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Au apărut pe piaţă, la preţuri destui de accesibile deocamdată, tiristoarele de medie putere (curent
maxim de 10, 22, 25 sau 30 A), cu
tensiunea nominală de lucru suficient de mare (400-800 V sau chiar
mai mult) pentru a le putea folosi liniştiţi la comanda automată a unor
consumatori de reţea. Cum e şi firesc, constructorul începător caută
\ acum cît mai multe scheme de aplicaţie,
scheme comentate corespunzător cunoştinţelor sale În domeniu, dar mai ales experimentate,
"sigure".
În articolul de faţă mi-am propus
să prezint celor interesaţi o aplicaţie banală la prima vedere, respectiv un variator de put~re pentru

tric pentru gătit. Or, se ştie că, spre
deosebire de aragaz sau alte maşini
moderne (inclusiv electrice) de
gătit, bătrînul reşou nu posedă acel
"buton" de reglaj care să permită
reducerea "focului" atunci cînd
conţinutul oalei sau cratiţei a Început să fiarbă. Reglajul acesta ar fi
de dorit nu numai pe considerente
de economisi re - cost, ci si conform unor cunoscute reguii culinare, la care se pot adăuga aspectele de evaporare excesivă, dat pe
dinafară etc.
Scheme de acest gen există multe,
cu unul sau cu două tiristoare, cu
avantaje sau dezavantaje Spe9ifice.
Realizarea lor ridică însă adeseori
probleme, calculele exacte fiinq

semnificative de la un exemplar ·Ia
altul etc.). Aceasta face ca - nu o
dată amatorul să ajungă să se îndoiască de corectitudinea schemei
sau, mai rar, chiar de temeinicia
unor cunoştinţe de-ale sale validate
anterior pe cale experimentală.
Pentru a da un singur exemplu, voi
menţiona refuzul total de funcţio
nare sau funcţionarea defectuoasă
În cazul unui montaj verificat anterior cu bune rezultate, prin simpla
substituire a tipului de tiristor (de
pildă, cînd treci de la un curent de
amorsare pe poartă de ordinul miliamperilor la unul de ordinul zecilor de miliamperi, nu sînt suficiente
mici retuşuri, ci trebuie redimensionat total circuitul de polarizare, atît
ca valori nominale, constante de
timp etc., cît şi ca putere de disipaţie).

Am

făcut

această lungă

introdu-

RS

A
Th.

A

RR

Circuit

B

de

comandă

600Wj220V
O-:-300Vc.a.

A

Ttl.
Circuit(e)

Pentru a putea urmări" ~mpreună,
cu letconul În priză, cele ce u!rmează, vă sugerez ,să realizaţi În
primul rînd blocul consumator-indicator din figura 1, unde 's-au co-,
nectat În paralel cu reşoul (de fapt,"·
cu rezistenţa sa, RR, dimensionată
uzual pentru cca 600 W/220 V), un
bec de reţea, L şi un voltmetru V de
tensiune alternativă, pus pe scala
de 300 V ~. Acest ansamblu, pe
care îl vom nota În continuare simplificat cu RS, facilitează urmărirea
rezultatelor, în absenţa unui osciloscop.
AI doilea pas ÎI constituie alegerea unui tiristor adecvat, care să
aibă
tensiunea nominală de cel
puţin 400 V (reţeaua are În condiţii
normale 220 V În valoare eficace,
dar valoarea de vîrf este de cca 310
V) şi curentul maxim admis de cel
puţi n 10 A. Aparent ar fi acceptabil
si un curent maxim de numai cca 3
A,. dar rezistenţa reşoului nu este
exact cunoscută, plus că la "rece"
ea are ." o valoare semnificativ mai
scăzută, deci absoarbe un curent
mult mai mare decît În regimul nomi.nal de incandescenţă.
In cele ce urmează, referirile
concrete le voi face la două tipuri
uzuale de tiristoare (dar foarte
diferite ca parametri), şi anume la
ijlodelul T30N8, produs de I.P.R.S.Băneasa, de 30 A/800 V şi, respectiv,
modelul mai vechi, de fabricaţie sovietică, KY202H, de 10 A/400 V
(practic se poate folosi şi KY202K).
Să Începem, deci, cu precizarea
esenţială că tiristorul, ca diodă comandată cum i se mai spune şi cum
este În realitate, nu poate conduce,
atunci cînd este alimentat În tensiune alternativă, decît pe parcursul
uneia din cele două semialternanţe
succesive, şi anume aceea care polarizează
direct "dioda" comandată, respectiv cu plusul la anod (A)
,şi minusul la catod (K). Presupu-

Circ uit

de

de

comandă

comandă

A2

reşou.
Interesul poate fi, totuşi,
destul de mare, deoarece mulţi dintre noi mai folosim Încă, ocazional
sau sistematic, clasicul reşou elec-

Întîlnim frecvent, pe parcursul
experimentelor noastre În domeniul electronicii, necesitatea de a
proteja, suplimentar chiar, anumite
aparate, montaje, eventual blocuri
sau doar componente individuale
ale acestora, împotriva unor supracreşteri
accidentale,
neprevăzute
sau parţial previzibile, ale tensiunii
de alimentare. Exemplele de acest
fel abundă, Începînd cu polarizarea
de intrare sau alimentarea unor
tranzistoare speciale (FET -uri,
MOSFET-uri etc.), a unor circuite
integrate, dispozitive optoelectronice etc. şi terminînd cu alimentarea improvizată - sau fără deplină
cunoştinţă de cauză - a unor aparate mai delicate şi pretenţioase,
cum ar fi, de pildă, calculatoarele
de buzunar.
Chiar dacă supracreşterile de
tensiune, tranzitorii, sînt de foarte
scurtă durată, ele pot avea consecinţe costisitoare asupra montajului sau aparatului În cauză.
Un caz aparte îl reprezintă ali-

4

practic inaccesibile amatorului (formule destul de complicate, necunoaşterea unor parametri intrinseci
ai tipului de tiristor utilizat, variaţii

mentarea ocazională (sau chiar sisdin surse nestabilizate,
obţinute pe baza unor convertoare
c.c.-c.c. sau C.c.-c.a. despre ale
căror scheme interne nu cunoastem prea multe şi care pot prezenta
tendinţe de supracreşteri (vîrfuri)
de tensiune pe una din semialter-

tematică)

nanţe.

Deşi

nu este vorba aici despre o
stabilizare de tensiune, elementele
ce se utilizează curent În astfel de
circuite limitatoare sînt tot diodele
(sau grupurile adecvate de diode),
de la caz la caz, simple diode redresoare, diode de referinţă În direct
sau eliode Zener.
Atunci cînd montajul ce urmează
a fi protejat se alimentează nemijlocit (eventual prin transformator) cu
tensiune alternativă, este firesc ca
şi circuitul corespunzător de limitare să fie conceput bidirecţional,
pe ambele sensuri - de regulă simetric.
De pildă, În figura 1 se reaminteşte un astfel de circuit cu limitare

c:;,ere pentru a motiva opţiunea experimentului de faţă, ce Îşi propune
- Înainte de aplicaţia promisă - o
scurtă trecere În revistă a celor mai
cunoscute scheme de comandă a
tiristoarelor în cazul unor consumatori de reţea.

U1 N

I

nÎnd că terminalul-poartă (G) este
În permanenţă corect pOiarizat pentru conducţie, situaţia ar putea fi
ilustrată sugestiv ca În figura 2. Prin
urmare, numai o jumătate din semialternanţele tensiunii U vor putea
acţiona efectiv consumatorul RS,

TT

012
t

I
I

01n~

UF

UF

021
022
I
I

11 1

tJilaterală simetrică, utilizînd două
grupuri serie de diode (redr~soare
obişnuite sau de referinţă În tllrect),
conectate În antiparalel şi astfel selecţionate încît căderea de tensiune
În direct pe fiecare grup să aibă
aproximativ ace.eaşi valoare dorită
(impusă), UF. In consecinţă, tensiunea alternativă de "ieşire", U2,
nu va fi afectată cu nimic atît timp
cît amplitudinea tensiunii de "intrare", U1, este mai mică decît UF,
Însă va fi limitată simetric la această
valoare În caz contrar.
Nefiind vorba despre o stabilizare, cum spuneam, rolul rezisten-

I

U2('\,)
U21~ UF

t

02n

1

ţei

R este aici doar de a proteja
sursa U1, eventual şi grupurile de
diode, În cazul unor supracreşteri
de tensiune de amploare mai mare
sau de durată mai lungă. De la caz
la caz, rezistenţa R poate să lipsească sau să aibă o valoare foarte
mică, pentru a nu afecta funcţiona
rea consumatorului alimentat de U2.
Un alt exemplu clasic de limitare
simetrică,
reamintit recent la
această rubrică, este cel din figura
2. Se folosesc aici două diode Zener identice, Dz1 si Dz2, conectate
În serie, dar în sen'suri opuse. Comportarea grupului de limitare la cele
TEHNIUM 2/1992

deci acesta, la rîndul lui, va debita
numai (cel mult*) jumătate din
puterea pentru care a fost dimensionat. Situaţia pare inacceptabilă
pentru scopul urmărit de noi (cu
triac ar fi fost mai simplu!), dar să nu
ne speriem prea rău, căci şi cu tiristor se poate soluţiona problema. Ba
Încă
pe două căi principale, şi
anume:
- fie vom folosi, În loc de un tiristor, două, conectate În "antiparalei" şi comandate fiecare corespunzător În poartă (separat sau - mai
bine - simultan), aşa cum se sugerează simplificat În figura 3, fie,
rămînînd la ideea tiristorului unic, ÎI
vom "păcăli" puţin pe acesta, redre-

soluţii din punct de vedere al
complexităţii şi eficienţei comenzii
de
amorsare.
Deocamdată
observăm doar că varianta cu redresare implică o cădere suplimentară

aceste

de tensiune (deci pierdere din puterea utilă, disipaţie indezirabilă) pe
cîte două din diodele punţii, aflate
În serie cu tiristorul si sarcina RS
pentru fiecare semialternanţă În
parte. Cît priveşte costul şi accesibilitatea (punte redresoare de putere contra tiristor), situaţia este
cam la egalitate. Avantaj posesorului de ... , dar să nu anticipăm.
Să facem mai bine pasul următor,
aruncînd o privire sumară la cea
mai simplă schemă posibilă de comandă În situaţia noastră, anume
cea din figura 5. Se ştie că pentru
amorsarea conducţiei, atunci cînd
Între anod şi catod este aplicată o
tensiune continuă (cu plusul la

I

ristorul tradiţional, cu poartă catoiar în cazul acestuia "semnalul" de comandă îl poate reprezenta
o tensiune continuă aplicată între
poartă şi catod, eventual sub forma
unui impuls, cu plusul pe poartă şi
minusul pe catod. Echivalent spus,
comanda de amorsare constă În
aplicarea unui curent direct între
poartă şi catod (plusul pe poartă),
bineînţeles Între anumite limite valorice impuse de tipul constructiv
de tiristor (fig. 6). Nu intrăm aici În
cititorul se poate dodetalii cumenta suplimentar, dacă este cazul -, dar trebuie să menţionăm cerinţa, imperativă de a nu se risca
depăşirea valorii maxime admisibile, I GM , pentru curentul de poartă.
Revenind la figura 5, unde alimentarea tiristorului se face În tensiune alternativă, nu continuă, observăm că "semnalul" de comandă
I

dică,

I

I

I

I
1

~O~~~~~~~----------~~~~~~~----------~~--~~(rad)

Us
I

l'

terializată prin intercalarea obligatorie a unei diode redresoare, D, În
serie cu grupul rezistiv ajustabil
R + P.
Nu insistăm asupra acestei scheme căci, oricum, ea nu convine scopului propus. În primul rînd, se observă că semialternanţele negative
sînt În întregime eliminate din
acţiune. Apoi, mai observăm că nici
asupra semialternanţelor pozitive,
teoretic acceptate de tiristor, circuituld,e~comandă a porţii nu are posibilitatea de control total prin manevrarea.' potenţiometrului P. Într-adevăr, . se ştie că În pOlarizare corectă anod-catod, o dată adus În
stare de conducţie, tiristorul nu mai
poate fi practic blocat decît prin Întreruperea curentului anodic sau
prin scăderea acestuia sub o anumită valoare critică, de menţinere,
Or, În acest caz, prin poziţiona
rea cursorului lui P, dictăm practic
valoarea minimă a tensiunii anodcatod (care În stare de blocare
coincide practic cu însăşi tensiunea U de alimentare), bineînţeles
pe parcursul semialternanţelor pozitive, la care amorsarea este posibilă, adică la care se poate asigura
prin grupul R + P curentul poartă
catod minim necesar pentru amorsarea fermă. Şi cum fiecare semialternanţă pozitivă este, În cazul reţe
lei, o semisinusoidă, desfăşurată pe
un unghi de 1800 sau 7r radiani, cu
valoarea maximă sau de vîrf plasată
ia jumătatea acestui interval (90 0 ,
respectiv 7T!2 radiani), deducem
uşor că anclanşareţl tiristorului fie
nu se produce deloc (pentru un
aranjament dat R + P), fie, dacă se
produce, ea are loc obligatoriu În
jumătatea "crescătoare" a semialternanţei pozitive, În cazul limită
tocmai la valoarea de vîrf a tensiunii, adică la unghiul rr/2. O dată anclansat, tiristorul va conduce
restul semiperioadei, tensiunea
bornele consumatorului Rs avînd
una din formele ilustrate sugestiv in
figura 7.

'M'

~o~--~~LL~~----~----~----~~~~----~----~--~-oc(rad)

sÎnd În prealabil tensiunea de alimentare cu o punte de diode adecvate, P.R. (redresare bialternanţă).
ca În figura 4.
Vom vedea mai departe care sînt
avantajele şi dezavantajele, respectiv ce probleme ridică fiecare dintre

anod şi minusul la catod) peste un
anumit prag minimal, dar totodată
sub limita intrinsecă de "străpun
gere" sau "întoarcere", tiriston.ilui
trebuie să i se mai furnizeze şi un
"semnal" de comandă pe poartă.
Noi ne ocupăm aici exclusiv de ti-

B
două

polarităţi ale tensiunii Între
bornele A şi B este ilustrată În detaliul figurat la culoare. Dacă notăm
cu Uz tensiunea Zener comună a
celor două diode si cu UD căderea

de tensiune În direct pe ele (de asemenea comună), observăm uşor că
j U 3 j :::; Uz + UD'
Încă o dată precizăm: nu este
vorba de o stabilizare de tensiun~,
TEHNIUM 2/1992

motiv pentru care şi aici re?istenţa
R poate fi eventual omisă. In condiţii normale, cît timp tensiunea secundară U2 se menţine sub limita
maximă admisibilă (aceasta fiind,
pe fiecare semialternanţă, cu puţin
sub valoarea Uz + UD), diodele
rămîn blocate si tensiunea U3 coincide practic cu 'U2.
Pentru concretizare, să presupunem că tensiunea "nominală" din

a porţii se poate obţine şi din tensiunea anodică, atunci cînd tiristorul se află blocat, bineînţeles numai'
pe parcursul semialternanţelor pozitive, cu condiţia de a interzice accesul
unui curent invers spre
poartă. Această interdicţie este ma-

secundarul
este U2 =
atunci cînd
la U1 = 220
corespunde

transformatorului
Tr.
8 V (valoare eficace),
primarul este alimentat
V (tot eficace). Aceasta
unei valori de vîrf În

secundar de cca V2 . 8 V = 11,3 V.
Orice fluctuaţii ale reţelei, eventual
vîrfuri tranzitorii, chiar de scurtă
durată, se vor reflecta Însă corespunzător şi În valoarea de vîrf a lui
U2. Să presupunem că, de pildă,
montajul alimentat cu U3 nu acceptă
fără
riscuri importante o
creştere În valoarea de vîrf a lui U2

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)
de peste U2M = 12,6-12,8 V (adică
nu prea mult mai mare de 10% din
valoarea nominală). În acest caz
vom alege diodele Zener cu tensiunea de referinţă Uz de cca 12 V,
ţinînd cont şi de căderea În direct
pe ele, de cca 0,7 V.
,
Atunci cînd situaţia este critică
din punctul de vedere al disipaţiei
termice seontate (constatate),. cînd
rezistenţa de limitare R este total indezirabila sau trebuie să aibă valoare foarte mică, este posibil să fim
obligaţi la alegerea unor diode Zener de putere mai mare, greu şi aşa
de prof:urat, darămite de împerecheat. In astfel de cazuri poate fi
mai convenabilă practic soluţia reamintită În figura 3, unde cele două
diode Zener din circuitul de limitare
sînt înlocuite prin una singură, Dz,
redresînd În prealabil cu ajutorul
unei punţi adecvate de diode curentul prin aceasta. Singura diferenţă faţă de montajul precedent
constă În limitarea lui U3 la valoarea jU31 :::; Uz + 2 . UD, fapt uşor de
constatat dacă ţinem cont de cele
cîte două diode din punte (nseriate
pe fiecare semialternanţă cu dioda
Zener, aflate În conducţie atunci
cÎ':ld tensiun.ea U2 depăşeşte pragul sus menţionat.

antena

sale ar
totuşi că

pentru puteri

şi

OR ELECTRONIC

COMU

U n a din principalele surse
de zgomot şi, totodată, generatoare
de complicaţii (ecrane, cablaje, cuplaje parazite etc.) În cadrul lanţului
audio o constituie comutatorul
(mecanic) cu care sînt selectate
ALEXANDRU ZANCA
sursele de semnal de la intrările
preamplificatoareJor audio. Un alt
r
01- 04
aspect neplăcut este cel legat de
117
şi
gabaritul
acestor
fiabilitatea
+ 17 V
18
piese, care dacă nu sînt de tip pro-·
(9
OV~
fesional, de foarte multe ori Iasă de
I
dorit. Înlocuirea unui astfel de co14
mutator, În cazul defectării lui, este
un adevărat tur de forţă pentru constructorul amator (atelierele specializate preferă să Înlocuiască întreg blocul de intrare!). Un alt nea- RADIO
R4
14
juns este cel legat de preţul acestei
K1
10
componente care, În cazul unei
4
piese profesionale, este destul de
2
piperat. ComplicaFi de netrecut
apar dacă intenţionăm să realizăm
6
o telecomandă pentru acest bloc.
În dorinţa de. a simplifica şi
îmbunătăţi
performanţele
acestui TAPE
3
bloc, component al lanţului audio,
cît si a facilita realizarea telecomen7
zii, 'firma "Philips" a proiectat şi realizat un circuit integrat specializat
4
În funcţia de comutator audio stereo cu patru poziţii, şi anume circui15
tul integrat TDA 1029, circuit omo8
( 12
logat şi produs şi la noi În ţară de
AUX
firma I.P.R.S.-Băneasa.
9
Circuitul integrat TDA1029 conţine două comutatoare electronice
analogice cu cîte patru poziţii. Cir11---+-----1--..... 5
16
cuitul este prevăzut cu protecţie la
C11
supratensiune pentru intrări şi cu
protecţie la scurtcircuit pentru ieR16
şiri. Funcţia de comutare este realizată prin intermediul intrărilor de
FU
I
comandă (pinii 11 , 12, 13) ce sînt
L ___ _
- - - - - - -1 PU - - - - activate în starea logică "O" (U11:
U12; U13 < 2,1 V) compatibilă cu ni2-RADIO
velul logic "O" TTL.
K1 3- TAPE
Principalele
performanţe
ale
acestui circuit ce îl recomandă În
4 AUX
realizarea de aparatură HI-FI sînt:

AUDIO

TDA 1029

!

1,3 MHz
banda de trecere
400 k!l
de intrare
diafonia Între intrarea selectată
-100 dB
si cea neselectată
- distorsiuni
(pentru
nivel
de
0,01%
intrare sub 1 V)
12,.tV
- tensiunea de zgomot
2 V//-LS
- slew-rate
Dintre parametrii electrici se pot enumera:
- tensiunea de alimentare maximă
23 V
- tensiunea de funcţionare
6 ... 23 V (tipic 20 V)
- curentul de alimentare
4 mA
- tensiunea de comandă comutare
0... 23 V
- curentul de comutare
50 mA
- puterea disipată
625 mW
20 ... 200 mA
- curentul de polarizare
- tensiunea continuă la intrare
3... 19 V
- tensiunea alternativă la intrare
16 V
(vîrf la vîrf)
- rejecţia tensiunii de alimentare
100/-LV/V
(Ri < 10 kfi)
- cîştigul În tensiune pentru
1
.
intrarea comutată
400 fi
- rezistenţa de ieşire
1/2 . U13 + 0,7 V
- referinţa de tensiune
- capacitatea dintre intrările
0,5 pF
alăturate

-

=

4 ăuri

impedanţa

17 18

19 20 21

22 23 24

o

28

o

o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

13 15

10 12

14 16

FATA -8
Scara 1:1 -_.
J

1-Î
2/
1~13;15-masă
. semnal-nivel scazut
4-'
RAOfO L
6-i
TAPE L
AUX L

o

8

PU
RADIO
TAPE
AUX

R
R
R
R

17- +Vcc{17V)
18- GND ( OV)
19- ieşire linie
L
20- ieşire
L
21- mas â iesire
22i 23; 24 - com enzic omut ator
25- masă iesire
26-ieşîre ·
27linie

Izare

8

- Schema-bloc a circuitului
terminalelor sînt

a nu
cazul

9 V, sau mai bine la
În

raportul'
În care
intrări
se reCQmandă ca acestea să fie conectate
,Ia +Vc.C. dacă aceasta nu deÎn

Comutatorul audio
zat cu circuitul
are schema ilustrată
fost prevăzute
anume PU rn"',....n'~tl,...
tofon(casetofon) şi

servă

3

aceste
cu cele necesare
comutatorului
obcă situaţia este ~nversă: canal

I

I

R

TEHNIUM 2/1992

activ V < 2,1 V şi canal blocat V > 3,3
V. Pentru a cupla aceste circuite
este nevoie deci de o "interfaţă".
Aceasta a fost realizată cu tranzisT1 ... T3,
anume În momenbazei unuia
tralnzi:stoare este la nivel zero
de masă - canal neselecI.C.2 -, tranzistorul reseste blocat, la rîndul lui,
corectorului fiind
ceea ce corespunde
pentru canalul comutaaudio al cărui pin de cotC()N"rlNIUA,RE ÎN PAG. 19)

glabilde tipul celor folosite
comună
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se
montează pe un mic radiator
cm 2 . Transformatorul Tr. 1

de 20
furni-

(CONTINUARE ÎNPAG. 13)
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Radioreceptorul OCEAN este de
construcţie specială, avînd posi-'
bilităţi de recepţionare a unor game
de frecvenţe pe care se transmit in-'
formaţii
pentru navigatori. Astfel,
se pot recepţiona gamele 1 630525
kHz;
272-150
kHz;
3,4
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MHz-1,5 MHz şi radiofarurile ce
emit Între 265 kHz si 405 kHz. Alimentarea se face cu '9 V, din baterii.
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La aceste reglaje poziţia potende nivel video trebuie să
fie "pe maxim" şi a celui de ton "pe
minim".
CONSTRUCŢIA
ŞI
MONTAREA
Tot montajul l-am introdus Într-o
cutie cu dimensiunile aproximative
de 395 x 255 x 65 mm. Modul de amplasare a comenzilor este desenat
În figura 5. Transformatoarele vor fi
separate de restul montajului prin
ecrane de tablă de fier de 1 mm grosime legate la masă .. Pentru A.F,I.
cale comună si F.1. sunet am folosit
cablaje originale cu codurile P23831000 şi, respectiv, P37115-000, iar
restul montajului l-am realizat pe o
placă bază de televizor "Sirius 208".

ţiometrului

..-_..... ""

LISTA DE PIESE
este pentru schema
din figura 1. R1 - 1,5 kO; R2 - 5,6
kO; R3, R6, R9 - 1 k!1; R4 - 4,7 k!1;
R5 - 270 O; R7 - 33 O; R8 - 82 D;
R10 - 470 O; P1 - 5 kO; P2 - 1 kD;
P3- 100 kO; C1, C2, C3. - 220
pF/400 V; C4, C6, C7 - 4,7 nF; C5
- 4,7 ,uF; C8 - 100 ,uF; C9, C10 0,1 ,uF; T1 - BC172; Li, L2, L3, L4 30 de spire din sîrmă cu diametrul
0,2 mm din CuEm pe ferită de 0 2
mm şi lungimea de 10 mm.
Cei care doresc cablaje de A.F.1.
cale comună şi F.1. sunet, Îmi pot
scrie pe adresa: Str. 1 Mai nr. 68, bl.
75, se. A, ei. 1, ap. 2 oraş URLA ŢI,
cod 2041, Prahova.
Această listă
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Pentru a nu "forţa"
torului, se mai impune ca
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folosire care conduc
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POT

X,

V), oferind suplimentar posibi-

litatea obtinerii unor efecte interesante.
de
asemă
nătoare celor
modulato!"".

ca

circuitul
AY-3-8910, produs de firma General Instruments.
contine trei structuri idenpot
.

, .. v
6,SK min.

Vp

CLOCK

extefiind
de
final

720KHz

PO .. .PS

DATE

I300PFmax.

de tensiune.
Folosirea simultană a celor trei
blocuri identice independente, prezentate mai sus,
nu numai
simularea
oricărui instrument, dar si crearea
muzicale'
pentru
si ntetizÎnd sistrumente
multan timbrurile acestora.
Sintetizorul 6581 permite, de aseproducerea multor sonode
de
tractive, dar mai ales a celor
mulare şi de învăţare a muzicii.
varianta de bază, interpretorul pro-

11
12

5C-01
SELECT*WRITE

STR

INTERRUPT

AlR

AF
AO

Vg

rnstrumentală. Dar pentru a vedea
care sînt posibilităţile sintetizorului
6581, este necesară prezentarea
acestuia. După cum se vede În
schema-bloc din- figura 7, sintetizorul conţine trei biocuri identice şi
independente, fiecare cuprinzînd
generatoare de semnal, formatoare
de anvelopă şi modulatoare de am:'
plitudine,
Pcogramabile.
Generatoarele produc semnale cu formă
de undă triunghiulară, dreptunghiulară, rampă liniară sau zgomot.
Frecvenţa
semnalelor periodice
poate. fi" programată pe un interval
de opt octave, cuprins între 16 Hz şi
4 kHz. Formatoruf de anvelopă este
asociat moduiatorului de amplitudine, prin intermediul căruia poate
modifica amplitudinea semnalelor
produse de
Într-un
domeniu de
anvelopei, caracterizată
aşa cum se arată în
8, poate
programată după cum urmează:

- viteza de
= 2 mS ... 8s;
- viteza de
= 6 mS ... 24
- viteza

II
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de
este prezentată
figura 9, iar modurile de
nare şi control se pot urmări
belele alăturate.
Spre' deosebire de slntetizoare!e
anterior, ce! descris în""
este
ci reu it
specializat numai
vorbirii. Circuitul
VOTRAX
SC-01 este un sintetizor parametric
sincare funcţionează pe
tezei
la
rede control. Este
duse ale
unul dintre cele mai folosite circuite
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SC-01 este indicată În figura 11. Interfaţarea
cu un microcalcu)ator
este posibilă în două moduri. In figura 12 se arată modul de interfaţare prin intermediul unei memorii

În aplicaţii de vorbire
electronică. După cum se va vedea,
configuraţia sa este astfel proiectată Încît se realizează modelarea
electronică a funcţiilor complexe
integrate

ale aparatului uman de producere a
vocii şi vorbirii. Controlul sintetizorului se face printr-un microcalcu/ator sau printr-o memorie ROM,
PROM, EPROM. Cuvîntul de control provenit de la acestea este decodat printr-un translator de cod în
parametri
asociaţi
alofonelor.
Asamblarea unui mesaj verbal prin
intermediul alofonelor se face prin
concatenarea secventelor codate
digital, pe care sintetizorul propriuzis le converteste În vorbire sintetică audibila. Concatenarea alotone/or este metoda cea mai versatilă
În generarea oricăror cuvinte sau
fraze. Vocabularul este nelimitat; el
este dependent numai de dimensiunea şi complexitatea programului de control rulat pe calculator sau
de capacitatea memoriei. Viteza datelor la acest sintetizor este atît de
mică încît într-un PROM' 2732 pot fi
stocate peste 500 de cuvinte! Trebuie însă mentionat că vorbirea
obţinută pe un asemenea sintetizor
este lipsită de naturaleţea vorbirii
umane, avînd un pronunţat caracter robotic.
VOTRAX SC-01 este un circuit
integrat VLSI realizat În tehnologie
CMOS În capsulă DIL cu 22 pini şi
consumă numai 7 mA la o tensiune
de alimentare cuprinsă între 7... 14 V.
După cum se vede În figura 10, circuitul conţine două unităţi funcţio
nale majore. Prima unitate -- controlerul --- translatează cuvîntul de
control provenit de la memorie şi
generează o matrice de parametri
spectrali care controlează cea de-a
doua unitate a circuitului integrat
--- sintetizorul propriu-zis. Controlerul este o unitate complexă care,
pe lîngă faptul că stochează seturile de instrucţiuni pentru generarea alofonelor, realizeaza algoritmul de concatenare şi temporizarea acestora. Sunetele corespunzătoare alofonelor sînt generate în
urma acţiunii de programare a sintetizorului de către controler: secveriţE~le de vorbire sînt disponibile
la pinul AO. Accesul la seturile de
instrucţiuni
corespunzătoare
alofonelor se face printr-un cod de
6 biţi (intrările PO... P5) plasat într-un
registru de control.
Sintetizorul propriu-zis este un
model electronic care simulează
funcţiile aparatului umal} de producere a vocii şi vorbirii. In principal,
acest model ese format din două
generatoare şi un bloc de filtre. Generatorul de impulsuri cvasiperiodice şi generatorul de zgomot simulează funcţia de excitaţie, respectiv spectrul impulsurilor glotice
şi al curentului de aer trecut prin cavităţile
supraglotice
constricţio
nate. Semnalele de la aceste dou'ă
generatoare sînt transmise blocului
de
filtre,
compus
din
patru
filtre analogice de· tip trece-bandă.
Blocul de filtre simulează caracteristica de transfer a traiectului vocal
uman, respectiv principalele rezonanţe ale acestuia. Ieşirea filtrelor
este conectată la un preamplificator audio, care poate ataca direct
un amplificator de putere exterior.
După cum se vede În figura 10,
circuitul integrat SC-01 are în
structura sa internă un oscilator de
tact a cărui frecvenţă este de aproximativ 720 kHz, fiind stabilită de
componentele RC conectate la pinul 16. Mici modificări ale acestei
frecvenţe
vor determina variaţia
înălţimii vocii produse de sintetizor.
Pentru aplicaţii speciale, oscilatorul intern poate fi înlocuit cu unul
exterior, ale cărui impulsuri vor fi
aplicate pe pinul 15.
Sintetizorul SC-01 poate fi făcut
să
"vorbească" printr-un control
adecvat provenit de la un microcalculator, de la o memorie ROM sau
prin acţionarea corspunzătoare a'
claviaturii terminalului unui microcalculator (conform unei liste de
echivalenţă). Schema generală de
conectare a circuitului integrat
TEHNIUM 2/1992

FIFO. În acest caz, SC-01 acţio
independent, cu circuit "seI1clocking" de extragere asincronă a
codurilor alofonelor din memoriatampon.
Memoria FIFO (tampon) este cuplată la magistrala de date a microcalculatorului si încărcată cu codurile alofonelo;', conform programului de control. După încărcare,
codurile sînt deplasate la ieşire cîte
unul la fiecare modificare a stării pe
liniile STR şi A/A.
Un mod de interfaţare mai ieftin
este prezentat În figura' 13, În care
microcalculatorul, care rulează un
program adecvat, temporizează
transferul codurilor către SC-01.
Codurile sînt transmise registrului
din sintetizor printr-un port de ieşire paralel, iar circuitele de monitorizare a activităţii si ntetizorul ui
prin linia Ă/R, transmit comenzile la
portul de intrare sau la linia de control întreruperi.
Modul asincron de operare poate
fi adoptat şi cînd SC-01 se interfaţează direct cu un ROM, PROM,
EPROM, " încărcat
corespunzător
aplicaţiei. In acest caz nu mai este
necesar un microcalculator, sintetizorul generînd un mesaj "fix", ale
cărui coduri sînt stocate În memorie. După cum se vede În figura 14,
pe lîngă sintetizorul SC-Oi şi memoria ROM, în configuraţia sistemului se află şi numărătorul asociat
care asigură adresarea memoriei
pentru necesităţile circuitului SC-01.
Intrările 11 şi 12 sînt utile pentru reglarea înălţimii vocii, dar aceasta nu
este absolut necesară. Functionarea sintetizorului începe o dată cu
aplicarea impulsului START pe intrarea respectivă a numărătorului.
Prin interacţiunea liniilor STR şi
Ă/R cu ROM-ul şi numărătorul, se
asigură transferul succesiv al unor
coduri de 6 biţi, prin înscrierea
nează

rece circuitele integrate
în
acest codec sînt realizate În tehnologie CMOS, codecul consumă nurtlai 2 mA la o tensiune de alimentare de 5... 7 V. Este remar:cabil g~
dul de integrare al acestor circuite
care, după cum se v~de din schema
de aplicaţie, nu necesită componente exterioare, iar p.entnJ c.ontrolui său nu este necesar un microcaP
culator. Codecul funcţionează pe
principiul modulaţiei delta cu' variaţie continuă a panteL
Arătam
În introducerea acestui
articol că, la unele sisteme de codare a formei de undă, configuraţia
internă a codorului si decodorului
este asemănătoare. A'cest fapt este
bine evidenţiat În cazul acestui codec: după cum se vede În figura 15,
atît În codor, cît şi în decodor se foloseşte acelaşi circuit integrat. Selectarea cipului pentru o funcţie
sau alta se face printr-o tensiune de
control aplicată pe pinul 10 (LOW
pentru codor, HIGH pentru decodor).
Prin acest articol am încercat să
familiarizăm cititorii cu cîteva sintetizoare, pentru a trezi interesul acestora pentru domeniul fascinant al
vorbirii sintetice şi/sau electronice.

acestora· În registrul de control al
sintetizorului SC-01, prin intrările
PO... P5.
După
reţinerea
fiecărui
cod, urmează procesul de generare
a alofonului respectiv. La terminarea generării alofonului curent, impulsul de pe linia A/R comandă
transferul altui cod de 6 biţi, corespunzător alofonului următor. Procesul se repetă pînă la epuizarea
datelor din ROM, care, transmise
succesiv sintetizorului, asigură În
'final producerea secvenţelor de
vorbire audibilă.
În ultima parte a acestui articol
vom prezenta un codec care funcţionează pe principiul codării formei de undă, adecvat unor aplicaţii
mai puţin complexe, datorită simplităţii sale deosebite.
Circuitele integrate HC55516/
HC55532, produse de firma HARRIS,
operează la o viteză a datelor d~ 16,
respectiv 32, kilobiţi/secundă. In figura 15 este prezentată schema de
aplicaţie complexă a unui codec,
realizat cu două circuite integrate
HC55516/HC55532. Linia punctată
dintre codor si decodor semnifică o
linie de transmisie sau un sistem digital de stocare sau transfer. Deoa-

DECODOR

CODOR
Î

--

+SV

--

I

~.-1-- 5

11 1--

1
2
3
4

10 1--

5

6
7

9
8 1---'

6
7

'--1
.....--2
3

Intr

_ _ .1I

\.J 14

4

1--

I-o--

13 1--12

r--

Ie~ire

0 -i - -

\.J 14

10

13
12 f - -

11
Ciock

9
81--

HCS5516/32

HC55516/32
~

.100

HO

Rl
R2

R3
R4
R5
H6

R7
R8

R9
R10

Rll
R12
R13

R14
fUS

în canalul A
Frecvenţa tonului
în canalul B
Frecvertţa tonului
5.n canal ul C
Durata zgomotului
Registru
de control

8 bit

Orient8tiv - 4 hit
8 bit
Orientativ - 4 bit
5 bit
Ton
B

Ampli tud"ine car181 A
Amplitudirie canal B
itudine caL.E;l C

A

C

B

1-

IW

L3
L3

12
12

Ll
Li

LO

MX

L2

Ll

LO

M.

X

Durata anvelopei
fi'orm8 ~3Lvelopei
Port A
Port B
M=l

Amplitudinea se stabile

M=O - Amplitudinea se reglea

L3
- 3 bit

LO

1/0 - 8 bit
1/0 - 8 bit

e prin generatorul de
prin BO .... B3 ..

anvelopă.

'

Mod de func :; i onar e
Circuitul este inactiv
Cite§te date din registru
Inscrie date în registru
Selectează registrul

BDIR

Be

1

Be

2

O

O

1

O

1

1

1
O

1

1

1

1

,..,

2
5 kO.
Toate rezistoarele au
10%.

- domeniul
kHz;

TEHNIUM

IZATOR
Student ANA

2x1PH05

DRAGOŞ

220VO

Montajul prezentat, conceput iniţial În domeniul foto, este un temporizator de la O la 999,9 secunde cu pasul de 0,1 secunde.
Frecvenţa de numărare/programare este obţinută prin divizarea frecven-

C1
2200/16V

ţei. reţelei.

In figura 1 sînt prezentate stabilizatorul de tensiune şi circuitul formator
frecvenţei de numărare.
Pentru stabilizator am propus varianta cu C.I.--7805, care este un stabilizator integrat de 5 V/max. 1 A, avînd În vedere că În lucrul cu circuite logice
avem nevoie de o tensiune de alimentare foarte bine stabilizată. BineÎnteles
că, pentru acest etaj, variantele de realizare sînt multiple.
.
Pentru formarea frecvenţei de 100 Hz am prelucrat semnalul redresat
bialternanţă, de la
redresoare. Rezistenţa R1 are rol În micşorarea curentului, iar
de a nu permite la intrarea circuitului tensiuni mai mari de 5 V (D1 poate fi şi DZ4V7Y Circuitul CD~413 este o poartă
NAND cu patru intrări, cu caracteristică trigger-Schmitt. In montaj are rolul de a transforma tensiunea lent-variabilă de la intrare În semnal dreptunghiular, compatibil cu familia TTL.
Figura 2 prezintă circuitul de divizare a frecvenţei. Pentru a putea programa exact temporizatorul şi pentru ca aceasta să nu dureze prea mult
timp, avem nevoie de frecvenţe de 1 Hz (programarea cifrei celei mai puţin
semnificative), 10 Hz (programarea celei de-a doua cifre), 100 Hz (programarea celorlalte cifre). Pentru divizare am folosit două C.I.--CDB490, conectate ca În figură.
Temporizatorul propriu-zis conţine două rînduri de cîte. patru numă
rătoare zecimale CDB4192, legate pe fiecare rînd În cascadă. In acest fel se
permite memorarea timpului iniţial În U05, U09, U13, U17 pentru o nouă
utilizare cu acelaşi timp (de exemplu, În domeniul foto, pentru două fotografii cu acelaşi timp de expunere).
La început, prin comanda RESET (RST), bistabilul R--S B1 declanşează
reI eul de comandă. Tot acum, prin intrarea LOAD (pin 11) a numărătoare
lor, se permite iniţializarea acestora (încărcarea cu valoarea 0000). Tot
prin B1 se activează intrarea LOAD a celui de-al doilea rînd de numă
rătoare, pentru a permite datelor. din primul rînd (cel de programare) să
ajungă, prin C.I.--CDB447, la afişajul numeric, pentru a putea fi citite.
CQB447 este circuit pentru comanda digiţilor de afişare cu anod comun.
In acest moment, temporizatorul se află În stare de programare (LED2
aprins) şi, prin acţionarea lui P.UP, P.DOWN, se poate Înscrie (modifica) o
valoare În numărătoarele de programare.
Cînd programarea s-a terminat, se dă comanda START. Bistabilul RS, B2
are rolul de a proteja circuitul la variaţiile de tensiune provocate de contactul metalic al butonului de START. Butonul va fi cu două poziţii, poziţia permanentă fiind cea din figura 3.
La comanda START, bistabilul B 1 se resetează, "surprinzînd" valoarea
curentă de programare În al doilea rînd de numărătoare. De asemenea, prin
pinul 4 al lui UOi, se
tactului de 10 Hz să ajungă să decrementeze
valoarea din al doilea
de numărătoare.
al

- -....... [I)
100 Hz

100 Hz

10Hz

.-------~------4

......-

U 10

coa

490
1Hz

l

Acum temporizatorul se află În stare de numărare (de temporizare) şi
este aprins LED1. De asemenea, prin porţile lui U14, care este circuit cu colectorul În gol (CDB403), se anclanşează releul (lampa de mărit --- În dome'.
niul foto -- fiind aprinsă).
La terminarea timpului, ieşirea BW (pin 13) a lui U04 setează B 1, declan-

+35V

LT 1038
AOJ 3

în acest articol vă prezentăm cîteva stabilizatoare de tensiune integrate
ultima generaţie.
circuite furnizează la ieşire tensiune continuă stabilizată reglaPentru circuitele din tabel se foloseşte schema qin figura 1, iar pentru
L T1038CK se foloseşte schema din figura 2. In figurile 3, 4 şi 5 sînt
,,\r.rt:>~7t:>r\tl'.'lj·t:> alocările pînilor În cazul capsulelor TO--220, TO--247 şi, resTO-3. Pinii au fost notaţi
U ;2
U ouŢ; 3 = ADJ.
Circuitul L T1038CK foloseşte capsu 1Na TO--3 ŞI poate debita un curent
de 10,0 A.
Parametrii de funcţionare care necesită atenţie din partea constructorusînt:
-- tensiunea de intrare, care nu trebuie să depăşească valoarea de

V;
disipată maximă să nu depăşească 50 W În cazul capsulelor
TO--247 şi 100 W În cazul capsulei TO--3.
Pentru a folosi tensiuni de ieşire mici la curentul maxim se va coborî ten-

___~O~--E1:>

........ 14

+1,2-:-30V

R2
120..D..

(1

10~F

50V

.2

1

şi

+1 ,25-7-30 V

ADJ. 3
siunea de intrare pînă la o valoare la care puterea
grat să fie inferioară puterii disipate maxime.

[1

10pF/50V

disipată

de circuitul inte-

[2
10~F/50V

Tip circuit
L T1086CT
L T1085CT
L T1084CP
L T1083CP

Tip

capsulă

TO--220
TO--220
TO-247
TO--247

Curent maxim
1,5 A
3,OA
5,OA
7,5A
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sînd releul si trecînd din nou în stare de programare. Acum se poate da

'0

nouă comandă START sau se poate modifica valoarea constantei de timp"

Circuitul este prevăzut cu un comutator basculant (K2) pentru anclanş,a
rea releului (realizarea comenzii) şi În afara perioadei de lucru a temporiza'
torului.

interesaţi de recepţionarea programelor TV prin satelit le preun demodulator cu bune performanţe.
Montajul are un oscilator (controlat în tensiune) pe o frecvenţă egală cu
frecvenţa semnalului modulat (470 MHz).
Etajul cu BF960 se comportă ca un detector de fază, producînd la ieşire o
componentă de joasă frecvenţă, proporţională cu diferenţa de fază între

Celor

zentăm

z

+--""

~

Fiind conceput iniţial În domeniul fotografic, pentru realizarea timpilor
de expunere doriţi, montajul îşi poate găsi numeroase alte aplicaţii. De
exemplu, el poate comanda stingerea unui aparat (televizor, radio) la un interval de timp după comandă,
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cele

Nivelul semnalului modulat În
trebuie să fie În jur de .
100 mV,
Se fOloseşte un circuit imprimat dublu placat.
Pe faţa necorodată se înlătură
partea metalică În jurul găurilor.
Inductanţa
oscilatorului (20
nH) are o spiră În formă de U din
o 0,7, cu o lungime de 27 mm, şi
este situată la o înălţime de
5 mm faţă de planul masei.
Tensiunea de alimentare este
de +12 V, stabilizată.

N

CX>

pe

frecvenţă

Z

(j

de

intrări.

100K(l

amIDI~~sarea

pe

aer;
a componenşi semnaliÎn raport

Unift;l1llrOO

Vă oferă:

• l'loile produse PC286, PC386,
PC486, realizate de 1.c.E. FELIX
COMPUfER S.Â. Jn colaborare cu
finn a pÂCKA.RD BELL
• lmprimante dnZEl'l
PÂC-

şi

KARDBELL
ere
•• p\ott
Calculatoare
llC90,

t1opp)'-disk, jd)'-stick-uri
• Monitoare roonocrom
• Calculatoare de birou cu

extensii

bandă şi

afişaj
• 1'e\efo

ane speciale

• Case electronice de marcat
•

Reclame luminoase

• O variată gamă de compo nente
electronice
_ circuite integrate' liniare
(amplificatoare opera ţiona\e, amplificatoare de audiofrecvenţă,
surse
tensiune)
_ de
circuite
integrate

CMOS,
'I'IL, LS (c\asice şi speciale)aniu
şi
_ tranzistoare cu genn
cu siliciu
_ tiristoare
oare
_ diode, punţf redres

'

_ diSPozitive optoelectronice
_ elemente de conectare şi co-

mutare
_ componente pasive
La toată gama de aparate co-

mercializate, firma CONEX
ELECTROl'lIC S.R.L. asigură
service în perioada de garanţie
'postgaranţie, consultaţii tehnice
documentaţie de specialitate.

