este prezentata In figura 5, Semnalul
audio util ~)e aplica la intrarea im;ersoare a amplificarorului operaţ ional
Ai prin intermediul rezistenţei Ri,
Acesta functioneaza In cadrul montajului ca adaptor de impedanţa,
Acest tip de montaj ofera avantajul
unei adaptari foane bune Între sursele de semnal care prezintă diferite
irnpedanţe de ieşire şi restul montaiului. Grupul R~-C2 reprezinta un

filnu trece-Jos, care are rolul de a
elimina semnalele de frecventa mai
mare de ~O kHz, În acest fel 'selmbunatatesc calitatea auditiei. factOrul TH'o, TI D etc Ulterior, prin in~
termediul rezistentei R5, semnalul
audio util de la ie'ş irea amplificato;
rului operaţional Ai se aplica pe intrarea neinversoare a amplificatOrului operaţional A~, Acesta prezinta
dispuse, '1 ntre intrarea inversoare şi
neinversoare, un grup de 7 potenţio
metre, P1-P7, care vor servi la
efectuarea corectiilorln banda de
audiofrecvenţa, L'a fiecare cursor al
celor 7 ',potent iometre este conectat
Cite un filtru FOB, În funcţie de poziţia cursorului potenţiometrului, se
iealizeaza pe frecvenţa pe care este
acorda! filtru; o reacţ ie pozitiva sau
negativa, In acest fel se modifică in
mod corespur)zator spectrul total de
frecvenţa al semnalului audio iniţial.
Acesta prezinta la ieş irea amplificatorului operaţ ional A~ caracteristica
.. de frecvenţa modificata conform reglajului efectuat asupra grupului de
potenţ iometre P1·- P7,
Filtrele de tip FOB sint realizate
cu inductante simulate. Schema
electrica a unui filtru si elementele
necesare pentru fiecare' dintre cele 7
filtre FOB si nt prezentate '1 n figura
6, Obligatoriu pentru buna funcţio
nare a montajului se utilizeaza condensatoare neelectrolitice, iar acolo
unde sint necesare capacitaţi mari
s-a utilizat i nserierea a doua condensatoare electrolitice (se 'Inseriaza
in aşa fel ca terminalele cu ,,+" sa fie
comune),

Montajul se realizea'za utiliZind cablaJul imprimat. Pentru simplificare
se pot. folosi dOJja placuţe, una dintre ele conţinlna cablajul şi componentele pentru induclanţe simulate,
iar cealalta restul 'montajului, O varianta stereo de cablaj imprimat
prezentata in figurile 7 şi 8, In fig
7 este prezentata schema de cablaj
imprimat pentru inductanţele simulate (vedere dinspre cablaj),
utilizat circuite o integrate de tipul
liM3~4 (4 buc,). In figura 8 este prezen'ata schema electrica de cablaj
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montaJul prosimplificarea montas-a folosit circuit
duplacat. Placuţa este
dinspre partea de cablaj imprir:nat care
nu conţ ine componentele. In vederea realizării practice a montajului
se folosesc componente electrice de
cea mai bună calitate (rezistoare de
tip RPM, condensatoare 9u tantal,
multistrat sau mică etc.). In funcţie
de gabaritul componentelor, constructorul amator poate modifica
unele distanţe dintre acestea, păs
trînd Însă configuraţia de bază a cablajului imprimat.
După realizarea plăcuţelor de cablaj imprimat, componentele electrice se plantează cu cea mai mare
atenţie, În special circuitele integrate (po.t:iţia corectă).

;:;e va avea
lor circuitelor
măsuri de
a nu i ncalzi
locul,
caz contrar
existînd pericolul distrugerii amplificatorului operaţional. Se foloseşte
un letcon de putere mică (în nici un
caz pistolul electric), iar pinul care
se sudează se ţine pe partea cealaltă a cablajului imprimat cu o pen-

[1
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setă.

Montajul se introduce într-o cutie
din tablă de fier cu pereţii cu grosimea minimă de 1 mm. Pentru alimentarea montajului se foloseşte o
sursă dublă de tensiune (±15 V) stabilizată si bine filtrată. Blocul de alimentare' (in special transformatorul)
se ecranează suplimentar cu un
blindaj din tablă de fîer, care are În
partea superioară odficii (de
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2-3 mm) pentru răcire. Se recomandă realizarea cît mai compacta
a blocului de alimentare şi dispunerea lui cît mai departe de intrarea
montajului. PotEmţiometrele de reglajse' dispu.n pe o placă de cablaj
imprimat, care la rîndul ei se rigidizează mecanic ele panoul frontal al
cuHei.:Se recomandă re<illizarea unui
panou frontal-dfn taplă de aluminiu,
cu designul dorit _de c..onstructorul
afllator. Tot pe panoul fronta! se
dispuÎl întrerupatorul de reţea şi becul (LED-ul) de semnalizare a tensiunii de alimentare de la retea.
După realizarea părţfior componente ale montajului, ele se rigidizează mecanic În cutia metalică si
ulterior se realizează conexiunil'e
electrice. După realizarea conexiunilor, se alimentează montajul şi cu
ajutorul unui voit metru se testează
corectitudinea tensiunilor, în conformitate cu valorile ndicate În
schemă. În perioada măsurătorilor,
intrările montajului se ştrapează.
După verificarea tensiunilor, se
aplică la intrarea montajului semnalul de audiofrecvenţă şi, acţionînd
pe rînd potenţiometrele Pi-P7 şi
P'1-P'7, se verifică eficacitatea corecţiiior.

Montaju! se utilizează atît În cazul
audierii unui program muzical sonor, cît şi pentru a efectua corecţHle
dorite ale sursei iniţiale de semnal,
În timpul înregistrării (magnetofon
sau casetofon).
Montajul va fi de un _real folos
constructoriloJ .amatori posesori aţ
unui aparat :ce se încadrează cu
uş urinţă în categoria -HI-FI.

(CONTINUARE ÎN PAG. 10)
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intesoneria
potenţialul

gerea orei
logică

pozitivă.

Propunem, pentru aplicaţiile la
care promptitudinea de declansare a
al armei poate fi de ordinul miliseo schema mai puţin con-

zarul D se poate auzi,
fiecare secu nda,
tiv
kHz
nil de

a este nu!, ceea ce se
doar daca prin grupul SAU
proximal nu ajunge nici un
Sa considerăm ca doar
SAU ar fi
electric
din
lui Si
7 din 351
de 1 024
ori pe secunda
numai atunci cind pe bus se lanseaza valoarea cifrei unitatilor de
minute. la acest bus este' cuplat
4028 (decodor zecimal j n care este
pusa in 1 logic doar
punzatoare codului
Semnalul preluat de la

simplificarea desenului am
evitat figurarea
de ceas.
mandam construirea ei inteqral cu
MMC. Celor care vor savariantei
* trimiterile sînt la pinii lui 351 comutatoare
(puţin mai com6
secunda
le sugerăm să ne contac7 mux minute
adresa Radioclubului las i
8 mux zeci minute
9 mux ore
10 mux zeci de ore
P1 ... 6 inversoare din MMC4069
S1 .. .4 porţi $1 din MMC4081
comutatoare cu numar de
C5 ... 1 pentru selecţie AM/PM, zeci de ore, ore,
minute.

1

scu rtcircu itind
efectuarea
imDlicit bascularea
'realizat cu T2 si
are ca sarcina releul elecReI. La terminarea
tensiunea de 2 V
la
zero, ceea ce face ca Ti sa se blocheze $ i Ci sa inceapa sa se i ncarce prin R1. Durata incarcarii este
determinata de constanta de timp
R1.C1. Cu valorile din schema am
obţinut un timp de cca 30 s, necesar
evitarii decuplării la comutarea pro-
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in
varianta
poate fi facută
cos a in forma de U care
reţinerea la prima apasare, respectiv
eliberarea la a doua apasare. Oprirea televizorului in timpul vizionarii
se face apasind butonul 8.0., N.I
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Reverberatoa ie
electromecanice i electromagnetice
au constituit
ani
alternative de
a
artificiale. n ultimul timp, ele ali
umbrite de apariţia reverberatoarelor electronice, care s-au imdatorita caracteristicisuperioare şi avantajelor
cifice, din care vom aminti:
de frecvenţa larga: distorsiuni reduse; rapon semnal/zgomot mare;
si nt flexibile si versatile; au consum
redus; sint compacte, uşoare si fianu sint sensibile la vibratij meetc. Aceste avantaje si
specifice reverberatoare!or electronice
care lucreaza I n tehnica digitala.
ele si nt forrnate din blocodare/decodare, blocul de
memorie si blocul de control.
Aceste blocuri sint destul de sofisticate Ş i/saucomplexe. iar construirea lor de catre amatori este mai
greu abordabila, Amintim că reverberatoarele digitale apeleaza la conversia AlO i O/A 'in 16 biti sÎ folosesc o
de memorie relativ
mare. În ultimul
s-a dezvoltat o
tehnica de
A/O. OI A mult
mai simpla, cunoscuta sub denumirea de modulaţie delta-adaptiva. Folosind aceasta tehnica de conversie,
reverberatoarele digitale se
fica substantial, iar cantitatea
memorie est'e mult mai
schimb se degradeaza
parametri. Compromisul este
pentru reverberatoarele
amatorilor. Solutia este si
foarte eficienta: numai cu' un dram
de memorie (scuzaţi
pot
obt i ne at"I 1 reverberat ie. C'i t si ecou
'multiecou.
.
reverberatoareior
n
electronice
i reverberatoarele analog
nct iona rea
acestora se bazeaza
folosirea liniilor de Întîrziere
lines
cunoscute sub denumirea
circuite
SBD sau
(Prezentarea
a acestol'a ' fost
cuta In TEHNiUM nr. 12/1990 i Supliment TEHNIUM 1991.)
Pentru a
un reverberator
analogic de
este indicata folosirea unor BBD-uri de capacitate
mare
Aceste circuite
sint
foarte
si
se produc numai la comanda
catre citeva firme
MATSU-

nt

articol prezentam un reanalogic cu SSD-uri de
medie si care se comer"".","~"l/;'; in mod curent. Ne referim
la circuitele
512

dB
O

SI un
aceasta
de alte realizari
care se folosesc filtre cu panta 'de
atenuare foarte mare, de peste
dB/octava si care Sint formate din
multe componente active şi
de precizie.
ia propusă
este simpla
Filtrul trece-jos de
doi are
de taiere la 3,5 kHz şi panta de
nuare de -12 dB/octava si este realizat cu tranzistorul T2; el este urmat
de un filtru
realizat
cu
n acest fel se
asigura o rejecţie buna a reziduurilor semnalului de tact, absolut necedeoarece componentele semde tact SI nt situate j n domeniu! audio. Teoretic, rejecţia atinge
valori de -:-70 dB. Pentru a atinge
aceasta valoare, este necesar un
acord precis a!
pe frec-

Semnal
direct

Prima
re flexie

-10

-20

venţa

-30

Limitarea benzii de
20 Hz se realizeaza
corespunzatoare ale rr.nrlc.n",,,·t,,,,,,o_
lor de
folosite 'In montaj, n
sumatorul
intrare se introduce
sEtJllnal de la ieşirea liniei de intirziere, dozat corespunzător
intermediul
care
stabileste
beraţ ie·. Sumatorul
realizat
intermediul n",t"",t",,",",,,,_
trului
,care
amplitudinilor Între semnalul
cel Întîrziat. Tranzistoarele T1, T2,
fac
dintr-o arie ROB8101,
dar
i tranzistoare din seriile
BC1
71 etc. Alimentarea
se face de la o sursa de
V, bine filtrată, evenî

-40

o

75

rioara a benzii de l'recventa este
apropiata de cea
rev'erbera-·
toare electromecanice de construcindustriala. Limita inferioara a
de
este de
ea ar putea
cu
octave, dar nu ar avea nici o
care
ales valoarea de
î 20
respectarea legii
400000.
alarmaţi,
nu este
vorba de o reglementare Juridica, ci
de o mai veche lege acustica, conform careia, În

250

500

ms

prima "reflexie" apare
suita de
semnale
corespund reflexiilor
secundare si re-reflexiilor. Amplitudinea acestor semnale este descrescătoare. Durata de
dintre semnalul direct şi
a carui amplitudine este cu 60 dB sub valoarea
celui direct se
timp de reverberatie. Se vede
de ia u'n timp de Intirziere
50--100 mS,se
obţine timpi de
reverberatie de
de milisecunde.
Se
'

unUi sunet

ş
cu amegala cu tensiunea
alimentare. Se conectează osCÎcolectorul tranzistorului
la intrare semnal cu
kHz si valoareaâe
mV rrns. Dacă semnalul vizualizat pe osciloscop este distorsionat,
tatonează valoarea rezistentelor din circuitul de
a
pe
baz'ei. Se
emitorul
regleaza SR2

totului este

de
un Clrde
tact va fi de 7
si frecvenţa de
esantionare. rezulta ca
maxima procesata va fi de 3,5
Mentionam ca aceasta limita supe-

14

ziere
pui
este asimilati nll (zierii Intre semnalul direct si
reflexie. Datorita
unui circuit
regenerare. dupa

Etajul
realizat cu tranzistorul
simultan
trei funct ii:
sumator si
filtru trece-jos.
etajuluh
este de cca 14 dE\.
frecvenţa de
taiere este fixata la 2 kHz cu o
de atenuare de -6 dB/octava.
nuarea frecventelor inalte este nece"sara pentru reducerea distorsiunilor

contrar,
curga la o investiţie
raportul
cu rajator.i n
ratoarele digitale cu
Cu
informativ, precizăm ca raportul
Intre un BBD i un
este de
4:1 (atît
noi cit Ş iln
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RO~Z

GENERATOR DE ZGOMOT
conectează la intrarea sistemului audio şi zgomoOrice amator de Înaltă fidelitate care posedă un
tul este amplificat şi redat în incintele acustice.
sistem audio dotat cu un egalizor de frecvenţă iş i
Se scurtcircuiteaza intrările secţiunilor corespunpune problema cum să ÎI folosească astfel Încît
zătoare tuturor gqmelor, de frecvenţă ale egalizoaparatul să işi demonstreze utilitatea reală, nu
rului, mai puţin prima. In acest fel semnalul este
doar . cea de. amuzament sau de ajustare "după
filtrat, trecînd. nu.mCi,i acea parte alocată ţ>entii de
ureche". Reglarea corectă a unei linii audiq prin
lIniarizarea caracterişticii globale de freevenţă În . trecere a primer trec\(enţe~ Cu ajutoTu~ microfonului se cUlege acest semnal În focul unde se v.a
funcţie de coooiţiile;reate.de audiţie:(ac~laşi sis:efectua audiţia şi din potenţiometrul acelei game
tem avînd un "sound" diferit În camere diferite)
se reglează pînă cînd instrumentul de control va
se face cu. ajutorul unui generaţor de zgomot roz.
indica un anumit nivel. ales arbitrar. Se scurtcirDar Întîi' să dăm definiţia zgomotufui alb şi roz,
cuitează apoi' intrarea ac.estei secţlţmi şi se va ac.obserttînd diferenţa dintre ele şi modul c'um
ţiona potenţiometrul secţiunii u(măt9are,. pînă.
dtntr-.unzgomot a~b se-poate obţine unul rez ..
Zgomotul este acea. perturbaţie care nu eşte. coe- . cind instrumentul inai.că a'CB,raşJ niv:el,op'eraţia r~
petîndu-se. p_entFu fiecare:-"Treevenla In parte. In
rentăc.u Oici un fel de semnal tltil transmis.'Dacă
cazul în care constructpru1 ',are acc~s.la un aclali-:
densrtatea spectra,tă de. putere. este constantă,
zor,despectrtl" pqtenţi~J.l1etrele vOC.fl: as:ţionate
.zsemoifţJ'F se numeş.te"aJb", lCii p-8că aceasia~ste
varrâbileL. cU fre"cventâ, el se n"u mes te" "colorat".'
O~humi,hre.de "alb'''ş i"col.orat",. sînt: roate- prill
anaJogie cu cazul" radiaţiilof, Juminoase,. unde lu-.
minii alb.e îi corespunde .un spectru constan~, iar
luminii' colorate Îi corespunde un spectru ce variază cu frecvenţa. Mai concret, zgomotul alb este
caracterizat printr-'o creştere cu +3 dS pe octavă
a amplitudinii (energie egală În toată lărgimea de
bandă),. iar zgomotul roz, care este un caz particular al zgomotului colorat, are o amplitudine
constantă pe octavă (energie constantă de la o
octavă la alta). Cu cît frecventa creste, cu atît Iăr
de banda a octavelor 'creşte; de exemplu,
OUT
de bandă a octavei 6 Hz-32 Hz este f1
Hz, a octavei 32 Hz-64 Hz este f2 = 32 Hz. a
octave; 64 Hz--128 Hz este f3 = 64 Hz s.a.m.d. În
concluzie, amplitudinea la zgomotul roz' este constantă În interiorul unei octave, dar scade cu cît
ordinul octavei creşte, de aceea nivelul constant
pe intervale de frecvenţa este mai ridicat În partea inferioară a spectrului şi prin analogie cu
spectrul vizibil (unde in regiunea frecvenţelor mai
mici este culoarea fOŞ ie) zgomotul s-a numit roz.
Pentru a obţine dintr-un zgomot alb unul roz
este necesară introducerea unui filtru trece-jos cu
~dB}
o atenuare de -3 dB/octavă. Statistic vorbind.
zgomotul roz se apropie cel mai mult de muzica.
Utilizarea generatorului se face În felul urmator:
-3dB
În primul rînd se aleg un microfon nedirecţional
care să aibă o caracteristică amplitudine-frecventă cît mai liniară 'in banda audio si un instrument de măsură (bineînţeles, intre microfon şi i0strument se intercalează un preamplificator). In
cazuf În care se dispune de un analizor de spectru, reglajul devine şi mai simplu. Generatorul se
o
f

pînă la obţinerea unei caracteristici liniare, fapt
ce poate fi imediat vizualizat pe ecran, fără scurtcircuitarea intrăriloL
O altă variantă ar fi conectarea unui filtru activ
trece-bandă Între preamplificatorul de microfon şi
instrumentul de. masură care să selecteze banda
aferentă fiecărei frecvenţe reglatedfh potenţio
metrele egalizorului. Acest filtru' trebuie să aiba
reglabile frecvenţa centrală şi banda de trecere În
spectrul audlo. Cu ajutorul lui se selectează gama
al cărei nivel (reglat din egaHze)'r) va fi indicat de
instrumentul de măsură. Un exeţnplu d,e filf,'u trece-bandă activ realizat cu ajutorul.unuJ amplificator operaţional. ,BM301 A este cel,din figur~ t. Relatiile cLl care"" se Elimensionează tiltrul SÎ'nt urmă... ·
to'arele:
.
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frecvenţa centrală;
lărgimea de bandă la -3 dS;

amplificarea.
In figura 2 este reprezentată caracteristica de
frecvenţă. Generatorul de zgomot pe care Îl preze~tă~ e~te .cel din figura 3, realizat cu ajutorul a
trei CIrCUite mtegrate identice, ,BA741. Primul dintre ele,~şa .c~m este montat, P9sedă o repartitie
spectrala tipica zgomotului roz. In această aplicaţie, contr.?r .obi~eiului, amplificatorul operaţional
trebYle sa fie Cit rl!ai zgomotos, primul etaj prodUCind zgomotul, Iar cele două care urmează îl
amplifică. Se poate folosi orice variantă de ,BA741
sau un singur circuit ,BM324, din care se utilizeaza
dc:'ar trei d~n cele patru operaţionale. Montajul se
alimenteaza de la, o,sursă stabilizată de 9 V sau.
avînd În vedere consumul mic, chiar de la bateriL
Amplitudinea vîrf la vîrf a semnalului rezultat este
de aproximativ 6 mV la ieş irea primului amplificator, 250 mV la ieşirea celui de-al doilea si 74 V
leş irea celui de-al treilea.
. ,

\J

ADAPTOR DE

IMPEDANŢA

[1
ontajul propus este un am.
plificator cu cîştig egal cu
unitatea şi o impedanţa de
ieş ire egală cu 50 n. Schema din figură este deosebit de uşor de realizat, folosind doar 4 tranzistoare
uzuale: două 2N2222 (npn) şi doua
2N2907 (pnp). Montajul este cu simetrie complementară, cu două
etaje, legate Între ele În curent continuu. Tensiunea de offset se află În
gama 0-50 mV, ea putînd fi anulată
echilibrÎnd montajul din semireglabitul P = 10 kO, montat între colectoarele lui T1 şi T3 din primul etaj.
Fiind alimentat diferenţial la ±15 V
(stabilizat) se poate obţine la iesire
o amplitudine de 10 V vîrf la virf
(făra limitare) pe o sarcina de SO n.
Daca se scoate sarcina, tensiunea
de ieş ire poate ajunge la 20 Vvv.
Pentru a proteja montajul la scurtcircuit, pe ies ire se aleg rezistentele
R3 = R4 := 47 W4 W Fara semnal
aplicat ia intrare (i n repaus) curen-

M

!~OPF

IN

1

tul absorbit de montaj este de 17
mA pentru E. 1 = ±15 V. Tensiunea
alimentare nu este critică,
putînd funcţiona de la ±5 V la ±20 V,
modificînd doar valoarea rezistentelor Ri si R2 astfel: 680 n dacă
'
±5 V, 2:2 k!l E.j = ±iS V pînă la 3
daca E'l = ±20 V:-Impedanţa de intrare a montajului trebuie să
mare, ea depinzînd În cazul de
de factorul ,B al tranzistoarelor
site. Pentru un ,B uzual, situat
SO şi 100, impedanţa de intrare
valori între 50 kD si 100 kfl la
venţa de 1 kHz şi coboara pînă la
kO-50 kO la frecventa de 1
Dacă Între intrare si m'asă se conecteaza un rezistorde 2,2 kO,
danta de intrare va avea o
de 'numai 4% pînă la f = 1
Banda de frecvenţă reprodusă
mai mare de O MHz dacă impedanta sursei de semnal este egală
cu 50 [2 SI egala cu 10 MHz dacă impecanta este "1 kn.

1MIL

R3

R8

R11

1M.Q.

1M.o..

R9

R7

11kn.

11kn.

11kll

Deşi cea mai indicată soluţie de reglare este
cea cu un microfon de foarte bună calitate şi
analizor de spectru, in lipsa acestora se poate
proceda in felul următor: se culege semnalul de
la ieş irea generatorului prin intermediul unui po-

tenţ iometru care dozează volumul şi se injecţeaza
intr-o pereche de căşti de inaltă calitate (ce, evident, sînt mai uşor de procurat decît un analizor
de spectru). Tot de la ieşirea generatorului se injectează semnalul in mufa de intrare a sistemului

ETAJE DE
entru a obţine o putere de iemare la o tensiune de alimentare data (ş i care din diverse motive nu poate fi mărită), se
utilizează
două
amplificatoare de
audiofrecvenţă in
configuraţie
tip
punte, Acest tip de configuraţie
poate fi realizat cu ajutorul a două
amplificatoare identice comandate
de către un etaj defazor. Semnalul
provenind de la preamplificator este
dozat cu ajutorul unui potenţiome
tru de volum (logaritmic), injectat in
intrarea etajului de defazare, iar la
ies irea acestuia obt inem două semnale identice, dar defazate cu 180 0
Intre ele, care ataca, la rindul lor, intrarile celor doua amplificatoare de
putere. Sarcina este montata intre
ieş irile amplificatoarelor de putere,
deci nu are punct de masă. Schema
unui defazor realizat cu un singur
tranzistor cu sarcină distribuită a
fost deja prezentată în articolul "Sistem audio stereo pentru automobil"
din nr. 3/1991.
O schemă performantă este cea
din figura 1, realizata cu două tranzistoare identice tip BC101, BCi11
etc. Intrarea se face prin baza lui
Ti, baza celuilalt tranzistor fiind
menţinuta la un potenţial constant.
Tranzistorul Ti funcţionează În conexiune emitor comun, in timp ce
T2 lucrează in conexiune bază comună, atacat cu tensiune in emitor.
Curentul care circula prin T1 (care
este in functie de semnalul de intrare) va pro'duce o cădere de tensiune la bornele rezistenţei Rl = 820
n, ceea ce va implica un curent j n
opoziţie de fază prin T2. Amplitudinea curentului lui Ti va fi superioara celei a curentului lui T2 şi
pentru ca să existe un echilibru perfect al semnalelor (tensiunilor) de
ieş ire, rezistenţ a R8 se va alege mai
mare decît rezistenta R4. Tensiunea
diferenţiala de ieşire (adică tensiunea Între cele doua colectoare) este
practic independenta de tensiunea
de alimentare, 'In schimb depinde de
parametrii tranzistoarelor utilizate
Este deci necesar sa se faca o ·Impe-.

P

şire
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R10
11kil.

audio. Cu ajutor ul egalizorului se fac corecţii de
frecvenţe pină cind imaginea sonoră În incintele
acustice este aceeaş i cu cea din căşti. Bineînţe
les. metoda!lJ, aceasta este, aproximativă.

EFAZARE

rechere a lui Ti cu T2. Tot in scopul
echilibrării s-au prevăzut in emitoare
cîte o rezistenţă, R5 respectiv R6
220 il, care asigură o reacţ ie negativă. Ciştigul in tensiune al acestui

=

etaj este aproximativ 3,1, iar impedanţa de intrare este egală cu 40 kO.
CirCuitul se va alimenta de la o
sursa stabilizată de 12 V, consumul
fiind de 2,6 mA.
O altă variantă de defazor realizată, cu tranzistoare cu efect de
ci mp este cea dinfigura 2, ea asigurînd o impedanţă mare de intrare şi
o impedanţă mică de ieş ire. Primul
etaj constituit din tranzistorul Ti
este un etaj cu sarcina distribuita
(R1 = R2 = 4,7 kn). Semnalul din
grila lui va fi in fază cu cel din sursa
şi În opoziţie de' fază cu cel din
drenă. Defazorul ar putea fi realizat
chiar numai cu acest prim etaj, dar
aVind in vedere impedanţele de ieŞ ire diferite, comportamentul În
frecvenţă este diferit. Acest etaj este
urmat de două tranzistoare In conexiune drenă comună, identice, unul
preluind semnalul din sursa lui T1,
cel de-al doilea din drena lui, asigurînd o simetrie foarte bună a montajului. Tranzistoarele T2 şi T3 sînt de
fapt nişte etaje separatoare. Toate
cele trei tranzistoare sînt de acelas i
tip, TEC canal, N, şi se pot alege următoarele:
BF245, BF246, BF256,
BFW10, BFW11. AVind in vedere
tensiunile statice ale drenei si sursei
lui Ti, a fost prevăzut un divizor n
c.c.) format din Rl şi R8, dar Ş untat
pentru audiofrecvenţă de către C4 =
2,2 flF. Pentru primul etaj (al lui Ti)
frecvenţa maximă de trecere, atit
pentru semnalul cules In sursă, cit si
pentru cel cules in drena, este practic aceeaşi şi poate fi determinata
cu relaţia:

În practică, banda acestui etaj
(datorita capacitaţilor parazite) se I,imitează la aproximativ 300 kHz, Prin
gm s-a notat transconductanţa
TEC-ului, valoarea 2,5 mA/V fiind o
valoare medie, Punctele statice de
funcţionare notSlte pe figura 2 sint
orientative, o variaţie de ±10% fiind

fara importanţă. Circuitul se alimenteaza de la o sursă stabilizată de 20
V Pentru reglarea volumului se
poate conecta la intrare un potenţiometru logaritmic Cu valoarea mai
mare de 100 kO, penfru a nu cobon
prea mult impedanţa mare de intrare
datorata utilizăr~ TEC-urilor.

R3

+LUV

'ŢC8

.L 100pF

:i

1
mA/V . 4,7 kil
2 . 3,14 . 4,1 kO . 1 nF

[7,7Vl

C2

1nF

= 431 kHz

1

:f
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RADIORECEPT
PORTABIL
Ing. KAZIMIR RADVANSKI

Radioreceptorul prezentat asigură recepţiona
rea programelor de radiodifuziune din gama de
unde medii şi are ca element de bază un circuit
integrat specializat de tip /3U1014N produs de
I.P,R.S. - Băneasa.
În acest circuit au fost. integrate următoarele
etaje:
- amplificator de.RF cu control automat al amplificării;

- demodulator AM;
::- AAF cu cîştig fix (30 dB).
In figura 1 este prezentată schema-bloc a circuitului, precum şi semnificaţia terminalelor.
Caracteristicile electrice cele mai importante
sînt prezentate În tabelul alăturat.

0,01 mm. La transformatorul de ieşire Tr.2 primarul conţine 2x500 de spire din sîrmă CuEm 0 0,1
mm, iar secundarul 100 de spire din sîrmă CuEm,
o 0,25 mm.
Difuzorul este de tip miniatură, 5 0/0:5 VA.
În lipsa semnalului, În punctul de măsură A trebuie să circule un curent de 24 mA; În caz contrar se intervine asupra rezistorului R9. D'acă
tranzistoarele finale au fost bine împerecheate, În
punctele B, C trebuie să circule curenţi aproxim?tiv egali.
In prezenţa semnalului se va regla rezistorul R6
pentru a obţine distorsiuni minime.
,
Bobina L se realizează pe o bară de ferita cu
rlimensiunile de 55x14x4 mm şi are un număr de

4.
2.
J.

-r.

5.

b.
1-.

Condiţii

Parametru
Tensiune de alimentare
Curentde alimentare
Frecvenţă maximă
Impedanţă

Tensiune

RL = 100

n

de intrare

Sensibilitate

U.M.

1-2

V

max.10

mA

2

MHz

min.300

de intrare RF

maximă

Valoare

i.

de intrare RF
fi = 1 MHz
fm = 1 kHz
m=30%
Vo 3 2:: 60 mV

În figura 2 este prezentată schema electrică ae
test şi aplicaţie a circuitului integrat /3U1014N
Prin ataşarea la acest circuit a unui amplificator
AF şi dimensionÎnd circuitul oscilant am obţinu 1
un radioreceptor portabil de buzunar, a căru'
schemă electrică de principiu este prezentată În
figura 3,
Amplificatorul AF funcţionează economic, cu
un randament ridicat şi este compus dintr-un etaj
preamplificator, realizat cu tranzistorul T'1 şi un
etaj final În contratimp cu ieşire pe transformator.
Tranzistoarele finale T2 şi T3 vor fi selecţionate
pentru a avea caracteristici electrice CÎt mai apropiate, Pentru ambele transformatoare se utilizeaz.ă miezuri din tole E + I cu secţiunea de 0,24
cm 2 . Transformatorul defazor Tr.1 conţine in primar 1 500 de spire din sîrmă CuEm 0 0,07 mm,
iar În secundar 2x350 de spire din sÎrmă CuEm 0

30

mV

max.1

mV

_-00+

90 de spire bobinate cu liţa de
10xO,05 mm, cu priza mediana la 35 de
de' masa. Condensatorul variabil este cu
solid, avînd capacitatea maxima de 270 pF,
Alimentarea se face de la trei baterii R6, consumul maxim fiind de 40 mA.
Montajul se realizează pe o placuţă de cablaj
imprimat cu dimensiuni În funcţie de carcasa utilizată; personal am folosit o carcasă din montajul
ABC procurat din comerţ,

BIBLIOGRAFIE:
Full Line Condensed Catalog - I.P.R.S.- Baneasa, 1990.
Colectiv - "Radiorecepţia A-Z" - Editura Albatros, Bucureşti, 1982.
N, Drăgulănescu - "Agenda radioelectronistului", Editura Tehnică, Bucureşti.
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ursa din figură este concespecial pentru alimentarea circuitelor TTl care necesită o tensiune de 5 V stabilizată. Cu
toate acestea, cu ajutorul acestui
montaj se poate alimenta orice alt
consumator, tensiunea de ieş ire putînd fi reglată În gama 0,7 V-7 V.
Curentul maxim de iesire este de 2
A (bineînţeles, În principal funcţie
de curentul pe care-I poate furniza
secundarul transformatorului).
Reglarea tensiunii de ieşire În limitele sus-menţionate se face din
potenţiometrui P1 = 1 kO. Funcţiona
rea sursei este următoarea: după
coborîrea tensiunii de la reţea cu
ajutorul transformatorului, aceasta
pută

este redresată cu puntea
sau
În lipsa acesteia cu
diode discrete care să
un curent mediu de peste 3
Filtrarea se face
de către condensatorul electrolitic
C5= 4
Tensiune,a astfel
, R'i
dă

o

V. Tranzistorul
are emitorul copotenţ ionetru lu i
P1 si baza la ramura de minus a
tensiunii stabilizate
intermediul
rezistentei R6= 100
Tensiunea de
ieş ire
egală cu suma dintre tensiunea culeasă de
tensiunea bază-emitor a lui
derea de tensiune pe

va

va fi de maximum 2 A.
curentului maxim
În serie rezistenţa R8
P2= 330 n. Acestea
curentul din baza tranzistorului T4 i, in consecinţă, şi curentul lui
colector. Condensatorul C7=470 ţJ,F are rolul de a suprima
eventualele fenomene tranzitorii ce
apărea. Tensiunea reziduală
ire ce se obţine este mai mică de
2 mV, iar stabilitatea de sarcina
V
ire= 5 Veste de 2 %
secundarul
este de aproximativ 11
la un curent mai mare
obligatoriu,
va monta pe un
100 cm 2
fiind rr.>(·{",rl",rlr,~.nlf
vaselina
bun transfer termic.
a remarcă, valorile tensiunii din
ndarul transformatorului si
Zener pot fi eventual uşor mă
rite pentru a obţine o tensiune
ieş re
maximă
superioară
celei
de măsură
opţionale, în funcţie
pe care le deţine
structorul amator.
I

Demarorul intervine cu o pondere
importantă În frecvenţa imposibilită
ţii pornirii motorului. Ce însă nu trebuie să fie lămurit decît atunci cînd,
prin acţionarea cheii de contact ori
a butonului de pornire, se constată
că arborele motor nu este antrenat
deloc sau este Învîrtit cu viteză insu-

ficient de mare pentru a asigura
pornirea. Dar şi În acest caz, demarorul nu trebuie incriminat decît
după ce ne-am convins că bateria
de acumulatoare este În bună stare,
că nu există conexÎuni sau cabluri
imperfecte,
Verificarea bateriei se face cel mai
concludent cu un voltmetru
ales cu unul cu furcă. În
tuia se poate folosi un
de control - preferabil de
dicat; dacă becul abia se
sau dacă atunci cînd. se conectElaza
concomitent si farurile ori claxonul,
lumina scade vizibil, Înseamnă că
gradul de Încărcare a baterÎei de
acumulatoare este redus.
Dacă verificarea bateriei nu s-a fă
cut cu vOltmetrul, ci cu un bec,
Înainte de a conchide că starea tehnică a bateriei este proastă, se vor
verifica legăturile şi cablurile. Se
controlează
legătura cablului ele
masă la borna bateriei, precum şi
cele ale cablului demarorului.
În
acest scop un voltmetru se
deşte folositor; dacă pe o conexiune
căderea de tensiune Întrece 0,2 V,
Înseamnă un contact electric imperfect (legătură murdară, oxidată ori
strînsă imperfect). În lipsa voltmetruiui, toate conexiunile
trebuie să fie desfăc4te,
şi
apoi strînse la loc în mod corect.
Este necesar să reamintim că În cazul conexiunilor de la bornele
mulatorului, acestea se
mai bine cu o cîrpă şi un jet
de apă.
,
Dacă nici după aceste operat ii demarorul nu devine activ sau roteste
lent arborele cotit al motorului,' În'
mod logic urmează verificarea contactului 2 (vezi figura), prin scurtcircuitarea sa deşi probabilitatea
defectării acestui organ este, În geextrem de mică.
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GENERAlITĂTI. Utilizarea osciloscopului in laboratorul electronistului este bine cunoscută si nu vom
insista asupra gamei largi de măsu
ratori şi verificari ce pot fi efectuate
prin intermediul acestuia. Potenţia
lii aplicativ al osciloscopului creşte
considerabil daca i se adaugă un
vobulator şi un comutator electronic.
În articolul de' faţă prezentăm
construcţia unui osciloscop de
bandă largă prevăzut cu vobulator
de audiofrecventă si comutator electronic cu două' canale. Menţionăm
că, În realizarea unor blocuri funcţionale ale osciloscopului, .am folosit
ca sursă de referinţă articolul publicat de J. Dolezilek si M. Munzar În
revista AMATERSKE RADIO nr.
5/1982. Vobulatorul de audiofrecventă si comutatorul electronic sînt
con:tribuţii personale si ele au fost
prezentate În revista TEHNIUM nr.
12/1988, respectiv nr. 12/1986.
Datele tehnice ale osciloscopului
VERTICAL
Lătime de bandă: AC
1 HZ ... 5
MHz' (-3 dB); DC - 0 ... 5 MHz.
Sensibilitate: 10 mV.. 50 V/diviziune, comutabil '1 n 12
calibrate În succesiune 1
Impedanţa de intrare: 1 MW35 pF.
Referitor la latimea de banda indicata mai sus, se impun unele preci-

Intrare externa:
Latime de banda: 10 Hz .. 0,5 MHz
(-3' dB)
Sensibilitate: 0,7 V/diviziune

ILOS
AURELIAN LĂZĂFU::nU. CATĂLIN LĂzAROaU

de intrare: 47 kil.
Normal - baza de timp funcţio
neaza numai declansată de semnalul care se vizualizeaza.
Automat - baza de timp funcţio
nează liber. fară semnal de declanşare.

TUB CATODIC
Tip 996 W (GEC).
Ecran util: 54x72 mm.
Reticul: 6x8 diviziuni, 1 diviziune:=
9 mm.
FACILITĂŢI

cu marker: 20 ... 20000
Hz.
Comutator electronic cu doua canale:
Lat ime de banda:
CHo'P-20 ... 20 000 Hz; ALT -20 Hz ...
MHz.
Generator de calibrare:
1 kHz,
1 Vvv
SI
Forma de unda:

..

Tensiune: 220 V± 10%, 50 Hz.
Putere consumata: cca 25 VA.

y

GENERATOR
CALIBRARE

IMARK

S
X1

BISTABIL

o: I---+--I:>III----~...j
X2
I

!

IVARI
Ie?ire
bază timp

zări. In domeniul 0 ... 5 MHz se pot
efectua masurători de amplitudine i
de frecvenţă. Se pot vizualiza
pentru aprecierea eventualelor disla
torsiuni, semnale sinusoidale
frecvenţe
mult mai mari
5 ... 20

20

MHz). Pentru aprecierea corectă a
formei de undă a impulsuri lor,
banda este limitată la 0,5 ... 1 MHz.
Referitor la sensibilitate, precizăm
că ea este exprimată În
valori
vîrf-vîrf. Deci, În valoare rms, se pot

vizualiza si măsura semnale sinusoldale de minimum 2. 3 mV.
ORIZONTAL
Baza de timp: 0,5 flS .. .2 s/divlzlune,
comutabil În ~~1 de trepte calibrate
În succesiune 1-2-5.

mm.
Profunzime: 240 mm.
GREUTATE
3,5 kg.

TEHNIUM 5/1991

Articolul se adreseaza
lor cu

electronişTi-

in real ide labo-

performanţele

depind in mare masura
de
iile de etalonare
regla),
carora
sa li se
imporcuvenita.
de a trece la prezentarea
propriu-zisa, SI nt necesare citeva
consideraţ ii practice referitoare la
principala componenta a osciloscopului
tubul catodic. Se
tuburi cu sensibilitate mare
deflexie deoarece, In acest caz. amplificatoarele X si Y vor lucra intr-un regim lejer de Tensiuni. iar amplificarea necesara nu va fi prea mare, asigurindu-se o buria stabilitate Intr-o
banda de
suficient de
larga. Într-o
data. tubul catodic nu poate fi '1 nlocuit cu oricare
altul. Înlocuirea este posibila numai
daca valoarea parametrilor
nu difera cu mai mult
(aceasta precizare nu este valabila
si
tensiunea de filament, care

intra.re

10mVldiv

O

de la. camutator SEL

[2

ampli Y
O

20mVIdiv

1[1

1

;.

o

carii
in raport cu o
aceasta din urmă putindu-se plasa
Între reperele dorite. Maimaginea pe verticala de 1,6

o

catodic
arti-

[1
ceea ce
si Y, ele pot
cari, daca tubul are
flexie Y de
iar factorul
deflexie X de aproximativ 15 ± 3 V/cm. Un tub cu caracde cele ale tubului
prezentat, dar .
cu
mai simple
i Tensiuni de alimentare mai reeste 87S2 (87S2-01).

În cele ce urmeaza se face o prezentare succintă a modului de functionare a
cu referire
ia schema-bloc din
1. Semnalul ce urmeaza a
vizualizat se
la intrarea blocului de deflepe verticala, prin intermediul
care adapteaza tensiunea de intrare la sensibilitatea
amplificatorului Y. Amplificatorul Y
semnalul
la intrare
o valoare
corecta a
ecranul' tubului catodic. De la
semnalul
riie amplificatorului
aplicat
de
ale
Semnalul
de
exterior.
semnal este
cat generatorului de impulsuri
declansare care controleaza modul
de
. ionare a bazei de timp. Gebazei de
rampe liniare (dinte de
curente, care
orizontală. Prin
catorului X, tensiunea de la intrarea
bazei de
(sau din exterior) este
amplificată Ş
de
deflexie
les irea bazei de
bila si pentru
vobulatorului
sau comutatorului electronic. Tot de
se ia semnal pentru
la baza de
stingerea
pe cursa inversa a
rampei liniare. semnal care, dupa o
amplificare
nzătoare, se
aplică
din tubul catodic,
Tubul catodic este alimentat/polarizat printr-o reţea de elemente semireglabile şi reglabile care permit
stabilirea
corecte a tubului In
vizualizării optime a
semnalelor analizate.
În osciloscop exista incă trei facilităţi folosite in diferite scopuri. Generatoru! de calibrare este util pentru verificări
i rapide ale
blocurilor de
orizontala si
verticala. Concret,
intermediul
generatorului' de
se testează păstrarea
in iale
aferente
amplificatoarelor X şi Y şi bazei de
timp, ale căror componente electronice sau reglaje se pot modifica În
timp.
Vobulatorul de audiofrecventa
este util pentru vizualizarea rapidă 'ş i
TEHNIUM 5/1991

R1

2
de la
afenuafor

R2

1

a semnalelor sinusoidale si
ghiulare cu frecvenţa foarte
GND:
intrarea osciloscopului la
Această poziţie serveste
la reglajul rapid al niv.elului ~ro
(poziţionarea trasei pe axa cent'ala
prin intermediul con)rolului Y POS).
SEL( ector): selector de· intrare.
CAL( ibrator): intrarea
pului este cuplată la r1p"pr<:ltn
calibrare În vederea unor
intrarea OSCIII)SC~Or)UlIUI
la mufa de intrare
normala de lucru.
itch): intrarea osciloscopului este cuplata la ieş irea
comutatorului electronic. Această
poziţie se foloseste pentru vizualizarea simultana a doua semnale.
VOl TS/div.: comutatorul atenuatorului de
stabileste sensibilitatea

ronization): selector al
de sincronizare.
semnal de sincroni-

[f"-'10pF

[2:4 ... 20pF

de
EXT(ernal):
zare extern.

semnal

de

sincroni-

sincro

+9QV~
~------~------------~--+---~------~~-----rT---~+12V
2 X 20)JF
O
16 V

~-----------------~----~-'2V

3
În frecvenţa
al oricarui
sau aparat care lucrează În domeniul 20.,.20 000 Hz.
Comutatorul electronic oferă posibilitatea vizualizării simultane a
doua semnale analogice sau digitale
In domeniul 20 Hz...1 MHz,
Functionarea tuturor blocurilor, a
tubului' catodic sia facilităt ilor este
asigurată
tensiuni corespunzătoare,
de alimentator.

MODUL DE FOLOSIRE
În cele ce urmează se precizeaza
si modul de folosire ale elern~,nT'-'IfH' de control instalate pe panoul frontal al osciloscopului, regă
site În schema-bloc din figura 1 şi În
schemele
iate ale blocurilor
funct ionale. n aceasta descriere se
,
terminologia consacrata a
conform standardelor (în
control sînt plasate
cum se arată mai
sub ecran, se află
elementele
control al tensiunilor
unii electrozi ai
catodic si
de reţea. n mijloc se
afiR comutatoarele atenuatorului de

intrare şi bazei de
afla elementele de
asociate acestora. În dreapta sus se afla
comenzile sistemului de
iar În dreapta jos comenzile
torului si comutatorului electronic.
POWER ON: Întrerupator de reţea;
punerea În funcţiune este semnalată
printr-un LED. Osciloscopul poate fi
folosit după aproximativ 20 de secunde de la pornire.
INT( ensity): reglează luminozitatea.
FOCUS: regleaza focalizarea (claritatea) imaginii.
X POS(ition): reglează deplasarea
imaginii pe orizontala,
Y POS( ition): reglează deplasarea
imaginii pe verticală.
COUPl(ing): comutator de intrare.
AC: cuplaj in c.a .. prin condensator de separare. Aceasta
se
foloseşte pentru m8surareA s analiza semnalelor de c,a, mici, peste
care Sint suprapuse ten::,luni de c.c.
mari.
DC: cuplaj În c.c. Se foloseş te
pentru măsurarea si analiza semnalelor cu componentă de C.C., a semnalelor logice, a tensiunilor de C.C.,

controlul pentru selectarea punctului În care se face declanşarea bazei
inaltei
cînd se anacomplexe, formate
de frecvenţa
frecvenţă Înalta (de
nalul 'complex TV,
sem nal e eş a nti onate/ discretizate
conditiile
a
de timp:
SlOPE: comutator pentru selectarea frontului (
sau negativ) pe
care se face
selecţia modului de dea bazei de timp.
In aceasta poziţ ie,
functionează
liber,
baza
chiar
semnalul de sincronizare.
poziţie se foloseş te
deoarece trasa
este
pe ecran, iar
reglaj!3le de
sint rninimizate. In aceasta poziţie, potenţiome
trul lEVEl regleaza suplimentar sinÎn special )a semnale cu
joasa (sub 30 Hz)
(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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8C109

o

verificare a modului cum
regim QRP este
DX. Un astfel de
şi 10 m este prezentat
EI se compune dintr-o
selectate un anumit numar
cilante împreună cu r·t'"Ilnrl,~"",,,,·tt,,,'rol,,,
Acordul fin În gama
crează este asigurat
EFD108.

FARE ElETTRONiCA,
9/1990
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~
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OI. VLADIMIR NEGREANU

Ceie doua blocuri, adică tunerul
plus
BT-833A şi amplificatorul
detectorul video şi discriminatorul
de sunet ce echipează unele televizoare SONY (sau chiar videomagnetofoane), au schema de interconectare prezentată alăturat.
Tunerul propriu-zis are trei
pentru comanda
trei benzi de
I-III-UHF
(canalele 20-60). Pentru reglajul fin
pe fiecare bandă este prevăzut potenţiometrul de 120 kO care
o tensiune stabilizată de 33

aplică tensiune la
pentru acord.
,
..
La ieş irea blocului FI se" obţil'lEr
semnal video şi audio care poate .fi
folosit În monitoare sau videocasetofoane.
Frecvenţa intermediară sunet este
6,5 MHz.
Semnalul AGC poate fi transmis
printr-un fir obiş nuit, dar semnalul
FI obligatoriu va fi transmis prin cablu ecranat·;
Potenţiometrul de 20 kO, notat 6,
este folosit pentru reglajul nivelului
aUdio.
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de "Grundig" are În majoritate componente japoneze.
" .... ,H.~'·~I~ ,",,,._+...,',d~ de mici dimensiuni şi poate recepţiona undele lungi şi medii. Se alimentează cu 6V şi are plusul
de aceea a
În montaj tranzistoare npn În etajele RF. Deci În aceste etaje merge orice tip de tranzistoare npn.
noastră este să curăţaţi bine cu spirt contactele de la comutator şi borna de cască.
de interes este verificarea stării difuzorului şi a condensatorului de cuplaj din etajul final audio.
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