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ŞERBAN

pedanţelo,r prezentate de circuitele exterioare
mixerului la cele trei porţi ale sale, În special la
poarta de ieşire (de frecvenţă intermediară). Un
caracter reactiv În afara benzii de frecventă intermediară măreşte considerabil riscul apariţiei
produselor de intermodulaţie, cu consecinţa
imediată de micşorare a gamei dinamice acceptată pentru semnalele de lintrare.
O soluţie des folosită este aceea de separarea
mixerului de filtru de frecventă intermediară de
bandă îngustă (care, de reg'uIă, În asemenea
aplicaţii este cu cuarţ) printr-un element activ,
Într-o configuraţie cu amplificare redusă, dar cu
impedanţă de intrare rezistivă de bandă largă.
Soluţia
prezintă
dezavantajul
supraîncărcării
elementului activ (tranzistor bipolar sau cu efect
de cîmp) de către toate produsele de mixare
(unele avînd frecvenţe foarte depărtate de cea a
produsului util) şi, mai ales, de către semnalul
oscilatorului local, care răzbate În mod parazit la
iesirea mixerului la un nivel foarte mare În comparaţie cu produsul de mixare util.
Acest inconvenient poate fi mult diminuat
dacă Între mixer şi elementul activ separator se
introduce un filtru trece-bandă (o bandă Însă mai
largă decît cea utilă) avînd structura din figura
5.4. Alcătuit fiind dintr-un număr de celule id:jiln-

RADU IONESCU, Y03AVO

(URMARE DIN NR;-TRECUT)
'In al doilea rînd, se observa ca valorile rezistenţelor
sînt exprimate Întotdeauna În
kiloohmi, iar valorile capacităţi lor şi inductivităţi
lor sînt corelate cu unitatea de frecvenţă aleasă
(conform tabelului, de corespondenţă precizat În
subcapitolul 4.2). In ceea ce. priveşte factorul de
calitate al fiecărei bobine, 00' acesta are valoarea
corespunzătoare frecvenţei de referinţă Fo declarată, după cum s-a precizat deja În subcapitolul 4.2.
•Calculul valorii admitanţei Y, corespunzător
formulei fiecărui element' În parte (formulele din
figura 5.1) şi includerea acestei valori În valorile
admitanţelor sistemului complet (2.2) se realizează prin instrucţiunile listei 5.4.

Rg=R

La

defavorabilă.

Dacă prima bandă recepţionată
este cea de ,,80 m", se observă din lista exemplu
5.1 că atenuarea introdusă de filtru la freevElnta
corespunzătoare mijlocului benzii (12,65 MHz)
este de numai 27,78 dB.
Atenuarea poate fi mărită, dacă bobina Lg este
înlocuită cu un circuit derivaţie, ca În figura
5.5-b, circuit avînd frecvenţa de rezonanţă egală
cu 12,65 MHz şi care, pentr~ a nu schimba comportamentul structurii În jurul frecvenţei de 9
MHz, prezintă la această din urmă frecvenţă o inductivitate echivalentă cît' mai apropiată de cea a
bobinei Lg din primul circuit (figura 5.5-a). Din
lista exemplu 5.2 se poate constata că atenuarea
la 9 MHz a noului circuit a crescut cu 0,3 dB, 'În
schimb scopul propus (mărirea atenuării În jurul
fr~cvenţei de 12,65 MHz) a fost atins.
In tabelul 5.1 sînt concentrate rezultatele provenite din continuarea rulării exemplului 5.2. RF
este modulul coeficientului de reflexie la intrarea
circuitului. Valoarea sa este maximă (-19,5 dB)
În jurul frecvenţei de 9,6 i\r1Hz, cînd oricum pute(rea reflectată este numai 1 % din cea incidentă.
4

-1.

5.2, 1 Transformator
O componentă des
atît În montajele
de joasă frecvenţă cît şi în cele de radiofrec~enţă,

Ca
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Lista 5.4

Lb

:::1::, L.ET E:(L rL)::::B(L r L)-j-Bl: i . ET B

(L,M)=B(l,Ml-Bl: LET B(MrL)=B(M,
L)-Bl: LEŢ B(M,M)~B(MfM)+Bl: RET
URN
460 LEl G(l,L)=G(L,L)+Gl: LET G
( l. , M) =13 (, l. , M) ·~O '1: LE r Ci (M r l) :::13 <. M,
L)-Gl: LET G(M,M)=G(M,Ml+Gl: RrT

tice care se dimensionează CU.E.jutorulformule. lor (5.2), acest tip de filtru prezintă (teoretic) mi-

URN
2~H O

D1M GU\ T f\): LII t1 lH t~). A)
2560 FOR I::=1 TO Z<.1) ~ LEl' Gl;:R( 1

,Il: LEl L~R(I,~): lEf
00 SUB 460; NEXT 1

1

f.=----La Ca
l.

21t'V

M~R(Ir3):

ro Z('~I): LFf Bl.::::C(J.
,1)*F:3: Lt::T 1..:;:(:(1,2): LET M:=C(I,

Lista exemplu 5~1(

:1.(.10 FOR 1::1

:;:): (iO :;:;l.IB 31.:1: NE. X'1 1
2660 FOR I=1

ro

I

La

= Lb... :

R2

3): LET M::t,(I.4): LET F:l:;7l (Iyl)!

5.1.2 Exemplu (RCl)
Exemplul ales de circuit alcătuit numai din rezistoare, condensatoare şi bobine ÎI constituie
un filtru trece-bandă cu impedanţă de intrare
constantă, rezistivă. Acest tip de filtru prezintă
interes În aplicaţiile În care apar mixere de bandă
largă, aşa cum este, de pildă, situaţia descrisă
prin schema-bloc din figura 5.3. Aici. este vorba

s

( jj\:d 1z" '...

,...

3OlVl1iz)

x

xerului o impedanţă rezistivă constantă, de valoare R, la orice frecvenţă, "absorbind" produsele nedorite În rezistenţele ramurilor transver, sale.
În figura 5.5.-a este redată schema completă a
unui asemenea filtru, avînd trei celule. Filtrul este
folosit de subsemnatul În staţia proprie. "Despicarea" ramurilor transversale a plecat de la necesitatea real izabi I ităţi i practice a i nductivităţi lor
Lb' cu condiţia unui factor de calitate acceptabil.
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'Lista exemplu 5.1 conţine rezultatele rulădi
programului pentru acest circuit (tot ce apare
afişat pe ecranul teleVizorului, În ordinea În care
apare). Se observă că, datorită factorului de calitate modest al bobinelor utilizate, la frecventa de
9 MHz filtrul prezintă o atenuare (Ap<O) de aproximativ 2 dB.
În cazul În care un asemenea filtru este inclus
Într-un receptor cu o singură schimbare de frecvenţă (aşa cum este sugerat În figura 5.3), trebuie cunoscută atenuarea introdusă de el asupra
semnalului oscilatorului local În situaţia cea mai

SINU~OIDAL

NUMARUL DE NODURI: 14
ELEMENTE: RCL
): M

FRECVENTA

ELElVIENTE

R:

6

N'R

VAL. (kOhm)

Rl
R2

0.1
0.1
0.1

R4

0111

R5

0.1

R6

O 1

*

EL ElVIEN'f E CEI 9

R3

de primul mixer al unui receptor destinat unor
Qenzi de frecvenţă plasate În gama undelor
scurte. Cu f s a fost notată frecvenţa semnalului
de intrare, f x este 'frecvenţa oscilatorului local,
iar fi este frecvenţa intermediară avînd valoarea
centrală de 9 MHz. Mixerul fizic considerat este
de tipul dublu echilibrat, cu inel de diode.
Este cunoscut de către cei care s-au ocupat cu
teoria şi practica acestui tip de mixer că gama sa
dinamică (oricum mai mare decît la multe alte tipuri de mixere) este influenţată de caracterul im-

1)' )

ANALIZA CIRCUI'fELOR LINIARE

Z (J): LET 1..:::1 .. ( 1 I

FJ: LET Gl:::···Bl/L(I,·.;~): OU SUB ::::1
~I: GCI :::tlB 460:: NL.XI 1

f

o constituie transformatorul. Fiind, de fapt, un
ansamblu de bobine cuplate, multe programe de
analiză a circuitelor liniare În regim sinusoidal
abordează transformatoarele prin prisma unor
scheme echivalente cu bobine necuplate (L), cerînd utilizatorului să calculeze În prealabil singur
valorile elementelor acestor scheme echivalente
(care pentru transformatoare C/J mai mult de
două înfăşurări au structuri foa~rte complicate).
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Lista exemplu 5.2 (fig. 5.5-b)
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Dacă tot am reluat În articolul
"Muzica şi lumină" artificiul de alimentare fără transformator a blocului electronic ce comanda poarta
unui triac, va propun să profităm
suplimentar de ocazie, analizînd pe
scurt un alt exemplu posibil de aplicatie.
Este vorba, după cum se poate
vedea din schema prescurtată de
principiu (nu a mai fost redat blocul
de alimentare, similar celui de la
montajul
menţionat),
despre o
simpla transpunere la consumator
de reţea şi, bineînţeles, la alimentarea acestuia de la reţea, prin intermediul unui triac adecvat, a bine
cunoscutului
releu
de
totocomandă ce are drept scop aprinderea. şi, respectiv, stingerea automata a unui bec la variaţia sub, respectiv peste un anumit prag, a nivelului de iluminare incidentă pe fototraductorul FT (fototranzistor, practic de orice tip uzual). Din motive evidente, este de preferat ca pragul de
basculare să fie reglabil, funcţie Îndeplinită aici de potenţiometrul P.
Blocul propriu-zis de comandă
are ca nucleu un circuit basculant
trigger-Schmitt, realizat cu tranzistoarele T1, T2 şi piesele aferente. În
condiţii de iluminare ambiantă (Ia
nivelul ferestrei lui FT) peste pragul
dorit, prestabilit .din P, tranzistorul
T1 conduce, T2 este blocat, la fel si
triacul, iar becul (sau becurile) L

din circuitul anod-catod al acestuia
stinse. La scaderea sub prag a nivelului de iluminare, situatia se inversează şi În final becul L' se aprinde.
Alegerea' unui circuit de comutaţie gen trigger-Schmitt prezintă
avantqje
(între
care
comutaţia
ferma), dar şi dezavantajul unui de'calaj sau histerezis între pragurile
de comutaţie sus-jos, respectiv jossus. Tocmai aici intervine contribuţia inevitabila a experimentatorului, care trebuie sa stabilească un
compromis optim între valorile rezistentelor R3 si R4.
Pe de alta parte. revenind la cele
aratate în articolul "Muzică si lumină", valoarea cumulată R3
R4
este, la rîn.dul ei, dictată de sensibilitatea .de poarta a triacului, pentru
o tens,lune continua de a'limentare
dată. In cazul unor exemplare de
triace mai puţin sensibile este neces~r~ fi~ redu~erea valorii lui R3 (impliCit ŞI R4, In schema de faţă), fie
creşterea
capacitaţii
condensatorul.ui C3, orientativ pînă la 0,68 ,uF,
chiar 1 ,uF (2x0,47 ,uF), În blocul de
alimentare, cu eventuale retusuri si
asupra rezistenţei, R7 (pînă (a
220---150 0/3 W). In astfel de situaţii extreme este recomandabil să
se folosească o diodă Zener Dz cu
p~tere
disipată
acoperitoare, de
pltda ZL 12.
In montajul definitiv, fototranzistorul FT va fi amplasat astfel încît el

să nu "vadă" --- decît eventual în
foarte mică măsură şi, oricum, nu
direct :..- lumina emisă de becul sau
becurile L. În acest scop, el va fi
orientat preferenţial spre sursa de
iluminare ambiantă uzuală (naturală sau artificială) şi protejat, pe cît
posibil, de lumina emisă de becul L
(tl!b opac pe capsulă etc.).
Imi fac datoria să atrag din nou
atenţia
constructorilor
neavizaţi
asupra pericolului de electrocutare
sporit ce îl prezintă experimentarea
(dar şi exploatarea) montajelor de
acest gen. Astfel, este interzisă
atingerea cu mîna sau cu un obiect
bun conducător electric a oricărei

piese din montaj, înainte de intreruperea alimentării de la reţea (în blocul de alimentare a fost prevăzuta
rezistenţa R6, care asigură de'scărcarea
condensatorului
"periculos" C3 într-un timp suficient de
scurt, de ordinul se<;:undei). De asemenea, se va respecta conectarea
indicată pentru nulul şi faza reţelei.
iar la conceperea şi realizarea definitivă a aparatului se va avea grija
ca nici una din piesele racordate
electric la montaj (inclusiv corpul
potenţiometrului
şi
fototranzistorul) să nu poată fi atinse direct cu
mîna din exterior.
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a o completare la articolul
"LED-uri la reţea", publicat În nu~ărul trecut la această rubrică, propun a~atorilor interesaţi o variantă
si~plă de indicator cu zece LED-uri
distribuite îl} două grupuri serie de
cîte cinci. In functie de destinatia
concretă a ~,ontajului, aranja~e'n
tul spaţial dorit, piesele disponibile,
gust etc., se pot folosi LED-uri identice sau de culori diferite (dar avînd
toate acelasi curent no~inal ~a
xi~, de pilda 20 ~A, ca în exe~plul
din
figură),
singura
~odificare
eventual necesară fiind redi~en
sionarea rezistentelor de Ii~itare
R3 si R4.
.
Principiul ali~entării a fost expus
şi, după cu~ se vede din sche~ă,
cele două grupuri LED1--S, respectiv LED6---10, lucrează În "opoziţie", fiecare pe cîte o se~ialter
nanţă a tensiunii ce li se aplică Între
bornele A si B. Re~areă~ doar artificiul suplimentar de Ii~itare bidirecţională a tensiunii între bornele
A şi B prin inter~ediul celor două
diode Zener identice, DZ1, DZ2, legate în serie şi În sensuri opuse.
Pentru fiecare se~ialternanţă, unul
din "Zenere'.' va conduce În chip de
diodă obişnuită, iar celălalt se va
co~porta ca o diodă stabilizatoare,
~ai bine zis li~itatoare de tensiune.

In felul acesta, tensiunea la
);---B nu va putea depăşi În nici unul
din sensuri valoarea aproxi~ativa
UZ + 0,7 V, adică de C'ea 12,7 pen~~.~N~~~~~~~n~~~I~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~"~B~~~~~~C~0CNS.~CCA~I.~C~.~.~CL~~~L ••~~.•NL~~L.2 tru exe~plul dat. ,
Ţinînd cont de. această tensiune
i~:'~I_~l&~~=I~LcaLlmm.~IL~~~~~~~a.LLLI~N~~CN.~~·.~C.l.~~~~:.LL~ ••L.2L~.LL~.lL~L~I~~, ~axi~a si de caderile, de tensiune
În direct' pe fiecare dÎf1 cele doua
C R2
grupuri de L/ED-uri', care pot ni ~e~
nificativ diferite, 'in funcţie de tipul
LED-urilor utilizate, nu ·ne. ~ai
02M47 390J1..'
ră~Îne deCÎt" să calculă~ orientativ
, F'
2W
valorile acoperitoare ale rezistenţe
lor de Ii~itare R3 si R4.
De exe~plu, sa presupune~ ,că
pri~ul grup, LED1--S, conţine cinci
LED-uri roşii identice, cu un curent
~axi~ ad~is de 20 ~A si cu o
LED1
LED 6
cădere de tensiune În direct de cca
1MA
1,8 V. Rezultă În total o cădere pe
grup de 5 x 1,8 V = 9 ~, deci rezisO,SW
DZ1
LE02
LED7
tenţa serie R3 va trebui sa preia diferenţa de 12,7 V --- 9 V = .3,7 V la
curentul ~axi~, de unde deduce~
R3 = 180 n. Dacă În grupul al doilea
LE03
LE08
vo~ folosi LED-uri verzi, tot de 20
~A, dar cu căderea În direct de cca
2,1 V, rezultă si~ilar R4 = 110 n
În, 'incheiere, rea~intesc obligaţia
LE04
LE09
°Z2
a~atorului ce experi~entează astfel de ~ontaje de a ~anifesta grija
2xZL12
deosebită atît pe parcursul probe(chiar ~i PL12Z)
LEOS
LED10
lor (nu se ating piesele cu ~Îna decît du pă în~reru perea ali ~entă ri i) .
cît şi la realizarea finala.
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SURSA
de CURENT
Pentru

încărcarea

unor acu-,
ca şi pentru diverse
alte scopuri casnice ori de laborator, ave~ nevoie adesea de o sursă
de curent constant în do~eniul zecilor sau al sutelor de rnilia~peri.
Soluţia
elegantă
est~,· desigur,
aceea a sursei reglabile continuu
într-o plajă dată, dar ea i~plică
afecta rea unui instru~ent indicator
suficient de precis, pe care începătorii nu îl posedă întotdeauna (şi
chiar dacă-1 au, nu se îndură să-I
i~obilizeze Într-un astfel de aparat
banal). A~ preferat, de aceea, vari,anta de sursă cu valoare fixă de
curent, ~ai precis un exe~plu cu
trei intensităţi prestabilite, i 1 = SO ~A,
i2 = 100 ~A şi i3
1S0 ~A, selectabile dintr-un co~utator K (fig. 1).
Montajul î~bină, ca un co~pro
~is acceptabil, considerentele de
si~plitate,
accesibilitate, cost, siguranţă În funcţionare, cu exigenţele uzuale, nu prea ridicate, În ceea
ce priveşte precizia (reproductibilitatea, deriva ter~ică etc.). Realizarea sa ridică o singură proble~ă
~ai delicată, anu~e aceea a sursei
de ali~entare, Ua. Se stie că sursele
de curent constant Îucrează bine
nu~ai
peste o anu~ită valoare
a tensiunii de ali~entare Ua,) specifică tipului de sche~ă ales. In cazul
de faţă, ţinînd cont de destinaţia
propusă, trebuie să ~ări~ substanţial tensiunea de ali~entare, pentru
a putea folosi aparatul şi la Încărca
rea si~ultană a unor grupuri de ~i
niacu~ulatoare
Înseriate
(intern
sau extern), a căror tensiune Însu~ată se ridică adeseori la 7,5--12 V,
eventual chiar ~ai ~ult.
A~ ales acoperitor tensiunea de
ali~entare Ua
32 V, care se poate
obţine, de pildă, plecînd de la un
transfor~ator de 220 V/24 V -- 0,3
A, prin redresare bialternanţă În
punte şi filtrare adecvată. Rea~in
tesc, totuşi, în figura 2 şi o altă variantă posibilă, bazată pe un transfor~ator ~ult ~ai uzual (secundar
unic de cca 12--13 V/O,S A), apelînd
În schi~b la redresarea cu dublare
~ulatoare ~ici,

1
R
1k.ft/3W
+

B

Ua=32V

i1=SOmA-..R1 ~ 1îO..n.
i2=100 mA--R2 ~ SS.n.
i 3=1SOmA....R3 ~ 36,7Jl.
R3
(~ 2W)

Oz

PL6V2Z (6,2V)

M

r

+

01
12VN
O,SA

220VN

(1
2x
1N4002

Tr.

2x
lO00pF
25V
- (2

02

(3

1000pF
~35V

Ua

de tensiune, care i~plică ~ai ~ulte
condensatoare si de valori ~ai
~ari. Cu piesele 'indicate în sche~a
a~ obţinut În gol o tensiune Ua de
cca 34 V, care scade pînă la aproxi~ativ
30 V, la. un consu~ de
1S0--200 ~A.
. Sursa
propriu-zisă
de curent
constant est~atît de si~plă Încît î~i
este şi jenă să o ~ai co~entez (să
nu uită~ însa că începători a~ fost
toţi, începători sînt şi acu~ şi vor
~ai fi întotdeauna). Foarte pe sCOrt,
este vorba, despre stabilizarea 1'0:::
tenţialului aplicat În baza tranzistoru.lui T (punctul B) cu ajutorul cellJ:,
IeI R---Dz, la o valoare de aproxi~ativ
UZ, în cazul de faţa de cca 6,2 V taţă
de ~asa M. Această tensiune B---M
se .distribuie Între joncţiunea bază
e~ltor a lui T (cca 0,7 V) şi rezistenţa de e~itor, R 1---R3. Dacă se
alege un exe~plar de tranzistor cu
factorul beta suficient de ~are
(preferabil peste 140---1S0), curentul de e~itor poate fi confundat
practic cu curentul de colector -respectiv curentul constant dorit
--, ceea ce însea~nă că valoarea
acestuia din ur~ă poate fi stabilită
suficient de precis prin di~ensio
narea adecvată a rezistenţelor Ri (i =
1. ,2, 3).
In realitate, însă, nici tensiunea
no~inală a diodei Zener Dz nu este
, exact. cea indJcată de capsulă, nici
caderea UBE a tranzistorului nu
este de fix 0,7 V (~ai ales în plajă
atît de larga de curent), nici rezistoarele de wattaj corespunzător nu
sînt suficient de precise, Încît, una
peste alta, se i~pune un ~ic tatonaj
experi~ental,
înlocuind în acest
scop rezistenţa de sarcină Rs
printr-un
~ilia~per~etru
cu
1S0---300 ~A c.c. Ia cap de scală.
Din considerente de disipaţie ter~ică, rezistoarele R1, R2, R3 se vor
alege la cel puţin 2--3 W (în funcţie
de "aerisirea" internă a aparatului),
rezistorui R, tatonat experi~ental şi
el, la ~ini~u~ 3 W, iar tranzistorului T i se va atasa un radiator În
for~ă de U, din tablă de alu~iniu cu
grosi~ea de 0,5--1 ~~, cu suprafaţa de. ~ini~u~ 12--1S·C~2.

CQ-VO
se reglează R1 pînă cînd curentul absorbit la nodul 4P1 este de cca 10 mA
, ; . ~'
Se cuplează o sarcină de 75 0/2 W Între pin~)r"
8R1 şi masă. Se trece K2 pe poziţia .,Tx" şi s.e
apasă manipulatorul.
'
Tensiunea de RF ce apare la pinul 8P1 trebuie
să fie de cca 23 V pentru Ualim = 12,5 V. Dacă nu,
se acţionează asupra lui R6 şiR10.
Curentul absorbit la pinul 5P1 cu manipulatorul neapăsat este de 93--100 mA, iar cu el apăsat
, de cca 250 mA
Dacă se folosesc tranzistoare BC107 şi B0139,
se: obtin tensiuni de RF mai reduse. Cu aceasta
reglajul este practic încheiat.

Ing. RADU FLORIN, Craiova

Aparatul lucrează În benzile de 3,5 şi 7 MHz,
avînd o sensibilitate mai bună de 1 jJ.V. Selectivitatea este realizată atît cu un circuit acordat În
amplificatorul de radiofrecvenţă, cît şi cu un filtru de AF. cu banda de trecere variabilă.
Partea de emisie asigură o putere de 0,8--1,5
W pe o sarcină de 75 n, cînd aparatul este alimentat Între 12 şi 15 V c.c.
Puterea furnizată este suficientă pentru atacul
unui amplificator de putere sau pentru lucrul În
bandă.

Descriere
1. Placa P1 conţine ampLificatorul RF la recepţie, format din tranzistorul Ti, de tip B F245B sau
C, realizat În schemă cu sursa la masă.
Bobinele. Li şi L2 sînt realizate pe un mic tor de
ferită cu dimensiunile 0 6x4x2 mm si au Li = 8
spire şi L2 = 22 de spire CuEm 0,2. 'Se poate folosi şi o bobină FI de la aparatele de radio tranzistorizate.
Bobinele L3 şi L4 sînt realizate pe o carcasă FI
"Cora" şi au L3 = 10 spire, iar L4 = 3 spire CuEm
0,12.

PLACA P1

R1 se alege astfel ca prin circuit să treacă un
curent de 10... 12 mA.
Pe aceeaşi placă se găseşte amplificatorul RF
de emisie, realizat cu tranzistoarele T2 de tip
2N2222 şi T3 de tip 2N3553, montat pe un mic radiator (cca 8 cm 2 ). Se pot folosi şi tipurile BC107,
respectiv B0139, reducîndu-se puţin puterea la
emisie.
.
Şocul SRF are 30 de spire CuEm 0 0,12 pe un
miez 0 3 de ferită.
Dioda 01 este utilă dacă se adoptă o schemă
VOX sau un generator de ton pentru controlul
auditiv al emisiei.
Dioda 02 are rolul de a proteja T3 la supratensiune.
2. Placa P2
Conţine
detectorul de produs realizat cu
TAA661 într-o schemă cunoscută şi circuitul de
mute realizat cu T4, de tip BC107. După realizare,
blocul se ecranează cu tablă de la cutiile de conserve.
3. Placa P3
Conţine filtrul de joasă frecvenţă cu banda de
trecere variabilă şi amplificatorul audio realizat
cu TBA790T.
Filtrul de joasă frecvenţă este realizat cu
AO.741, în a cărui buclă de reacţie s-a introdus
u'n filtru trece-bandă dublu T realizat cu C25,
C26, C24 si R23, R24, R25, Înseriat cu un potenţiometru' de 10 kO ce permite reglarea benzii
de trecere Între. 300 şi 3 000 Hz.
Toate rezistoarele pe circuitul de semnal mic
vor fi de tip RPM, iar C18 se preferă a fi cu tanta!.
Între pinii de alimentare ai AQ. se cuplează, pe
spatele plăcii, un condensator de 100 nF.
4. Placa P4
Oscilatorul cu frecvenţă variabilă este/de tipul
Franklin, unul din cele mai stabile în funcţionare.

Valorile componentelor
Placa 1
R1 = 270 O; R2 = 130 O; R9 = 33 kO; Ri0 = 4,7
k!); R5 = 3,3 kO; R6 = 470 O; R7 = 22 O; R8 = 220
n; R3 = 560 O; R4 = ,10 0/0,5 W; Ci = C9 = 1 nF;
C2 = C6 = 47 nF; C5 = C7 = C8 = 10 nF; C4 = 10
pF; 01 = 1N4001; 02 = PL39Z; C3 = 100 nF.

Tranzistoarele T5 şi T6, de tip 2N2369 (sau
BC107), formează oscilatorul propriu-zis, iar T7.
de tip BC107B, este un repetor pe emitor ce ofera
la ieşire pe pinul 5 tensiunea necesa:~ pentru
emisie, iar la pinul 6 o tensiune reglablla pentru
mixerul integrat.
Condensatoarele C36, C41, C42 sînt cu dielectric ceramică, cu coeficient de temperatură preferabil pozitiv. .
Circuitul oscilant va fi, de asemenea, compensat termic. L5 are 10 spire din sîrmă CuEm
0,15 ... 0,3 mm pe o carcasă cu miez FI 455 kHz, iar
L6 are 7 spire cu acelaşi conductor şi miez, pe
acelaşi tip de carcasă.
C35 si C38 au coeficient termic--220 ppm, iar
C39 si .C34 sînt, de fapt, grupări de condensa)loare . pentru care,din calcule, s-a obţinut coefi. cient de temperatură -10 ppm.
În aceste condiţii, montajul fiind introdus Într-o
cutie metalică căptuşită cu polistiren expandat!
s-a obţinut o alunecare de frecvenţă de 38 Hz/oră
după 30 de minute de la punerea. în funcţiune.
Se are În vedere ca la montaj K1 să' fie amplasat
.'chiar pe cutia VFO.
" 5. Placa P5
Generează tensiunea de comandă a diodelor
,,'varicap. Schema a fost prezentată În revistă (nr.
, 4/1984) şi nu necesită comentarii. S-au introdus
diodele 09 şi 011 de tip OC2 Ooncţiuni de la tranzistoare BC) pentru compensare termică. Ele pot
lipsi dacă 08 şi O 10 sînt PL 10Z, cu înrăutăţi rea
nu prea semnificativă a stabJlităţii oscilatorului.
Pe schema de conexiuni apar şi componente
ale căror valori nu sînt date explicit pe desen.
Acestea sînt P1 = 100 kO helipot; P2 = 10 kO lin;
Cv -- 2x270 pF dela aparatele de buzunar; C53 =
390 pF; C54 = 780 pF; C52 = 18 pF; C51 = 220 pF.
Punere În funcţiune şi reglaje
Aparate de măsură necesare: AVO-metru cu
Rin 2:: 20 kO/V, frecvenţmetru numeric, generator
audiofrecvenţă, dipmetru, sondă RF (vezi "Tehnium" nr. 6/1984).
Se începe cu placa P4 complet asamblată împreună cu placa P5.
Se cuplează frecvenţmetrul la borna 5 şi borna
2 a plăcii 5 se Iasă liberă. Se pune P2 în poziţia
mediană. Se trece K1 pe poziţia ,,3,5 MHz", iar P1
se aduce la jumătate. Se reglează R43 ş! .L5, pîn~
se obtine frecventa de 3 650 kHz. Se verifica apoI
capetele de bandă şi acoperirea gamei, ajustînd
valorile lui R43 si L5, eventual C34.
Se trece pe poziţia ,,7 MHz" şi se aduce P1 la
capătul inferior al gamei.
Se reglează L6 pînă se obţine capătul de gamă.
Se verifică acoperirea gamei modificînd eventual C38.
Se verifică tensiunea de RF disponibilă la pinul
5 si care trebuie să fie de cca 1 V. La pinul 6,
aceasta trebu ie să fie de cca 50--80 m V.
Se cuplează pinul 5 din nou la frecvenţmetru
şi, cu P2 în poziţia mediană, se măsoară frec-

pLACA P3

Placa 2
R11 = 2,7 kO; R12 = 150 O; R13= 2,2kO; R14=
820 O; R15 = 2,2 kO; R16 = 10 kO; C10 = C12 = 47
ni='; Cii = 33'pF; C13 = C15 = 4,7 nF; C14 = 82
pF; C16 = 100 nF; C17= 100 jJ.F/16 V. R11, R13 şi
R14 vor fi de tip RPM.

PLACA P4

venţa.

Se cuplează pinul 2, placa 5 la masă şi
glează R46 pînă se obţine aceeaşi indicaţie.

se re-

Cu aceasta, cel mai dificil reglaj s-a Încheiat.
Se reglează în continuare cu ajutorul griddipmetrului L3, L4, ajustînd eventual C54, C51 şi
C52, C53 pentru o corectă acoperire a gamelor.
Cei ' care dispun de un osciloscop pot efectua
un reglaj mult mai pre,cis al tuturor e.tajelor,~ urmărind formele de unda ale semnalu1U1. Daca nu,
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Placa P3
.
RH = 330.0; Ri8 = 1 kf1; R19 = 270 k.o; R20 =
R21 = 10 k.o; R22 = 470; R23
R24 = 3,8 k.o; R25
= 2 kO; R26 = R27 = 100 n; R28 = in; R29 = 33 n;
Ci8
Î ,uF; C19 = C23
C24
C26 = C34 = 0,1
,uF; C33 C21 = C31 = C29 = C27 = 100 ,uF/16 V;
C2,2
4,7 nF; C30 = 6,8 nF; C32 = 33 pF.

Placa P4
R32 = R36 = 47 k.o; R34 = R38 = 2,2 k.o; R30 =
R31 = 33 kn;R33 = 10 k.o; R41 = 150 k.o; R40 =
330 n; R42 = 1 k!l; R35 = R39 = 2,2
k!1; C36 = 82 pF; C37 = C45 = C47 = 100 nF; C38
= 2,2 pF; C39 = 1,8 pF; C40 = C43 = 10 nF; C41 =
C42
22 pF; C44
82 pF; C48 = C49
1 nF;
03 = 04= BB139; 05= pL8V1Z.

Placa 5
C50 == C51 = 50 nF; R5i = R52 = 330.0; R47 =
R48 = R50 = 3,3 k!l; R45
R53 = 10 k.o; R49 = 15
k.o; R44 = 1,8 k!l; R43
R46 = 100 k!l; T8 =
BC107; 06 = 07 = 1N4148; 08 = 010 = PL9V1Z;
09 = 011
OC2.
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foarte mici). Semnalul audio amplificat si corectat conform' normei
RIAA 'este preluat din colectorul
tranzistorului T3 şi aplicat galvanic
celui de-al treilea amplificator diferential care contine tranzistoarele
T5 'şi T6 (în baza' tranzistorului TS).
Amplificarea finală a celui de-al
treilea amplificatpr diferenţial este
definită
de raportul rezistenţelor
R17, R18. Condensatorul C8 este
amplasat pentru limitarea benzii de
trecere a preamplificatorului
În
ceea ce priveşte frecvenţele u Itrasonorei Acest lucru se face 'In vederea evitării unor oscilaţii parazite ce
ar putea apărea datorită unor regimuri tranzitorii dinamice de lucru
ale preamplificatorului. Amplifica-.
torul diferenţial care conţine tranzistoarele TS şi T6 reprezinta, totodată, un etaj tampon care defineşte,
amplificarea finală a montajului şi,

Schema electrică propusă repreo optimizare calitativă ,a unui
preamplificator care face parte din
categoria HI-FI, destinat a echipa
un pick-up performant dotat cu
zintă

doză electromagnetică.
Performanţele
preamplificatorului

s'lnt:
--- tensiunea de intrare U j = 3m V;
-- impedanţa de intrare Zi = 47 k!l;
impedanţa de ieşire Ze
10 k!l;
--- amplificarea A/i000 Hz = 40 dB;
--- caracteristica de transfer: RIAA;
--- banda de trecere f = 16 Hz
- 20 kHz;
-- raport semnal/zgOmot F /N 2::
2:: 70 dB;
--- distorsiuni
armonice
totale
THD ::s: 0,1%;
--- distorsiuni de intermodulaţie
TID::S: 0,02%;
--- tensiunea de alimentare UA
±i2 V.
Semnalul audio util preluat de la
doza electromagnetică este aplicat
la intrarea montajului, prin intermediul condensatorului Ci, primului
etaj de amplificare, care conţine
tranzistoarele Ti si T2,
Analizînd schema electrică, se
observă că pentru realizarea amplificării în tensiune s-au utilizat trei
amplificatoare diferenţiale, care in-

concomitent, oferă avantajul obţi
nerii unei impedanţe de ieşire
scăzute, În vederea .unei adaptări
convenabile dintre preamplificator
şi corectorul de ton sau amplificatorul de putere care succede
pream pl ifi catoru 1,
Montajul se realizează practic pe
o placuţă de sticlotextolit placat cu
folie de cupru, În varianta stereo. La
realizarea cablajului imprimat se
vor I.ua toate măsurile ce privesc
amplificatoarele de semnal mic, şi
anume structura fizică de cvadripol
a montajului, traseu de masă gros
de minimum 4 mm, evitarea buclei
de masă etc. O variantă de realizare
a cablajului imprimat este prezentată În figura 2. După realizarea cablajului imprimat, înaintea plantării
fiecărei componente electrice este
necesară
verificarea
acesteia.
Orice componentă defectă duce cel ~

puţin

la nefuncţionarea mont
În parametrii estimaţi iniţial.
Montajul se alimentează de la
sursă dublă de tensiune UA = ±12
stabilizată si foarte bine filtrata.
verifică prezenţa tensiunilor in
cate pe schema electrică folosin
un voltmetru cu imp,edanţa mare
intrare (Zi = 1 MH). In cazul unei
ferenţe a tensiunilor mai. mare cu
3% faţă de valorile indicate,
caută şi se înlocuieşte componenta
defectă.
După
aceste verificări,
montajul se ecranează folosin{j o
cutie din tablă de fier cu pereţii
groşi de minimum 1 mm, Ulterior
montajul se rigidizează În
blul electroacustic unde va fu
ţiona, Legăturile galvanice de la .
trarea $t ieşirea montajului, ce pri,vesc traseele semnalului audio util,
se realizează obligatoriu folosind
conductoare ecranate.
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clud tranzistoarele T1---T2, T3---T4
si TS---T6.
Aceasta' configuraţie a montajului permite obţinerea unor performanţe electrice foarte bune, atît în
privinţa unor amplificări
mari În
tensi.une cu distorsiuni foarte mici,
cît şi din punct de vedere al stabilităţii termice Într-o gamă largă de
temperaturi. Tot pentru optimizarea' performanţelor electrice finale
ale montajului În ceea ce priveşte
distorsiunile şi raportul semnal/
zgomot s-a ales un cuplaj galvanic
între cele trei etaje de amplificare
de tip amplificator diferenţia/. Polarizarea primului amplificator diferenţial a fost astfel aleasă Încît tranzistoarele Ti şi T2 să se situeze într-o
zonă de lucru În' care raportul semnal/zgomot este maxim. În acest
sens, pentru definirea punctului
static de funcţionare al celor două
tranzistoare s-au ales o tensiune de
lucru colector-emitor mică (U CE =
= S V) şi un curent de lucru de ordinul sutelor de microamperi (lC1
= I C2 = 311 MA). Semnalul de intrare
este aplicat la intrarea neinversoare
a amplificatorului diferenţial, În
baza tranzistorului Ti. Intrarea inversoare (în baza tranzistorului T2)
este folosită pentru amplificarea
unei bucle de reacţie negativă, formată din grupul CS, R9, C7, R10,
R8, care oferă În final montajului
caracteristica de transfer de tip
RIAA. Semnalul amplificat de primul amplificator diferenţial este
. preluat din colectorul tranzistoru1ui.
T1 şi aplicat galvanic celui de-al
doilea amplificator diferenţial, care
conţine tranzistoarele T3 şi T 4 (în
baza tranzistorului T3). Bucla de
reacţie negativă defineşte amplificarea, oferind, totodată, avantajele
cunoscute ale reacţiei negative
(amplificare mare cu distorsiuni
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ALEXANDRU COTTA, fiz. GHEORGHE
în materialul de faţă propunem
cititorilor un aparat de măsurare.~
inducţiei magneti.ce ?i ..temperatu~lI:
Necesitatea
masuram
Inducţlel
magnetice apare În ?c~tivitat.ea. constructorului amator la optimizarea
construcţiei
sau reparar~a unor
dispozitive electromagn~tlce
(relee, zăvoare, servomecanlsme, .s~>r.:
tatoare), ori la apre~ier.ea c~llţaţll
magneţilor p~rma.nenţl ŞI urm.anrea
evolutiei lor In timp. Determinarea
sensu'lui cîmpului magnetic produs
de o bobină parcursă de un curent
continuu este o metodă de affare a
sensului înfăşurăril (atunci cÎf!d nu
este vizibil capătul acesteia) ŞI permite legarea corectă În circuit a bobinei
(înfă.$urare a unui
necunoscut,
stator
O"'-"f'Uf'lrr\nl',nr etc.).
calitate de traductor magnetic
Tj-! se foloseşte un senzor b~zat pe
efect Hali, tip t3H1, realizat la
I.P.R.S.-Băneasa,
Alimentat cu o
tensiune continuă de 5 V, ac~st
senzor furnizează la bo~nele de "le:
sire o tensiune diferenţlala a carei
valoare este direct proporţională cu
valoarea inducţie; 6împul~i m~g~e
tic aplicat. Sensul tensiunI! de Ieşire
este în
de sensul

Construcţia

sondei magnetice

Sonda de măsurare a inducţiei
magnetice se realizează p!'in lipirea
cu cositor a traductorulw la firele
unui cablu flexibil ecranat (fig. 2),
Terminalele senzorului
vor fi
scurtate În prealabil, dar nu vor fi
pliate (îndoite) Într,.o parte sau alta
a corpului traductorul~i, ~eo~re~e
se creeaza asimetrie In distribuţia
liniilor cîmpului magnetic.
,
.
Pentru
rigidizarea
legaturilor,
senzorul cu firele şi o mica porlil!ne
de cablu se Înglobeaza Într-o raşlna
epoxidică ce se toarna
forma
cilindrică. Este
senzorului
carcasa
la distante
anume paralelă
'de
circulare.
de turnare se îndepărtează, iar carca~a se
marchează cu vopsea pe una dm fetele circulare, pentru a permite determinarea sensului cîmpului magnetîc.
Construcţia

Cablu

BĂlUTĂ

Sondă

temperatură

Raşină

epox i

(osi tor

I

Cablu

sondei de temperatură

Sonda .de
metalic (rezervă de
cum este ară
l",,.,hi.rlc.,'o,,, tubului la
cu o picătură de

Lipi tură

pe unde
cositor. La celălalt
un maniese firul ecranat, se
şon
de răşină
pentru
etansare.
Prezenţa vaselinei slliconice (re-

Diodă

Reglajul blocului de măsurare a
inducţiei magnetice

Temperatura

COC)

Se scurtcircuiteaza la masă intrarile neinversoare (pinii 3) ai circuitelor CI1
C12. Se
P1 şi
P2 astfe!
la iesirile
C11, respectiv C12, sa obţinem O,OmV.
Se înlătură scurtcircuitul şi făra'
cîmp magnetic aplicat pe traductor,
se reglează P3
la
unei tensiuni nule
iesirea lui
Se aplică un cîmp magnetic cu
ductia cunoscută prin măsurare cu
,
considerat
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Fac torul de
co recţie
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°
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60

x 11
x 14

70
80
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x
x
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x

-
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Se introduce sonda Într-un vas cu
apă care fierbe
sferică normală

la presiune atmo(100°C). Dupa cîteva minute se reglează P5 pînă la
obtinerea tensiunii de 1 000 mV la
ieşirea lui C14.

--

Reglajul voltmetrului digital

-1-

Cu o tensiune de1 000 rnV aplila intrare (pe comutatorul
K1.1), se reglează P8 pînă la obţine
rea inducţiei 1 000 pe afişaj. ,
Se inversează sensul tensiunii de
la intrare
se verifică simetria inducţie;
OOOmV). Asimetrii pot
proveni
la utilizarea unor condensatoare cu pierderi În circuitele
aferente lui CIS.
Sursele de alimentare experimentate de autori au fost reaiizate
după schema din figura 3. Se remarcă folosirea unor stabilizatoare
integrate ce conferă o bună stabilitate în funcţionarea montajului.
Precizăm că la măsurarea inducţiei magnetice liniile de cîmp trebuie să fie perpendiculare pe suprafaţa senzorului pentru a obţine o
cată

cr: cr:
<::)

N

<::>

t"-l

N

W

W

a a

:::E: L

x

m

inducţie maximă.

Caracteristici tehnice
Domeniul de măsurare a inductiei cîmpului magnetic continuu:
, -- 1 000 mT. .. +1 000 mT, cu o
precizie de ±O,S%
Domeniul de măsurare a tem peraturii:
-1O°C ... +100°C, cu o precizie de
±O,S%
Temperatura ambiantă a aparatului: +10 .. .40°C.
în cazul efectuării măsurătorilor
magnetice la o altă temperatură a
sondei decît cea pentru care s-a
făcut etalonarea (25°C), valorile citite trebuie înmultite cu un factor de
corectie care este dat În tabelul aIă-,
turat.' Precizia determinărilor devine ±2%.
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caÎn
capacitiv Ci se face
masă. Momentul în·
de depăşirea, praare loc conducţia
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face orin Inh:>rrrl.::>r1!ll·hr::ln7i~,tfl"'l
repeter pe
niaritatea
implicit şi
Impulsul d.e
rezistenţa R3are
o amplitudine
foarte ascuţit ca
formă si de
În raport cu
rioada .
ferăstrău".
impuls· poate fi
declansării baI~ierii pe
a spotului oscilOSCOplJlui
Uzat cavobuloscop.
Cu valorile elementelor din schema de principiu s-au determinat următorii parametri care, o
parte.dintre ei, sînt explicitati şi În figura 2 a şî.2 b:
.'- durata minimă a pante;: 300ţls (fig. 2 a);
- durata maxima apantei: 3.8 ms (fig. 2 a);
- amplitudinea pantei: 12 V (fig. 2 a);
- durataimpulsului de descărcare a condensatorutui.: 4ţls (fig. 2 b);
- ampHtudineaimpulsului de descărc~He: 8 V,
(fig. 2 b ) . .
~
Potenţiometrele P1 şi P2 au rolul de a regla
"Fin", respectiv "Brut",frecvenţa de repetiţie a
semnalului În.' "dinte de ferăstrău", corelîndu:-I
comod În acest fel cu frecvenţa de baleiere pe
orizontală a spotului vobuloscopuluL

I
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este pus
,
tranzistoare mai
sau cu marcajul şters
de
nu detine date de
va prezenta o
rul ur:ui ohmmetru se poate
foarte mare,
mina uşor baza, colectorul ŞI emito- de
megaohmilor. Astfel,
rul unui astfel de dispozitiv. Sînt' amplificarea globală este mare, iar
unele aparate de măsură care au şi potenţialul cofectorului tranzistoun betametru cu ajutorul căruia se ruiui. T2 tinde să urce spre tensiumăsoară factorul de amplificare În . nea
de alimentare de +150 V.
curent. Dar cele mai multe nu pot Acesta se Iimitea~ă numai În mo"spune" nimic despre tensiunea de mentul apariţiei fenomenului de
străpungere U CEO a tranzistorului străpungere (cu condiţia ca UC!;O a
testat.
tranzistorului T2 să fie mai mica de
Montajul prezentat în continuare 150 Vi).
rezolvă această ultimă problemă cu
Rezistenţele R3 şi R6 au rolul de a
un număr mic de componente. Cu limita curentul prin T1 la o valoare
un asemenea tester se pot sorta, nedistructivă
pentru
tranzistorul
eventual, tranzistoarele de un anu- testat.
mit tip În funcţie de tensiunea lor de
Divizorul R4 şi R5 menţine potenstrăpungere.
ţialul bazei tranzistorului T2 la o vaAşa cum se observă, circuitul in- loare sub 0,5 V, În cazul În care ieşi
tegrat 741 împreună cu tranzistorul ,rea operaţionalului cade la valoarea
T2 formează un amplificator nein- sa minimă (aproximativ 2 V).
versor. Pe intrarea inversoare a amTot cu acest testerse pot măsura
plificatorului operaţional este apli- şi tranzistoarele de tip pnp, cu concată o tensiune preluată prin divizo- diţia de a monta colectorul În borna
rul rezistiv R1, R2, din tensiunea de "a" si emitorul În borna "b".
alimentare de +12 V. Tranzistorul
Tr'anzistorul T2 se recomandă a fi
, T2 are doar rolul de a mări excursia cu U CEO mai mare decît tensiunea
generală a tensiunii de ieşire a amde +150 V.

I

BF'457
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Cu un tranzistor cu efect de cîmp (TEC) şi un
altul bipolar obişnuit se poate realiza un microemiţător modulat În frecvenţă (figura 1). Raza de
acţiune este redusă, de maximum 50 m. EI poate
fi utilizat În ,interiorul apartamentelor sau Încăperi alăturate cu o antenă de numai 10-15 cm,
recepţia făcîndu-se cu un receptor uzual pe unde
ultrascurte (fie În banda 64 MHz-73 MHz OIRT.
fie în banda 88 MHz"":108
CGIR). Cu două
de acest fel şi
radioreceptoare

se

dar nelclistorsionat
realizarea
se recomandă
.. . de
şi cea de radiofrec~
sa fIe c~nstr~it~, separat, în două comparti.
. ale unei Cutii ain tablă de fier cositorit sau
dm stlc!otextolit.
Pentru evitarea unui posibil
L 1--L2 si socul de .. ",r;'AiF"O/~"O"'+;;
ultime bobin'e va trebui să
axa
mai sus ""'c.ntIAr,"';
microfon m<'lil""""ntn,ni,..,<>n";'"
In cei mai defavorabil
reduse.

de undă
venţa şi

I

I

I
I

dreptunghiulară.
Frecfactorul de umplere al
acestor semnale dreptunghiulare
se reglează prin intermediul unor
elemente RC, conectate la pinii de
control 16, 17, 18, 19. Frecvenţa generată de OCT poate fi modificata
brut, schimbînd capacitatea cuplată între pinul 17 şi masă, prin intermediul comutatorului 811. Variaţia continUă a frecvenţei se asigură prin schimbarea tensiunii. aplicate pinului 16 sau prin schimbarea
rezistenţei între pinul 18 şi masă, cu
ajutorul potenţiometrelor P11, respectiv P12. Potenţiometrul P14,
conectat în circlfitul pinului 19, reglează factorul de umplere al semnalului dreptunghiular.
Generatorul de frecvenţă foarte
joasă, GFFJ, produce un semnal cu
frecventă infraacustică, cu formă
de undă triunghiulară. Elementele
RC folosite pentru controlul acestui
generator sînt conectate între pinii
20, 21 şi masă. Capacitatea selectată prin comutatorul" 813 modifică
brut frecvenţa acestui generator;
variaţia continuă a frecvenţei se
obţine priI! modificarea rezistenţei
între pinul 20 şi masă, prin intermediul potenţiometrului P13. 8emnalui provenit de la acest generator
modulează frecvenţa generată de
OCT într-un domeniu de baleiaj de'
1:5; întreruperea procesului de modulaţie în frecvenţă se poate face
prin intermediul comutatorului 814,
conectat În circuitul pinului 22.
Generatorul digital de zgomot,
GOl, poate fi controlat prin pinii 3
şi 4, corespunzători unui generator
'de tact Încorporat, GT, fie prin intermediul unui generator de tact
exterior.
Frecvenţa
generatorului
de tact încorporat este controlată
prin potenţiometrul P1, iar frecvenţa
generatorului exterior prin
potenţiometrul P2 şi capacităţile introduse în circuit prin comutatorul
82. Generatorul exterior poate fi
deconectat prin comutatorul 83.
Filtrul digital trece-bandă, FD,
acţionează
asupra zgomotului şi
este controlat de elementele RC
conectate în circuitul pinilor 5 şi 6.
Comutatoarele 85 ... 87 reglează
banda de trecere a filtrului prin conectarea În circuit a unuia dintre
cele trei condensatoare; reglarea
fină a benzii de trecere a filtrului se
face prin intermediul potenţiome
trului P3.
Circuitul de formare a anvelopei
CFA este controlat prin intermediul
elementelor conectate la pinii 1, 7,
8, 9, 10, 23, 24 şi 28. Declanşarea
atacului anvelopei este realizată
prin porţile NAND CI2 conectate la
pinii 1 şi 28, controlate prin comutatorul 81 şi push-ul (fără reţinere)
PH1. Timpul de atac este reglat prin
potenţiometrul P6, iar timpul de
menţinere prin potenţiometrul P4.
Aceste potenţiometre, împreună cu
condensatorul conectat la pinul 8,
determ ină
evol uţia
anvelopei.
Există şi posibilitatea declanşării formatorului de anvelopă prin impulsuri singulare sau ciclice, produse
de generatorul suplimentar realizat
cu CI3 şi T1. Timpul de menţinere a
impulsului este reglat prin potenţiometrul P15 şi condensatorul conectat la pinul 23. Viteza de acţio"
nare a generatorului de declanşare
este reglată prin potenţiometrul P5,
iar funcţionarea sa poate fi întreruptă prin comutatorul 88. Impulsurile singulare se declanşează prin
push-ul PH2.
Amplificatorul controlat în tensiune ACT se controlează prin intermediul elementelor conectate la
pinii 11, 12 şi 13. Datorită posibilită
ţii de control în tensiune al amplitudinii se poate obţine efectul de tremolo. Potenţiometrul PT reglează
profunzimea efectului, iar potenţio
metrul P9 frecvenţa generatorului
de tremolo, realizat cu C14, CI5 şi
T2. Potenţiometrul P10 stabileşte
nivelul maxim al semnalului de ieşire, iar potenţiometrul P8 reglează
amplitudinea între valoarea maximă si zero.
Mixerul MIX asigură sumarea
semnalelor cu forme de undă dife-
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816 --- GFFJ;
817 --- GOl;
818 --- OCT şi GOl;
819 --- GFFJ şi GOl;
820 -- OCT, GFFJ şi GOl;
821 --- OCT şi GFFJ;
322 -- deconectate.
Cele opt selectoare constau dintr-un comutator cu autoexcludere,
avînd opt secţil,mi cu cîte 3 x 2 po-

rite. EI este controlat în circuitul pinilor 25, 26 şi 27, cărora li se aplică o
tensiune de +5 V prin comutatoaPrin intermediul
rele 815... 822.
acestor comutatoare se selectează
sursa de semnal, după cum urmează:

815 --- OCT;

ziţii.

8tabilizatorul 8TAB de +5 V, a
tensiune este disponibilă la
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pinul 15, asigură tensiunea de control şi comutare pentru blocurile
funcţionale ~e circuitului integrat.
Circuitul integrat 8N76477 se alimentează cu o tensiune cuprinsa
între 8 şi 10 V, aplicată pinului 14;
masa circuitului integrat este conectată la pinul 2. Curentul consumat este de cca 15 mA; se recomandă o limitare a acestuia la maximum 20 mA, pentru evitarea distrugerii circuitului integrat.
Există numeroase scheme simple
cu CI-8N76477 care permit obţine
rea diferitelor modele sonore, dar o
schemă completă, care oferă o infinitate .de posibilităţi este prezentată
în figura 5, propusă de G. WodzÎnowski în "Radioelektronik". Referitor la această schemă, facem cÎteva precizări. ÎnaiQte de folosire se
reglează' cursorul' semireglabilului
8R1, în aşa fel Încît tensiunea pe
capătul
cald al potenţiometrului
P11 să nu depăşească 2,5 V. Apoi se
tatonează rezistentele notate cu
asterisc În aşa fel în'cît cu potenţio
metrele P5 şi P9 pe poziţia de rezistenţă
minimă,
generatoarele să
continue să oscileze. Ultimul reglaj
constă în fixarea valorii. semireglabilului 8R2, astfel Încît pentru tensiunea maximă pe cursorul potenţiometrului
P14 să se reuşească
obţinerea celor mai înguste impulsuri ale semnalului de la iesirea
OCT-ului.
.
În timpul experimentelor pot apă
rea întreruperi În funcţionarea CI,
atunci cînd unul dintre potenţiome
trele P1, P3, P4, P6, P12, P13 si P15
se află pe poziţia c9respunzâtoare
rezistenţei minime. In această situaţie se recomandă mărirea rezistenţelor înseriâte cu potenţiometruJ
respectiv. Dacă totu şi apar Întreruperi, circuitul inegrat CI1 poate fi
"deblocat" prin doconectarea momentană a tensiunii de al.imentare.
Montajului prezentat mai sus i se
poate adăuga o miniclaviatură,
obţinîndu-se, un instrument. muzical simplu. In acest scop se va folosi o claviatură corespunzătoare,
cu două contacte sub clape. Unul
dintre aceste contacte se cuplează
la masa aparatului, prin punctul de
.conexiune 6. Celălalt contact asigură,
în momentul apăsării pe
clapă,
introducerea
rezistenţelor
corespunzătoare
notelor ce urmează a fi generate, prin intermediul punctului de conexiune 5. Introducerea claviaturii În circuit se
face prin acţionarea comutatoarejor 81 şi 812.

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
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ERISIR
TO LE EI
ROMUlUS lAZARONi, Austria
Am conceput această schema
pentru toaletă, dar ea poate fi folosită şi pentru camera de baie sau În
alte situaţii unde se doreşte mal
multă aerisire. Deod~ă cu aprinderea lămpii din incăperea respectiva
porneşte şi ventilatorul de aerisire
iar după stingerea lămpii ventilatorul continuă să funcţioneze un timp
prestabilit, după -care se opreşte.
Prototipul
executat _ funcţioneaza
de peste doi ani În mod corect.
Schema este clasică, nu sînt
multe de spus. La aprinderea
lămpii, montajul este alimentat de
la reţea prin punctul 5. Grupul R1,
01, 02, DZ realizează o tensiune
continuă stabilizată, care Încarca
condensatorul C2 şi îl menţine încărcat tot timpul cît lampa funcţio
nează. Totodată, prin circuitul integrat C04093, tranzistor şi triac se
pune în funcţiune ventilatoruf. Eu
am folosit un ventilafor de SO VA
După stingerea lămpii, condensatorul se descarcă prin rezistenţa R2
si trimerul R3. Acest trimer se reglează pentrl} intervalul dorit de
temporizare. In schema prezentata,
acest interval este de la minimum
24 de secunde pînă la maximum 4
minute şi 46 de secunde (cea). pen;
tru un timp mai lung se alege con:
densatorul C2 cu o valoare mai
mare,
Rezistenţa R7 se va ajusta dupa
tipul de triac folosit. Schema nu
este pretenţioasă, piesele folosite
nu sînt de valori crit'ce. Se vor respecta cu atenţie legătu!ile la reţea,
respectiv faza şi nuluL In eaz de inversare a acestor două fire, montajul nu funcţionează. Montajul a fost
pus într-o cutie din material plastic
iar legăturile cu exteriorul' .s-au
făcut printr-un conector cu cinci
cleme electrotehnice.

Mă numesc Tiberiu Pop şi am 14
ani. Sînt un pasionat cititor al revistei dumneavoastră şi m-am gîndit
să trimit şi eu ceva aici.
.
Aş vrea să propun cititorilor un
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TIBERIU POP, Cluj-Napoca

"ceas are
de la
expunere
aparat
bază un fato".
circuit Acest
inte- . .----------------~---------------------------IR'III
..--.....----~-A
grat de tip ,BESSS, integrat cu mu!tiple utilizări. Timpu! de expunere
+
+
de
rezistenţa ~
este
determinat
aleasă de comutatoarele K1 si K2 si
220 V
ŢSO}'\F
,
de condensatoarele de 47 ,uF, nee'. ~
PL6V2Z
lectrolitice, preferabil cu tantal. Expunerea se porneşte din întrerupătorul 1. Transformatorul este unul
de sonerie care debitează În secun10x100Kn.
dar 8 V. Tensiunea aceasta este redresată de dioda F407 si filtrată de
condensatorul de SO {.LF'. Tensiunea
se stabilizează cu dioda Zener de
tip PL6V2Z.
Cu acest aparat se pot realiza ex10nf
2x47r-F (neelectrolitice)
puneri de la o secundă ia 40 de secunde, suficiente pentru/un fotograf amator. Cu comutatorul K3 se
scurtcircuitează tranzistorul şi becul aparatului de mărit se aprinde.
Acesta foloseşte la reglarea clarităţii imaginii şi schimbarea clişeului
mărit
de pe film.
Contactele releului trebuie să suporte tensiunea reţelei (220 V).
Notă. Rugăm autorul să ia legătura
cu redacţia (să ne comunice adresa)
pentru a-i putea expedia drepturile
băneşti

]8.

cuvenite.
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Despre utilitatea temporizatorului de ştergător de parbriz nu cred
că este cazul să mai vorbim. Din
păcate, însă, marea lui problemă
este releul. Acesta este scump,
greu de găsit şi, o dată montat, nu
după mult timp începe să dea probleme. Aceasta fiindcă motoraşul
comandat de el nu este unul de putere prea mică. Acesta, la un curent
de lucru de cca 3,5 A, necesită curenţi de pornire, de scurt timp ce-i
drept, de aproximativ 10 A. Un releu
care să reziste la un astfel de curent
este destul de voluminos. Un microreleu, cum de regulă se montează în astfel de scheme, nu după
mult timp are contactele perlate.
Astfel, temporizatorul fie că nu mai
porneşte deloc motoraşul, fie că-1
porneşte, dar braţele nu fac cu rsa
cO,mpletă.

TEMPORIZATOR PENTRU
ŞTERGĂTORUL DE PARBRIZ
Ing.
chide contactele K2 (2--3) - din
mecanismului şterg ăto
rului de parbriz -- şi, prin 04, motc, rasul se autoalimentează, nemaifiind
co'nditionat de starea deschis a lui T5.
După 'un timp, T5 se închide şi se deschide din nou T6.
La terminarea cursei, cama deschide contactele K2 (2--3) şi le" închide pe K2 (1--2). Prin T6 deschis,
este permisă funcţionarea motoraşului în regim de frînă electromagnetică, eliminînd riscul de a
trece, în virtutea inerţiei, peste momentul de nealimentare şi, prin autoalimentarea datorată camei, să nu
se mai oprească. Dacă nu ar exista
acest risc, temporizatorul s-ar simplifiCa mult, deoarece dacă motoraşul
nu ar sta în regim de aşteptare cu firul
de alimentare la masă, nu am avea
nevoie decît de un simplu "întrerupător" de pornire şi nu de un întrerupător de tip "balama".
O mare atenţie trebuie dată grupului T5/T6, existînd riscul ca T6 să
nu fie complet blocat cînd T5 este
deschis, aceasta deoarece tensiu-

Inlocuirea releului cu un "contact
electronic" nu este atît de simplă fiindcă nu avem nevoie doar de un
simplu întrerupător, ci de un contact gen "balama". Acesta trebuie
să facă un contact normal închis şi
să basculeze la comandă.
Un alt serviciu, 10arte util şi pe
care temporizatoarele industriale
nu-I asigură, este cuplarea o singură dată a ştergătoarelor. Cuplarea lor de la comutatorul din dotarea automobilului este incomodă;
trebuie să aşteptaţi ca braţele să
parcurgă drumul pînă la autoalimentarea prin contactul acţionat de
camă şi abia apoi să readuceţi comutatorul în poziţia de nealimentat.
Altfel, braţele ştergătorului fac doar
o mică zvîcnire. Ar fi mult mai bine
ca simpla apăsare scurtă, indiferent
de dt..Jrată, a unui buton cu autorpvenire sa faca ea manevra.
Toate aceste deziderate le realizează schema propusă.
1. Descriere
Schema se compune dintr-un circuit basculant astabil, unul monostabil şi un grup de două "întrerupătoare
electronict3",
comandate
alternativ.
Tranzistoarele T1 si T2 formează
un astabil. Din grupui C1-R3 se reglează timpul cît motoraşul este alimentat, iar din grupul (P+R2) C2 se
reglează cadenţa de cuplare. Din
colectorul lui T2, impulsul de tensiune se aplică lui T3, pe post de
am plificator de cu rent. Această amplificare mare de curent este necesară pentru a putea realiza saturarea "adîncă" a tranzistoarelor finale
şi, deci, disipaţie redusă pe ele.
Alimentarea astabilului este conditionată de închiderea contactelor
K1 (1--2). Altfel rămîne alimentat
numai T2, saturat puternic prin R3.
Dacă în acest caz, se închid contactele K1 (2--3), condensatorul C3, în
faza de aşteptare polarizat invers
cu tensiunea de saturaţie de pe 02
şi joncţiunea BE a lui T2, se încarcă
cu tensiunea de alimentare. La deschiderea lui K1 (2--3), tensiunea de
pe el se aplică cu mrnus pe baza lui
T2, menţinîndu-I blocat şi deschizîndu-I pe T3 acelaşi timp ca la lucrul astabilului, numai că, la descărcarea lui C3, acesta nemaifiind
încărcat pe nici o cale, se obţine un
singur impuls la braţele ştergătoa
relor. Astfel, T2--T3 se comportă
ca un monostabil. Cum rezistenţa
echivalentă de încărcare a lui C3, la
acţionarea lui K1 (2--3), este foarte
mică, rezultă că scurta acţionare a ,
lui K1 (2--3) este suficientă pentru
încărcarea
completă
a acestuia.
Amplificatorul T3 acţionează defazorul T 4, de tipul cu sarcină distribuită în emitor si colector. Cele
două tensiuni, în antifază, de pe R9
şi R10, se aplică pe bazele tranzistoarelor ,finale, T5/T6. Ele, deschizîndu-se şi închizîndu-se pe rînd,
fac posibil ca punctul A să fie de potenţial O în aşteptare şi să sară la 12_
V cînd vine impulsul de la T3.
-- Deci, În momentul sosirii impulsului de la astabil, T6, În mod normal
deschis, se blochează, desface legătura firului de alimentare a motoraşului de la masă şi, prin T5, care'
se deschide, acesta se aplică la
plus. După parcurgerea unei porţiuni
de drum, cama mecanismului înTJ:'l-It..IIIIPJI 1/100.,
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care avem pe acasă astfel de tranzistoare, pe care nu mai avem unde
să le folosim. Aici ele merg foarte
bine.
Montajul se realizează pe o
plăcuţă de cablaj imprimat. Se realizează un "U" din tablă de aluminiu, cu latura de jos de dimensiunile
plăcuţei
şi
pe care se prinde
aceasta, Pe braţele "U"-Iui se montează tranzistoarele T5/T6, pentru

construcţia

I
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siguranţă.

3. Reglaje

~

1

Se leagă colectorul lui T6 la masă
si între punctul A şi masă un bec de
far, pe faza mare. Se acţionează K1
(1-2). Becul de far va trebui să clipească cu o frecvenţă reglabilă din
P. Întîrzierea minimă trebuie să fie
de cca 3 secunde, iar cea maximă
de cca 10 secunde. Dacă este necesar, se ajustează R2 şi C2.
Nu este necesară o întîrziere mai
mică deoarece, pe viteza mică la
DACIA, timpul unei curse este de
cca 2 secunde, deci perioada de,

papuc-tată.
Se alimentează montajul,de la siguranţa aprinderii. Masa se reali~
zează din montare.
Se identifica
plotul 1 de la comutatorul ştergăto

rului de parbriz, se scoate firul care
vine la el şi cu papucii corespunzători se realizează configuraţia de
pe schemă.
Drept K1 se foloseşte un comutator auto cu o poziţie de aşteptare şi
două acţionabile, una cu autoblocare si alta elastică - din acelea
care se foloseau pentru ştergătorul
de parbriz la DACIA 1100. EI se
poate monta la DACIA 1300 în locul
oricăruia
dintre
întrerupătoarele
false şi prin eforturi minime la alte
automobile.
Se face proba pe automobil a fu ncţionării. Se verifica dacă este menţi
nLV alimentat stergatorul suficient ca
să se automentina, si dacă nu cumva
alimentarea durează' mai mult de un

~----------------------~
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cu cîte un fir, la ale căror capete se
montează cîte un papuc-mamă, tip
auto. De asemenea, la capătul firului 2. La capătul firului 1 se leagă un
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nea de saturaţie de pe T4,
fie suficientă pentru
baze'i lui T6, cu germaniu.
s-a montat 03, siliciu, care
blocat ferm pe T6.

să

2. Realizare

I
I

'---------------

cu siliciu,
comanda
De aceea
îl menţine

practică

Nu există nici, o precauţie specială de luat privind siguranţa circulaţiei, deoarece simpla acţionare
a comutatorului de ştergător de
parbriz al automobilului exclude
complet schema noastră. Rămîne
deci doar de luat toate precauţiu
nile necesare unei funcţionări sigure pentru eliminarea neplăceriior
cauzate de prea, deasa necesitate
de depanare.
Condensatorul C3, care stă polarizat invers În aşteptare, trebuie să
fie de cel puţin 70 V. Altfel, în timp,
el se străpunge şi blochează şi
functionarea astabilului.
Tranzistoarele finale s-au ales
dintre cele cu germaniu nu fiindcă
ar avea calităţi deosebite, dar 1ie-

aşteptare va fi de cca 1 secundă.
Astfel se va acţiona ştergătorul direct.
Nu este recomandată o mai mare
întîrziere maximă deoarece condiţiile de ploaie se modifiqă foarte
mult pe drum şi un reglaj pentru mai
mult de 10 secunde este foarte greu
de realizat. Este preferabil, deci, ca
la ploi slabe, care necesită acţiona
rea ştergătoarelor mai rar de o dată
la 10 secunde, să se acţioneze Ki
(2-3), atunci cînd este necesar.
Se măsoară tensiunea colector/emitor a lui T5, în momentul cînd este
deschis; ea nu trebuie să'iie mai
mare de 0,4 V. Se măsoară aceeaşi
tensiune cînd T5 este blocat. Ea trebuie să fie egală cu tensiunea de alimentare. Altfel T5 se va supraîncălzi.
Se cuplează becul între emitorul lui
T6 şi ,,+", Se fac aceleaşi măsurători
asupra lui T6.

4. Montarea pe automobil
Din punctele K1 (1,2,3), se

cicll:J, ceea ce face ca de fiecare dată
şteq;)ătorul să execute două basculări. Se reglează, dacă este cazul,
din C1-R3 si C3--R3.
Se verifică "d-acă nu cumva temporizatorul J,e cuplează necomandat 'Ia acţionarea diverşilor consu-matori, Îndeosebi -cei inductivi: claxon, calorifer etc.
Cu braţele ştergătoarelor montate, se verifică dacă nu cumva, prin
amplificarea unor paraziţi, se aplică
motoraşului mici impulsuri care, în
timp, fac posibilă deplasarea braţe
lor pînă În momentul în care, prin
acţionarea camei, să avem o bascuIare necomandată a lor.
Montajul a fost realizat pe un autoturism
ARO-243D,
funcţionînd
timp de 3 ani. Problemele care au
apărut au fost legate de cuplări necomandate, datorate salturilor de
tensiune inerente din reţea. Rezolvarea s-a făcut prin montarea grupului de filtraj R11/C5.

pleacă
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PENTRU
Propun cititorilor revistei o aplicaţie cu circuitul integrat MMP190 produs de "Microelectro~,
nica",
Circuitul a fost conceput pentru a fi utilizat ca
multimetru electronic cu autoscalare. Utilizarea
lui Într-un astfel de montaj presupune construirea unui convert6r- A/O (analogic-digital) cu
dublă pantă, ca circuit exterior. Realizarea cu dificultate a unui astfel de convertor, cît şi existenţa altor circuite cu aceeaşi funcţie, mai complexe şi mai simplu de utilizat, au făcut ca circuitul MMP190 să nu fie utilizat În mod curent pe
scară largă.
O altă aplicaţie

a acestui circuit, În afară de cea
de multimetru, poate fi şi cea prezentată alăturat.
Schema-bloc a unui astfel de frecvenţmetru
este prezenţată În figura 1. În figura 2 este dată
schema electrică generală astfel reprezentată Încît să permită execuţia cu multă uşurinţă a cablajului imprimat.
Am pornit de la următoarele considerente:
-- frecvenţa măsurabilă la un receptor radio este
cea de la oscilatorul local. Pornind de la premisa că
majoritatea radioreceptoareior sînt construite În
montaj superheterodină cu o singură schimbare de
fi, rezultă că
frecvenţă şi CUrloscÎnd că fs = fo
pentru a afişa p'e un frecvenţmetru frecvenţa unui
semnal fs, trebuie măsurată frecvenţa oscilatorului
local fo din care trebuie scăzută frecventa intermediară fi;
,
--ştiind căi kHz reprezintă 1 impuls/O,DOi s
= 1 impuls/1 ms sau 100 kHz reprezintă 100 impulsuri/1 ms, am ales ca durată de măsurare va-

lase

RADIO
Sing. ADRIAN SA \tU

loarea 'C = 20 ms, obţinută printr-o divizare cu
100000 a frecventei unui oscilator cu cuart de 5
MHz. Luînd ca du'rată de măsură o valoare 'de 20
de ori mai mare decît 1 ms, atunci şi numărul de
impulsuri măsurate În această durată trebuie
micşorat de 20 de ori pentru a obţine aceeaşi indicaţie pe display, De aceea, În calea semnalului
de măsurat am introdus un divizor de frecventă
cu 10 si unul cu 2.
'
Constanta de timp 'Î1 = 20 ms se obţine de la un
oscilator cu cuarţ de 5 MHz construit cu două inversoare din CI9 (MMC4013).
Frecvenţa oscilatorului local fo se aplică mai
întîi unui formator de impulsuri TTL echipat cu
T9 şi mai departe unui circuit divizor cu 10, CI,3
(CDB490). Am ales acest circuit deoarece integrate/e CMOS nu funcţionează la frecvenţa maximă de măsură de 25 MHz. Semnalul astfel divizat se. aplică unui alt circuit divizor, CI4
(COB490) astfel conectat Încît să permită o divizare cu 10 sau să lase semnalul nedivizat, În
funcţie de gama de măsurare aleasă.

Pentru
gama
U
(150--310
kHz),
U
L
(525--1 650 kHz) şi pentru gama UUS (65--1~
MHz), acest circuit asigură o "divizare" cu 1 prin
aplicarea tensiunii +12 V În baza lui T12, iar pentru
USi, US2, US3 (3,8--22 MHz) acest circuit asigură
o divizare cu 10 prin aplicarea unui "O" În baza lui
T12.
Semnalul astfel, obţinut, după o divizare cu 2 În
CI6 (MMC4013), se aplică printr-un circuit "SI"
realizat cu diodele 06, 07 circuitului Cii
(MMP190), pe intrarea de "clock" extern.
Tot acest semnal este aplicat şi divizorului programabil echipat ,cu ela (MMC4040), CI7
(MMC4066), T13, T15, diodele 09--014 şi 023,
care, În funcţie de comanda primită de la comutatorul cre game, va face o numărare cu valoarea
frecvenţei intermediare astfel: pe gama UM (+12
V aplicat În bazele lui T12 şi T13) el va număra cu
455, pe gamele USi, US2, US3 (O V apli~at În bazele lui T12 şi T13) el va număra cu 46, iar pe
gama UUS (+12 V aplicat În baza lui T14) circuitul va număra cu 107.
Constanta de timp 11 = 20 mş este realizată cu
CI10 (MMC4020), CI11 (MMC4060), 1/ 2 din bistabilul CI6 (MMC4013) şi diodele 015--020 conectate În circuit "ŞI", Atît numărătorul care generează constanta de timp t = 20 ms, cît şi numă
rătorul cu valoarea frecvenţei intermediare sînt
pornite simultan de către comanda S2 dată de
circuitul MMP190.
Pe durata constantei de timp t', numit timp de
măsură, primele 455 de impulsuri ale serr:malului
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numărate de divizorul program abil descris mai sus, iar după aceste 455 de impulsuri (pe
UM) se permite trecerea impulsurilor semnalului
fo prin poarta "ŞI" realizată cu diodele 06 şi 07
spre numărătorul MMP190. La sfîrşitul perioadei
de măsură 1:. pe display va fi afişat numărul corespunzător frecvenţei fo -- numărul corespunzător frecvenţei fi. Astfel se realizează scăderea
fo -- fi.
Semnalele Sl, S2, K fac parte din logica de comandă a acestor numărătoare şi sînt specifice.
funcţionării circuitului MMP190.
La rîndui lui, circuitul MMP190 comandă driverul de display CI2 (MMC4'511) şi furnizează semnale multiplexate pentru comanda catozilor celor patru cifre ale afişajului.
Tranzistoarele T1, T2, T3, T4 stabilesc punetul
zecimal (de exemplu, pe UL -- 0,175 MHz, pe UM

to sînt
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0,525 MHz, pe US1 - 3,84 MHz, pe US2 -11,83 MHz, pe US3 -- 18,65 MHz, pe UUS --88,6
MHz).
În .situaţia În care gama de măsură ar fi continuă (fără comutări de game) atunci, înlocuind
comanda +12 V de la comutatorul UL sau UM
(notată cu 80), cu comanda 80 obţinută de la circuitul MMP190/pinui 10 şideconectÎnd din circuit R* = 1 k.o se obtine o autoscalare automată.
Astfel, cînd se atinge un număr de impulsuri
afişate de 5 500, ieşirea 80 trece din 1 În O logic,
iar pe display apare 05.50 concomiter;lt cu schimbarea punctului zecimal şi cu modifrcarea factorului scăzător din 455 în 46. La scăderea frecvenţei măsurate sub o valoare afişată de 0.500, ieşi
rea 80 trece din O În 1 logic, afişîndu-se pe display 5.000, iar factoru!:, scăzător se modifică din
46 În 455.

Eliminarea circuitului de scădere a f·i -face posiutilizarea frecvenţmetrului Ca orice frecvenţ
metru obisnuit. Precizia de măsurare este foarte
bună, iar. reglajul fin al valorii măsurate se face
folosind un generator de precizie, cu ajutorul trimerului 10-40 pF, care acţionează asupra ultimului digit de pe display.
Circuitul exterior frecvenţmetrului este divizorul cu 100 pentru gama UUS, realizat cu circuitul
specializat f3P111--I.P.R.S. care trebuie aşezat În
apropierea oscilatorului local MF.
Conexiunile aferente acestui circuit (intrare şi
ieşire) trebuie realizate cu cablu ecranat.
Se recomandă ca partea de oscilator împreună
cu logica de comandă a circuitului MMP190 să
fie introdusă într-o cutie de tablă cositorită, pentru micşorarea radiaţiei (oscilatorului de 5 MHz)
către receptorul radio.
bilă

?1

Folosind circuitele intEItlrate specificate În schemă, se poate obţine
generarea a 8 melodii, Îf1l(:azul de faţă 8 colinde (montajul a apărut special În nr. 12).
Elementul principal îl constituie circuitul UM3481A, care, de fapt, generează acele melodii, restul circuitelor sînt de comandă. Semnalul
este preluat de la terminalele 10--11 şi aplicat la un amplificator realizat
cu două tranzistoare.
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Montajul, construit cu un circuit ,BM324, comandat de la "un microfon, produce iluminar~a.
unor LED-uri În funcţie de nivelul sonor.
Este interesant acest montaj ca diver.tismBnt la pomul de iarnă sau ataşat la o orgă de lumini, pentru completarea efectelor muzicale.
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Releele de timp au o largă aplicabilitate în procesele automate ce se desfăşoară În intervale de timp
bine definite sau care imp.un pentru reuşită controlul exact al timpului cît primesc energie.
Grupul de rezistoare cu cele şase întrerupătoare
se fixează între punctele A--S din baza tranzistorului T2 şi din aceste contacte se stabilesc timpii de
anclansare a reieului, deci de alimentare a sarcinii 1,2 ka
cu tensiune de la reţea. Aceşti timpi au valorile, În'
ordine: 1; 2; 4; 8; 16 şi 32 de secunde, deci este posibil de a obţine timpi cuprinşi între p secundă şi 63 de
secunde.
.
După cum se 'observă, tranzistoarele sînt de tipul
pnp, cugermaniu din seriile FFT353. AC180 etc. Releul trebuie sa anclanşeze la 12---6 V şi ·sa nu consume mai mult de 50 mA.
Tranzistoarele T1 si T2 formează un monostabil.
T1 este normal blocat, deci T2 conduce şi T3 este
blocat. Cînd se apasa butonul P, situaţia se
schimbă, iar grupul montat între A---B este alimentat,
stabilindu-se timpul cît T2 este blocat, deci cît T3
conduce, respectiv cît timp prin contactele 4--5 ale A
releului se stabileşte alimentarea cu energie a con- .
sumatorului.
22
Acest sistem poate fi util atît În scopuri fotografice cît şi pentru alte aplicaţii, cum ar fi releu de
scară cînd grupul AS se înlocuieşte cu o singură vaAlimentarea se poate face şi cu alte valori de tenloare pentru obţinerea unui singur timp, de exemplu
siune faţă de 18 V, dar constantele de timp de lucru
un minut.
se schimbă.
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Probabil ca ia acest radioreceptor portabil de mici dimensiuni vă referiţi, existînd similitudini între
de pe tranzistoare.
Aparatul
adevarat că lucrează numai În gama undelor medii şi Încetarea bruscă a
funcţionării impune verificarea unor componente, În special a condensatoarelor electrolitice.
"
Ar fi bine să măsuraţi curentul absorbit de la baterie, 1; dacă valoarea acestui curent depăşeşte
100 mA, defectul trebuie căutat În etajul audio. Se verifică condensatorul C16,.şi starea tranzistoarelor 2SB 187.
Dacă nu apare un consum semnificativ de curent (5 mA),. este evidentă o întrerupere de
circuit.
Deci o verificare În primul rînd a alimentării cu energie, apoi determinarea exacta a locului unde a apărut defecţiunea.
amănunt: nu mişcaţi miezul din bobine.
etajele de radiofrecvenţă şi FI se pot monta tranzistoare EFT317 sau EFT319.
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