L

........... pag.
Proiectare asistată de
calculator'

2-3

.......... pag.
Continuu-alternativ
Temporizare
Avertizor de umiditate

4-5

CQ-VO .......................... pag.
Repetoare pentru
radioamatorÎ
Amplificator RF

6-7

HI-F! .... . ..................... pag.
Preamplificator-corector
comandat În tensiune

8-9

LABORATOR .................. pag. 10-1
Ferofluidele
convenţionale pentru
electrice
pag. 12-13
SONY iCR 4800
pag. 14-15

pag. 16-17
Amplificatorul QUAD-405
~ITiTORIi RECOMANDĂ ....... pag.

18-19

Divertisment
Interfon cu apel
Benzi magnetice video
LA CEREREA CiTITORiLOR .... pag. 20-21
Contor electronic pentru
casetofon
REVISTA REVISTELOR
Amplificator UHF
Filtru
Generator RC

......... pag. 22

MAGAZIN TEHNiUM ............ pag. 23
Admiterea vehiculelor pentru înmatriculare
PUBlIC!TATE ...... ,............ pag. 24

ADRESA REDACTIEI: "TEHNIUM",
PRESEI LIBERE NR. 1,
OF. P.T.T.R. 33,
SECTORUL 1, TELEFON: 18 35 66-17 60 10/2059
PREŢUL 50 LEI
BUCUREŞTI, PIAŢA
COD 7f~)84,

Ă
U (k=O, 99)
1

n 2 =1

Rg

5

OI'.

... ", ... u ... ,,,

RADU IONESCU,

5

(URMARE DSN NR. TRECUT)

în situaţia CÎnd circuitul din care· face parte
polul sau cvadripolul modelat prin
admitanţă este analizatfntr-o gamă
venţe, ,ar trebui În principiu ca
nouă frecvenţă să se reintroducă
zate ale acestor parametri. Procedînd astfel s-ar
Însă mult utilizarea programului. TinÎnd
de acest inconvenient şi de faptul că pentru componentele active sau pentru subcircuitele
de
rezonante cu factor de calitate
valorilor parametrilor admitanţă
este
lentă pentru benzi de
moderate (de pînă la o octavă), s-a preferat
a
trei frecvenţe, de dorit repartizate cît mai uniform
În gama de interes, la care parametrii admitanţă
se introduc În calculator În mod explicit, după
precizarea valorii frecvenţei respective. Cele trei
grupe de valori sînt utilizate de
într-o
n ..." r e n , lI
de interpolare, pentru ::Inii'r'lll'lm:U'''''::I
a valorilor parametrilor
frecvenţe, făcînd posibilă utilizarea
cu opţiunea "BALEIERE".
Dacă domeniul de frecvenţă În care se efectu.ează analiza circuitului este foarte restrîns În jurul
unei frecvenţe, este suficientă, de cele mai multe
ori, introducerea valorilor, parametrilor admitanţă
numai la acea frecvenţă. In acest caz, la cererea
programului de precizare a valorii frecvenţei pentru cel de-al doilea grup de valori ale parametrilor
admitanţă, trebuie introdusă valoarea zero,
. Completarea valorilor admitanţelor
circuit cu cele ale parametrilor admitanţă, aşa
cum apar aceştia din urmă În relaţiile (5.8) sau
(5.9), este asigurată de grupul instrucţiunilor cupri nse În lista 5.11.
e

,,"

5.4.2. Exemplu (V)
cu ocazia exemplului de utilizare a
parametrilor admitanţă, o structură de amplificator mai puţin răspîndită în rîndul radioamatoriJor
VO. Este vorba despre o configuraţie care se bucura de proprietăţi remarcabile, fiind În esenţă un
amplificator cu reacti.e negativă realizabilă prin
transformator. Schema amplificatorului, valabilă
În curent alternativ, este cea din figura 5.19.
Circuitul poate fi analizat într-o primă aproxl,maţie făcînd apel la ipotezele simplificatoare conform cărora impedanţa de intrare a tranzistoruluI
cu baza la masă este nulă, impedanţa sa de ieşire
este infinită, iar amplificarea de curent unitară, şi
între cele trei înfăşl,Irări ,ale transformatorului
există un cuplaj perfect. In aceste condiţii se
arată cu uşurinţă că se poate obţine adaptarea la
. intrare. şi ieşire (R g = R,) într-o bandă infinită,
dacă pentru cea mai nimerită alegere ni = 1, între
numerele de spire ale celorlalte două înfăşurări
există relaţia n2 = n3 2 1. Prin această alegere,
amplificarea de putere devine egală cu n1 2, impedanţa prezentată colectorului tranzistorului este
(n2 + n3)R\, iar emitorului 2Rg. Pentru valorile
uzuale n3 = 2, 3 şi 4, amplificarea de putere este
6 dB, 9,5 dB şi, respectiv, 12 dB.
Nivelul impedanţei echivalente cu care circuitul
se prezintă la emitorul tranzistorului pentru Rg =.
Rs = 50 n conferă majorităţii tranzistoarelor de radiofrecvenţă bipolare pO,sibilitatea atingerii unui
factor de zgomot redus. In plus, puternica reacţie
negativă (cu atît mai puternică cu cît nl este mai
mic) conferă· amplificatorului o dinamică sporită,
cu puncte de intercepţie pentru produsele de intermodulaţie de ordin trei cuprinse între 30 dBm
şi 40 dBm.
Pentru tipul de tranzistor ales În exemplu,
BFR91A, parametrii admitanţă În conexiunea emitor comun (atenţie!) şi În punctul de funcţionare
UCE = 8 V şi le = 10 mA se obţin din catalogul fabricantului, fiind cei din tabelul 5.3. Unitatea de
măsură pentru admitanţe este mS.
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Introducerea În calculator a valorilor numerice
asociate modelului cu admitanţe al tranzistorului
reiese mai clar din IÎsta-exemplu 5.6. Tot în
această listă se observă
deşi amplificarea
practică este mai mica
cea teoretică cu
aproximativ 0,5
totuşi ea se menţine
la acelaşi
bandă de două
acest
adaptarea la intrarea

(

5

fi

)

de

j

valorile subunitare ale
de stabilitate necondiţionată, S, ne indică
că pentru frecvenţe depăşind aproximativ
MHz, circuitul poate intra În oscilaţie pentru
anumite valori ale impedanţei generatorului şi
sarcinii.
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ANALIZA CIHCUITELOR LINIARE
IN
SINUSOIDAL

G21=300 .. 5
G22=O.481

MODELE: RLCUVDIETFOYS

200 MHz
Gll=7.38
Bll=6048
G12=-.02
B12=-O~723
G21=209.5 321=-163.8
G22=-O.368 B22=1.522

NUMARUL DE NODURI: 5

*- ELBMENTE: UY

* UNITATEA DE
FRECVENTA (G/M/K/H): M

*
*

Fo (MHz): 50

E.LEMENT EU: 1

NU

Ll(uH/Qo)

UI

.087175

iE

ELEMENTE

y:

U12
U1.3
AI,EI A2,E2 A3,E3
0.99 I
0.5
1,2 3 ,4 4 ,5
K

1
,

NR
YI

AI,E1,A2,E2
5 ,2 ,3 ,2

VAL. (roS)

.Jl= 40 MHz
Gll=3.)8
Bll=2.32
G12=-.016 B12=-O.12i
G21='>39.16 B21=-73.76

G22=0.283
Iii:

B22=O.574

100 JWHz

Gl1=5.114
G12=-.Ol

BIl=5.213
BI2=-O.295

*
*

COWrINUARE

)321=-115,,8
B22=1.43

(c/pi A/H/s):

A

NODURI INTRARE: 1, 5

*
*

Rg (kOhm): .05

*

Rs (kOhm): .05

*
*
*

BALEIERE (DIN): D

NODUdI IESIRE; 4, 5

Fmin (MHz): 50
Fmax (MHz): 175

* Fpas (MHz): 25

*

PARMIETRU (YUPIET): PIE
F= 50 MHz

Ap=5.41 dB
Gi: 1.8696E+01

Ri= 4.4445E-02
RF=2.1546E-Ol
PH=
93.5 grd

S= 1.OOlOE+OO
Bl=-8.4328E+OO

Xi= 2.0047E-02
(-13.33 dB)

TEHNIUM 711992

p

Ge= 1 .. 8331E+Ol
Re= 4 .. 4017E-02
RF=2 .. 3174E-01
PH= 92.62 grd

RF=1 .. 0650E~Ol
PH= 65 .. 59 grd
Ge= 1. 7541 ~~+Ol
Re:;; 5" 47 45}~02
HF=1 .. 1491E-Ol
PH= 60 .. 85 grd

Be=-8.9685E+OO
Xe= 2 .. 1536E-02
(-12.1 dE)'

F: 75 MHz
Ap=5.5 dB
S= 1 .. 0006E+OO
Gi: 1.8394E+01 Bi=-5 .. 7256E+OO
Ri= 4.9562E-02 Xi= 1.5427E-02
RF=1 .. 5318E-Ol
(-~6 .. 3 dB)
,PH= 82 .. 82 grd
Ge= 1.8059E+01 Be=-5 .. 9544E+OO
Re= 4 .. 9945E-02 Xe= l .. 6468E-02
RF=1.6258E-01
(-15 .. 78 dB)
PH= 80 .. 84 grd

F= 100
Ap=5 .. 5 dB
Gi= 1.8172E+01
Ri= 5 .. 2030E-02
RF=1 .. 2315E-01
PH= 73.79'grd
Ge= 1 .. 7798E+01
Re:::: 5 .. 2871E-02
tUr:::l,_ 305915-01
PE:::: , 70 .. 43 grd
):1'::::

125

Ap=5.49 dE
Gi:::: 1.7986E+01
Ri= 5.~5~qE-02
/
•
•'",.

MHz,

S= 1 .. 0003E+OO
Bi==-4.3638E+OO
Xi= 1 .. 2495E-02
(-18 .. 19 dB)
Be=-4 .. 4562E+OO

MHz

S=1.0000E+OO

Bi=-3~5284E+OO

Xi=

Lista 5.
Be=-3 .. 5678E+00
Xe= i . l1~5E-02
(-18.79 dB)

Iii::;: 150
Ap=5 .. 46 dE
Gi= 1 .. '(829E+Ol
Ri= 5 .. 4598E-02
Rfr=9.6470E-02
PE= 58 .. 07 grd
Ge= 1 .. 7287E+01
n,e= 5.6162:8-02
RF=1 .. 0800E-01
PE=
52 .. 4

MHz

F= 175
Ap=5 .. 44 dE
Gi= 1 .. 7700:8+01
R.i::.:: 5" 5 391E-02
RF=8e9953E-02
PH=
51.2
Ge= 1.
Ee= 5 .. 7336E-02
RF=1.0631E-01
PH= 45 .. 47 g:rd

MHz

5.5.1 Tranzistorul bipolar (T) şi tranzistorul cu
feci de cimp (F)
Deşi, prin cele arătate În subcapitolul 5.4.1, am
introdus deja În program posibilitatea caracterizării unui tranzistor prin parametrii admitanţă de
scurcircuit (Y), sînt dese cazurile cînd ne aflăm În
imposibilitatea cunoaşterii lor din foile de catalog. Cu excepţia situaţiilor (extrem de rare pentru
un electronist amator) cînd avem acces la o instalaţie de măsurare a acestor parametri (Z-diagraf, voltmetru vectori al etc.), nu ne rămîne altceva de făcut decît să apelăm la un model mai
simplu, chiar dacă acesta are o arie de aplicabili-

s= 9 .. 9984E-Ol
Bi=-2.9468E+00
Xi= 9 .. 0243E-03
(-20..
dB)
Be=-2.9934:8+00
Xe= 9.7250E-03
(-19 .. 33 dB)

LE'! .,J:::L: tEl K=M: 130 ::;IJD

) =

3010 LET G=Y(I,34)+F2*(Y(I
2*Y(I,36»: LET B=y{rr37)+F2~(Y(
I,38)+F2*Y(I,39»: LEŢ J=Y(I,54)'
: LET K=Y(I 5S): GO SUB 485
3015 LET O=Y(I,46)
(Ytl r 7 ~F
2*Y(I.48»: LET B=Y(I,49)+F2*
I.50)+F2*Y(I,51»: LET l=J: LET
y

M=K: 00 ::;UB

4:::~~;

S= 9 .. 9980E-Ol
Bi=-2.5019E+OO
7. 8297E-03
-20.92 dB)

3020 LET G=Y(I,40)+F2*<Y(I r 4 )+F

Be=-2&6125~+OO

T 1

Xe= 8 .. 7902[5-03
(-19 .. 47 dB)

tate mai redusă. Un asemenea model pentru tranzistorul bipolar (T) îl constituie circuitul echivalent (cunoscut şi sub numele Giacoletto-Johnson) din figura 5.2Q-c. EI este acelaşi, indiferent
de tipul tranzistorului, npn sau pnp (figurile
5.20-a şi 5.20-b) şi are faţă de alte modele cîteva
avantaje, cum ar fi de exemplu:
- permite, de cele mai multe ori, determinarea
cu suficientă precizie a parametrilor săi esenţiali
pe baza unui număr minim de date de catalog;
- permite determinarea parametrilor În. alt
punct de funcţionare decît cel indicat În catalog;
- permite o apreciere rapidă a efectelor varia'"

j

,28)+F2*(Y(I,29)+F2*Y(!,30»:

T B=YCI,31)+F2*<Y(I.32)+F2*Y
3»: LEŢ L=Y(I,52): LET M=Y(I,

* CONTINUARE (C/P/A/R/S): S

1.050~E-02

3005 FOR 1=1' TO Z(lO): LET G=Y(I

2*Y(I,42»: LET B=Y(I r 43)+F2*(Y(
I,44)+F2*Y(I,4S»
LEŢ J=Y(I,52)

LET K=Y(I,53): GO SUB
ţii lor

tensiunii de alimentare'~sau ale temperaturii:
Îşi păstrează valabilitatea În1r-o gamă de
frecvenţă suficient de mare, parametrii săi ramÎ"
nÎnd indepenenţi de frecvenţă pînă la un sfert din
frecvenţa de tăiere a amplificării în curent, În conexiunea bază comună:
-

este specific tranzistorului, elementele sale
reflectînd direct procesele fizice care au loc in
tranzistor.
Semnificaţiile elementelor componente ale circuitului echivalentOOodin figura 5.20-c sînt
rele:
Rhh rezistenţa extrinsecă de
care re..
prezintă rezistenţa materialului bazei
la contactul exterior pînă la baza intrinsecă (valori uzuale 50f2. .. 2000);
S - reprezintă admitanta mutuală, intrinsecă
(panta) corespunzătoare curentului purtătorilor
minoritari care, injectaţi În bază de catre emitor
au ajuns prin difuzie pînă la colector; la frecvenţe

(5;11)

j

3=40-1
.

C

~e=fIS
i

RbC=~P/S
i

9 - - -........

Rce=K/S
a

0be =3/ ( mfT )
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m

m

r
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.....

j

joase, În S domină partea reală, aceasta putîndu-se estima pe baza formulei aproximative
(5.11), unde le este componenta statică a curentului de colector;
Rhe -rezistenţa de difuzie, care se datorează
fracţiunii curentului de emitor ce rămîne În bază,
În mod special datorită recombinărilor; se poate
calcula cu formula aproximativă (5.12), În care {3
este factorul de amplificare În curent În conexiunea emitor comun, la joasă frecvenţă;
Rhc şi Re - sînt rezistenţe care pun În evidenţă reacţia internă şi scăderea rezistenţei de ieşire a traniilGiU!~!, ca efecte ale variaţiei grosimii
bazei; formulele (5.13) permit .~5t;m:!r~a lor atunci
cînd se cunoaşte valoarea factorului de reacţi8
intern, K;
,
Clie - reprezintă capacitatea de difuzie a joncţiunii bază-emitor polarizată direct;"'valoarea ei se
poate calcula cu bună aproximaţie folosind relaţia (5.14), unde h este frecventa de tranziţie, la
care liîGd:.:!~1 amplificării de curent În conexiunea
emitOr- ~0mun dev';i:e. e9al ,cu unitatea;.,
,
Cioc - repreiii':!~ capacitatt?~ ge tranz.lţle .. ŞI o
parte din capacitatea eedifuzie a joi:C~,lunli colector-bază;

c

ro

Fig. 5.20
TEHNIUM 7/1992

C ce - este cealaltă parte ,din capaC!!atea de
difuzie a joncţiunii cOlectorului, care nu a fos('
globată În C bc ; această împărţire a .capacităţii de
difuzie a colectorului, Între C he şi Cec, se datorează faptului că schema echivalentă 5.2Q-c este
reprezentare a tranzistorului În conexiunea emicomun.
-
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(URMARE DIN NUMARUL
2. Mărimi auxiliare pentru semnalele alternative sinusoidale.
O primă convenţie, sugerată de vizualizarea (chiar măsurarea) semnalelor mici cu ajutorul osciloscopului,
este aceea de a defini valoarea virf
la virf a tensiunii, Uvv, prin dublul
amplitudinii,
U'V

=

2U
(7)
ne ocupăm aici de semnale
sinusoidale, menţionăm că aceast.3
mărime Uvv poate fi utilă şi În cazul
mai general al tensiunilor alternative
periodice, cînd "simetria" nu este
obligatorie, deci cînd valorile maxime pot fi şi ele diferite pe cele
două ramuri sau semialternanţe. FiE~,
de pildă, U+ valoarea maximă pentru.
semialternanţa pozitivă şi U- valoarea maximă, considerată În modul,
pentru semialternanţa negativă. În
astfel de situaţii noţiunea de ampllitudine nu mai are sens, În schimb
putem defini valoarea vîrf la virf a
tensiunii prin suma:
Deşi

Intervine astfel prima constantă
din teoria şi practica
~ăsurătorilor "În alternativ": \ 2. Ea
face, de pildă, ca relaţiile (9) transpuse În alternativ să capete expresiile:
UI
U
=-=
P = Uel' 'ef = V2 .
2
U2
RI2
(12)
2R
-2-'

cientă din punct de vedere energetic
decît o tensiune constantă de valoare U. Sau, altfel spus, ea ar putea
fi considerată ca echivalentă (din
acest punct de vedere) cu o tensiune continuă de valoare mai mică,
pe care o vom nota Uef şi care se
numeşte, prin definţie, valoarea eficace a tensiunii alternative sinusoidale (4).
Nu intrăm aici în detalii, doritorii
fiind rugaţi să revadă, de exemplu,
articolul "Valoare eficace - valoare
medie" din "Tehnium" nr. 3/1982,
pag. 4. Menţionăm doar că noţiunea
de valoare eficace poate fi introdusă
pentru orice fel ~de tensiune variabilă
În timp, alternativă sau nu, periodică
sau aperiodică, prin expresia gene-

ciudată"

·rafizată:

(8)

Anticipînd cele ce urmează, mai
amintim că În astfel de cazuri poate
căpăta sens noţiunea de valoare
medie a tensiunii, deoarece ea nu
mai este nulă (ca În cazul semialternanţelor simetrice, În particular cele
sinusoidale). Lucrurile se petrec ca
si cum tensiunea noastră nu ar fi
:.pur" alternativă, ci ar conţine şi o
anumită componentă continuă (pe
care un voltmetru c.c. conectat din
greşeal'ă sau chiar voit o şi pune, de
altfel, În evidenţă).
O mărime auxiliară mult mai importantă - dar şi foarte greu de "introdus" intuitiv - este valoarea eficace a tensiunii, Uef. Pentru a înţe
lege deplin justificarea ei, ar trebui
să facem o lungă paranteză referÎtoare la efectul energetic a curentului electric, iar apoi să comparăm
rezultatele obţinute pentru cazul
tensiunii continue constante şi, rE~S
pectiv, cel al tensiunii alternative sinusoidale.
Vom observa, În primul rînd, că
valoarea instantanee a tensiunii alternative sinusoidale nu ne serveşte
prea mult la aprecierea efectelor
energetice, Întrucît ea este variabilă
.de la un moment la altul, între cele
două valori extreme, U şi -U. Pe de
altă parte, nici amplitudinea Unu
poate fi introdusă ca atare În relaţi
ile cunoscute ce exprimă energia
sau puterea În curent continuu,
după cum vă veţi convinge analizînd
orice exemplu concret. De pildă,
dacă avem un consumator rezisti v
R, pe care îl alimentăm la borne cu
o tensiune constantă U, rezultînd
astfel prin el un curent continuu
constant cu intensitatea
= UlA,
ştim că energia dezvoltată
el sub
formă de căldură (efectul Joule) pe
unitatea de timp - adică puterea
dezvoltată are expresiile echivalente:
P
UI = Ri2
U2/A
(9)
Concret, să zicem că U = 12 V şi
R = 24 0, deci I = Q,B A ŞI ? = 6 W.
COn.~~:T.âl6rul R ar putea fi, de
pildă, un bec cu incandescenţă de
tip auto.
Ce se va întîmpla dacă vom alimenta acest bec nu de la o sursă de
tensiune constantă, ci de la 'una de
tensiune alternativă sinusoidală,
9are să aibă amplitudinea U = ~~ V?

=

o

U

u"

O

=+ ti (U2

(t)· dt,

(10)

unde intervalul de timp T ~ste durata totală a semnalului. In cazu.
particular al tensiunilor variabile
periodic, se poate lua T egal cu o
perioadă completă. valoarea Uel
obţinută
menţlnÎndu-se
constanta
pentru oricare altă perioadă. De
exemplu, pentru tensiunea altern~
tivă sinusoidală de forma (4) obţi
nem valoarea eficace pentru o perioadă:
.;;:;
Uef = U/lr.,::
U/1,41
0,707 U.

=

3. Redresarea tensiunii alternative
Ştim deja să caracterizăm o tensiune alternativă sinusoidafă prin vadupă cum preferăm să oper~m C~
lorile instantanee, de vîrf' (amplituamplitudinile U, I sau C!J v~lonle eficace Uef, lef, ale tenSIUnii, respecdine), vîrf la vîrf şi eficace - plus
tiv ale intensităţii curentului.
frecvenţa (perioada), de care nu ne
ocupăm aici. Dintre acestea, măsurătorile uzuale vizează Îndeosebi valoarea eficace, tocmai din considerentele arătate În paragraful precedent.'
AVO-metrele obişnuite sînt echipate însă cu instrumente indicatoare
de curent continuu, pe care rezistenţe adiţionale.
respectiv şunturi
adecvate le transformă uşor În voltt metre, respectiv ampermetre, tot de
curent continuu, fireşte. princ;Pi 4il. . \
de măsurare al unui astfel de instn. . J
ment are la bază deviaţia unghiulară ....
t)
a acului mobil, solidar cu bobina, ca
urmare a interacţiunii dintre un
cîmp magnetic şi curentul foarte
slab ce străbate bobina mobilă.
Această deviaţie este satisfăcător de
liniară În raport cu· intensitatea curentului, motiv pentru care scala se
poate diviza şi grada liniar. Poziţia
de echilibru sau zero (deViaţie nulă,
respectiv curent nul prin bobina moŢ'=T
bilă) poate fi amplasată arbitrar la
una din extremităţile scai ei - uzual
Nu uitaţi Însă! Constanta
cea din stînga - dar uneori şi cen"ţine" de forma sinusoidală a
trai sau voit excentric. În vecinătatea
nalului, deci este firesc ca ea să-şi
uneia dintre extremităţi, pentru scopiardă semnificaţia de mai sus În
puri speciale.
.
cazul unor semnale periodice cu
Să presupunem că avem un voltaltă formă de undă. În schimb, este
metru c.c. realizat cu un astfel de
de aşteptat ca ea să se păstreze şi
instrument magneto-electric. Dacă îi
pentru tensiunea obţinută din cea
aplicăm la borne o tensiune contisinusoidală prin redresare bialternuă constantă, situată În plaja de
nanţă "perfectă" (polaritatea semialmăsurare şi re~pectînd polaritatea,
ternanţelor nu are importanţă pentFu
deviaţia acului va fi şi ea constantă.
calculul valorii eficace, observînd că
Dacă tensiunea aplicată este contiÎn relaţia de definiţie ea este "pozitinuă, dar prezintă unele variaţii lente
În timp, vom observa că acul urlTl. ă
U ( t) reşte aceste variaţii. Ce se întimpl
însă, dacă variaţiile devin foarte
pide? Deşi efectul interacţiunii magneto-electrice este prompt, va inter-

=

(11)
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Uef =U/f2

Incercaţi şi. vă veţi c~~''';:nge căefec
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I
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tl;'1 e~ergetl': ',;a fi mai slab ~~ia
s't'.!~i~a pre?e~:ntă: ~'uâecînd fie
numai dupa ',:-'Iensitatea
sau/şi ~'Ltpă încălzirea mai redusă
':,'dcului.
.
Prin exemple de acest fel vă
convinge, deci, că amplitudinea U
tensiunii alternative sinusoidale
poate fi "transpusă" ca atare În
ţiile (9). Este ca ş-i cum Tl'!nl".",nI'!HII
noastră sinusoidală, de
U, ar fi mai "slabă", mai

reţineţi!

ul

R

u(t}=U·sin(wt)

vată" automat prin ridicarea la pă
trat a expresiei valorii. instan~anee).
Revenind la exemplul de mai sus,
cu R = 24 n şi tensiunea alternativă
sinusoidală de amplitudine U = 12 V,
deducem: Uel = 0,707. 42 V = 8,5 V.
Consumatorul R va dezv~6lta p&tere
ca şi cum ar fi alimentat la o tensiune continuă constantă de cca 8,5
V. Invers gîndind, pentru ca el să'
dezvolte puterea nominală P = 6 W,
ar trebui să-I alimentăm la o tensiune alternativă sinusoidală cu valoarea eficace de 12 V, deci cu amplitudinea U = 17 V! Comparaţi şi. ..

!

I

1

l:

...

T/~T/2
veni inerţia mecanică a sistemului
mobil (bobină plus ac), care nu va
mai permite urmărirea Întocmai a
variaţii lor de tensiune/curent, ci va
obliga sistemul la. o mediere a deviaţie;.

Umec = uiTI

U~f =U/2

Delimitarea între cele două moduri de indicare nu este bruscă,
tranşantă. Ea depinde esenţial de
construcţia instrumentului, care impune o anumită constantă proprie
de timp pentru sistemul mobil. Oricum, peste o anumită viteză, rată,
frecvenţă a variaţiilor! indicaţia va fi
obligatoriu prin mediere mecanică,.
(CONTINUARE ÎN Nr. VIITOR)
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ropun constructorilor începă
tori două montaje simple de
temporizare (oprire tem porizată şi respectiv, pornire Întîrziată)
care au la bază aceeaşi
schemă, În principiu, cu mici modificări În funcţie de varianta aleasă.
Consumatorul, a cărui funcţionare
dorim să o temporizăm, se alimentează de la sursa lui specifică prin
intermediul contactelor de lucru ale
unui releu. Acest circuit nu a fost figurat . În schemele alăturate. De
pildă, consumatorul poate fi un bec
sau un aparat ce se alimentează de
la reţea, un circuit de iluminare sau
de avertizare alimentat de la acumulatorul maşinii etc.
La rîndui său, releul este acţionat,
prin intermediul unui tranzistor cu
ro! de amplificare, de către. circuitul
propriu-zis de temporizare, ce are la
bază un comparator de tensiune
realizat cu amplificatorul operaţional
BA741. Aici apar diferenţele Între
cele două variante, după cum se observă din figurile 1 şi 2.
Astfel, pentru a realiza oprirea
temporizată (fig. 1). montajul se alimentează
iniţial' prin
apăsarea
scurtă a butonului cu revenire S: Intrarea neinversoare (+) a operaţio
nalului este astfel adusă la un potenţial pozitiv u(+), dat de relaţia,
R
u(+) =
3
• U,

P

R2

R3

pe cîtă vreme intrarea inversoare
(-) este pusă practic la masă, condensatorul C1 fiind iniţial descărcat.
rin urmare, operaţionalul intră ime'at În saturaţie, tensiunea la ieşirea
ui devenind maximă (apropiată de
U), ceea ce duce la saturarea tranzistorului şi implicit la anclanşarea
releului. Contactele K1 (normal deschise) ale releului se închid, astfel
că la eliberarea butonului B, circuitul rămîne autoalimentat prin ele.
Odată cu stabilirea alimentării, însă,
condensatorul C1 începe să se Încarce prin rezistenţa R1, după legea
exponenţială
intrării

cunoscută.

u(-),

fel
încet dar
mentul În care
pe cel al
cum
f'\n.ov~.tir."."J,

, cu
nu
T se

TEMPORIZARE
R1
1MJl.

(2

R2
3k...fi..

°1

'*Rel.

02

100pF 1N4007

6-H2V
~40mA

16V

+U
(9-;'12V)

K1{N.OJ

1N4001
2 (4)

J
2N2219A

3 (5)

6)kJl

3klL

OV

r-------~-----.-------~----~------~------~----'

1

-----o

+U

1MJ'L

°1

1N 4001

T
2N2219A

Potenţialul
creşte ast-

În mocu foarte
neinversoare.
În acest moment
comută În
de ieşire

contactele sale
astfel aHmentarea
Condenrapid prin
pentru

~
B
.

este aplicat intrării
celula R1-C1 este conectată
trarea neinversoare. Prin
stabliirea alimentării
rui
operaţionalul rămîne În continuare blocat pină la
ciclului .de încărcare a
Ci, cînd va
bascula În starea de saturaţie, aducînd În conducţie tranzistorul şi, im-

Numerotarea pinilor
corespunde
cu 2
terminale
sau
iar În paranteze au

de constanta
esenţial

R2 si
1 între
ţlF şi 100 pF
maxime de ordinul
zecilor sau al sutelor de secunde.

plicit, ancianşînd releul.
Experimentarea aCestor montaje
nu pune probleme deosebite. Reieu!
se alege În funcţie de tensiunea de
alimentare dorită, dar şi În concordanţă cu cerinţele impuse de circuitul cqnsumatorului (natura contactelor de lucru). Valoarea rezistenţei
R4 se tatonează experimental pentru
anclanşarea fermă a releului, iar cea
a lui R5 pentru blocarea completă a
tranzistorului atunci cînd operaţio
nalul comută În starea "jos". Se ştie
că pentru operat/onalele gen 741,
tensiunea de iesire În această situaţie este semnificativ nenulă (de ordinul a 1,4 V), chiar mult peste pragul
necesar aducerii În conducţie a unui
tranzistor cu siliciu. Tocmai aceasta
este raţiunea introducerii lui R5,
care formează cu R4 un divizor
adecvat de tensiune.
Ar mai merita, poate, să ne referim şi la dimensionarea divizorului
R2-R3. Pentru obţinerea unor intervale de temporizare cît mai mari,
cu o pereche dată de valori Ri-Ci,
am fi tentaţi să luăm un raport
R3/R2 cît mai mare, 9dică să "forţăm" încărcarea condensatorului cît
mai "sus", pînă În vecinătatea tensiunii de alimentare U. Aceasta
Însă crea probleme serioase
instabilitate, sensibiltate inacceptabi!ă la paraziţi electrici, basculare
prea lentă a operaţionalului. În plus,
ar mai fi obligatorie sortarea condensatorului C1 pentru curent de
pierderi foarte mic.

realizate de f.iz. AlEX, MĂRCUlESCU

R1
1710MlL

R2

1SkJL
/

·2(4)
3( 5)
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Pentru că tot am reamintit În articolul alăturat utilizarea operaţiona
lelor pe post de comparatoare, propun celor interesaţi o altă aplicaţie
înrudită, anume un avertizator de
umiditate.
Schema nu mai necesită astfel comentarii, observînd că se Înlocuieşte
doar condensatorul C1 (din montaje!e de temporizare) printr-un tr?dL::tor Rx sensibil la umiditate. In
funcţie de necesit~ţi, dar şi de imaginaţia constructorului, se pot realiza traductoare care să fie sensibile
la apă sub formă Iichidă sau sub

formă de vapori. Oricum, rezistenţa
traductorului trebuie să fie foarte
mare, practic inf.inin't; în absenţa
umidităţii şi să scadă cel puţin la ordinul megaohmilor sau al sutelor de
kiloohmi În prezenţa umidităţii. Pragul de comutaţie poate fi ajustat
prin alegerea lui R1 şi prin dimensionarea raportului. R2/R3.
Nu a fost figurat circuitul avertizorului propriu-zis (sonor sau luminos), care va fi alimentat prin intermediul unor contacte de lucru ale
releului.
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JD

TRECUT)

K
de
sol
de
telitului
mită si
modu'ri

29 MHz
29
29
145MHz
MHz
GHz
MHz

KT
L

S
T

ur-

analogice, respectiv digitale,
transponderelor realizate de
modul B este cel mal

435 MHz.
435 MHz

145 MHz

JL

mează:

Mod de
fu ncţionare

up-iink

down-link

A

29 MHz

B

145
435 MHz
435 MHz

J

JA
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ÎN NR. TRECUT)
Microampermetrul se va grada la
de scală
un curent
Qrhi\.i'~II"nt de
mA.
normal de lucru consumul
este
80+100 mA, iar curentul de reIa este de aproximativ 20 mA.
aparatului are dimensiunile
mm x 260 mm x 70 mm
iar carcasa se execută din
# 1 mm, prevăzută cu găuri de
aerisire (figura 9).

Punere În

Observaţii.

a -

Cifrele indică doar benzile de lucru si
valorile exacte ale frecvenţeloL
'
b - Notaţiile JA şi JD se reff~ră. Ia modui

final
pentru
obtinerea
un
semnal maxim spre' antenă (reamintim valoarea
de repaus la = 20 mA).
timpul acestor
reglaje comutatorul 13 va fj pe poziţia PWR, verificîndu-se apoi cu-

"
"

(rnm)

o

Numar
de
spire

(mmi

naj (mm)

-----------------------------~------------:----

L2
L3
L4
L5

3,5
7
1 Li
21

1.6 \
1

28

0,6

9
9
9
9
9

7
4

G,4

36
22

0,45

'14
1
8

0,9
1,2

360

'15
10
10

150
95

10
10

Tabelul 2
Tensiune
(V)

Curenî
(A)

Primar

220

1,4

480

Secundar

6,3

4
0,6
0,2

985

1

21

23

cm
Q1J
· [L1J
·• [E]

·
·

de
de rrficomutatorul 13
curentul anodic
aceluiaşi comuta-

!rduc-

Se verifică tensiunile furnizate de
blocul redresor fără a fi introdus tubul final. Cu comutatorul 12 în poziţia QRP se reglează tensiunea de
negativare la -15 V. Simulînd un
contact pe borna de comandă PTT
sau VOX a transceiverului, verificăm dacă releele s"Înt atrase şi
dacă execută comutări!e respective
(prin comutatorul K'-K). Cu tubul
introdus În soclu se aplică un semnal de radiofrecvenţă de la transceiver, regiîndu-se circuiteie de in'trare şi filtrul 7f de ieşire ale etajului

.•,.

relativă

indicată

Tabelul 1

fl.mcţiune.

TI

Puterea

Număr

de spire

1,6
0,55
0,35
0,8
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300

.0°

PWR

~I

ITL1

0,9
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p

Banda (MHz)
29
50
145
220
435
902
1 296

Diferenţă

de

frecvenţă

(MHz)

0,1
1
0,6
1,6

1,6 sau 5
13
12

m.

Se observă că raportul dintre diferenta de frecvenţă şi frecvenţa nominală de lucru' are valori
deosebit de reduse. De exemplu, În 145 MHz
acest raport este 0,0041.
Aceasta este o particularitate a repetoarelor utilizate de radioamatori, dar care conduce la multe
complicaţii legate de dificultatea obtinerii unei
separări (izoIări) suficiente Între receptor si emiţător.
.
. C<:mcret, frecvenţa pe care se emite fiind apropiata de frecvenţa de recepţie, apar fenomene de
intern:oqulaţi~ ş~ ~e scădere a sensibilităţii receptoruluI. In prinCIpIU, frecvenţele de emisie si recepţie fiind diferite, dar apropiate, se poate utiliza
la repetor o singură antenă. Conectarea acesteia
la receptor şi emiţător este permanentă si se realizează prin intermediul unor filtre sep'aratoare,
denumite "duplexoare" sau "diplexere".
Rolul acestora este destul de dificil, iar realizarea. lor practică necesită multrple operaţii tehnologIce ŞI au preţ de cost ridicat. Aici frecventele
fiind ridicate, sînt necesare caracteristici de frecvenţă cu fronturi abrupte.
Se recomandă ca repetoarele să-si transmită
periodic indicativul În A iA, adică
telegrafie
Morse.
La propunerea Federatiei Române de Radioamatorism, Inspectoratul General al Radiocomunicaţiilor a acceptat ca În ţara noastră indicativele
e apel ~ repetoarel?r,. retranslatoa:elor, digipea\.
relor Şi ballzelor sa fie formate dll1 prefixul YO
.• '\,
: .omâni~), o cifră indicînd zona de amplasament
ŞI ,un sufix con~tituit dintr-o singură literă (A-Z).
In ceea ce pnveşte frecventa concretă de lucru
s~a stabilit. de către Uniunea internaţională de Ra~
dloamaton (IARU) o serie de valori si codificări
precise. Se lucrează pe canale fixe, ecartul dintre
acestea fiind bine precizat.
De exemplu, În banda cea mai folosită la noi si
anume ·banda de 144-146 MHz, cunoscută şi sub
numele de "banda de 2 metri" aceste notatii şi
frecvenţe sînt:
'
,

În

Denumire
canal
R0

Frecvenţa

f1

R3

145,000 MHz
145,025 MHz
145,050 MHz
145,075 MHz

Frecvenţa f2
145,600 MHz
145,625 MHz
145,650 MHz
1.45,675 MHz

R8

145,200 MHz

145,800 MHz

R 1
R 2

între 1. ~i 5, c.ifră. -ce reprezintă global inteligibilitatea ŞI. intensitatea semnalului. Se pot schimba şi
QSL-un, dar valoarea acestora este limitată.
Avantajul repetoarelor constă în faptul că toate
staţii!e se află pe aceeaşi frecvenţă şi un apel
odata lansat este recepţionat imediat de toţi
participanţii la trafic. Aceasta face ca reţeaua de
repetoare să fie deosebit de utilă în cazuri de
urgenţă cînd este necesară transmiterea de ;nesaje despre calamităţi naturale, situaţii deosebite,
incendii, accidente, inundaţii, cutremure etc .. Se
pot transmite, de asemenea eficient, informaţii;de
interes general, QTC-uri locale, buletine scurte d€
ştiri ale FRR, informaţii despre deschideri de
propagare, apariţia stratului E sporadic (Es), a
aurorelor boreale sau a deschiderilor TROPO.
Un alt avantaj major al repertoarelor constă În
posibilitatea lucrului cu staţiile mobile ce operează cu puteri reduse şi antene simple, verticale .
De fapt antenele acestora au si determinat
utilizarea, În general, a polarizări'j verticale la
repetoare.
.. La noi, numă.rul de repetoare aflate În funcţiune
fIInd redus, utilizarea lor este În acest moment
oarecum diferită. Repetoarele noastre servesc si
pentru QSO-uri Între staţiile aflate În zone depăr
tate şi oarecum izolate. De exemplu, repetorul
Y09C amplasat În Bucegi permite QSO-uri între
st~ţiile din Buzău, Brăila, Constanţa, CăIăraşi, Tr.
Magurele, judeţul Vîlcea, Bucureşti, Tîrgovişte, judeţul Prahova etc, La fel, repetorul Y06A din
munţii Harghita este acţionat de staţii din Mediaş,
Braşov, Tg. Mureş, Cluj şi Miercurea Ciuc.
Raza de acţiune a unui repetor este dictată de
puterea efectiv radiată (ERP), sensibilitatea receptorului, eficacitatea filtrelor duplexoare şi locui de amplasare. Ideal ar fi ca repetoarele să
aibă o putere relativ redusă, o sensibilitate ridicată şi o rază de utilizare restrînsă.
Pentru a servi scopurilor pentru care sînt destinate, prin repetoare traficul radio trebuie să fie
scurt şi concis. Cî'f1d există repetoare cu rază de
acţiune l?cală (cum este de exemplu, Y030 din
Bucureşti) acestea vor fi folosite În toate QSO-uriie staţiilor din zona respectivă, adică staţiile
Y03 nu vor bloca cu discuţii de interes restrîns
repetorul din Bucegi.
.
Apelurile pe repetor trebuie să servească, În
principal, iniţierii QSO-urilor. Acestea vor trebui
continuate, cînd este posibil, pe frecvenţe diferite
prin legături normale.
O altă particularitate constă În faptul că este
r~comandat ca I~ fiecare acţionare să se aştepte
citeva secunde pina ce repetoru! revine În starea
de aşteptare (trece pe recepţie), Întrucît, În caz
contrar, menţinerea continuă pe emisie poate
d~ce la blocarea sau chiar distrugerea emiţătoru
luI.
În timpul funcţionării repetoareLe Îsi transmit
periodic, În cod Morse, indicativele de i'dentificare
şi uneori chiar QTH-Iocatorul.
Numărul utilizatorilor de repetoare În· YO a
crescut În ultima vreme prin punerea În funcţiune
de către radioamatori a radiotelefeanelor ce lucrau În banda a IV-a si care au fost casate si
scoase la licitaţie de CFR sau diferite. alte institu-

cele mai usor de utilizat de statiile YO din vestul
ţării menţionez: HG0RVA (R0' - KN 07 TM);
HG8RVC (R2x - KN06BG); HG8RVO (R3x
JG66c) şi HG3RVC (R7 - JN96JO).
În numărul precedent al revistei prezentam facilităţile oferite de repetoare În stabilirea unor
QSO-uri şi cîteva date tehnice pentru banda de 2

Observaţii.

a
Sînt opt canale cu ecart de 25 kHz.
b - Canaiul R 8 se utilizează mai puţin, fiind
......
..propi.at de frecvenţele de lucru ale staţiilor de pe

Repetoarele din benzile superioare alocate radioamatorilor prezintă şi mai mult interes În exploat?re şi merită să facem cîteva precizări.
a) In banda de 431 MHz, În mod curent, se utilizează 16 canale de bază notate: RU0
+RU15
avînd următoarele frecvenţe de lucru:

RU0
RU 1

Fin (MHz)
433,000
433,025

Fout (MHz)
434,600
434,625

RU 14
RU 15

433,350
433,375

434,950
434,975

b) În banda de 1 296 MHz se întîlnesc 20 de
canale de bază şi anume:
(MHz)
1 291,000
1 291,025

Fin

RM 0
RM 1

Fout (MHz)
1 297,000
1 297,021

1 267,475
Observaţii. Acestea sînt frecventele recomandate de IARU (InternatLonal Amateur Radio
Union) din regiunea I unde offsetul este de 1,6,
respectiv 6 MHz, dar după cum s-a arătat şi În
prima parte a articolului În diverse ţări se utilizează şi alte valori pentru frecvenţele canalelor,
dt şi pentru diferenţele frecvenţelor de emisie şi
recepţie.

Astfel, În banda de 432 MHz se poate lucra şi
cu offset de 5 sau 7,6 MHz (simplificînd filtrele
duplexoare) întrucît În multe ţări (inclusiv România) această bandă alocată radioamatorilor are limitele 430+440 MHz.
În banda de 1 296 MHz se lucrează si cu diferenţe de frecvenţe Între em isie şi recepţie de 12 şi
de 35 MHz. Uzual se lucrează si În aceste benzi
tot cu modulaţie de frecvenţă (F3E), cu deviaţie
redusă (mai mică de 5-6 kHz). Distanţa dintre
canale este tot 25 kHz, dar În caz de necesitate
se pot intercala canale suplimentare, marcate (ca
şi În cazu! repetoarelor din banda de 2. m) cu litera ?(, rezultînd astfel: RU 0 X; RU 1X ... RM 0X ...
etc. In acest ultim caz ecartul dintre canale este,
evident, 12,5 kHz.
Pentru trafic in Packet Radio, deci şi pentru
digipeatere, frecvenţele la emisie şi recepţie sînt
egale. şi au valorile:
PR 1 = 144,675 MHz,
PR 2 = 432,675 MHz,
PR 3 = 144,675/432,675 MHz.
Pentru repetoarele destinate semnalelor RTTY
(Radio Teletype) întîlnim următoarele valori standardizate:

ţii.

Pe plan mondial se utilizează frecvent circuite
de ~pel sel~ctiv, c.ircuite de avertizare a depăşirii
unei anumite perioade de lucru, circuite' complexe de telecomandă. Destul de răspîndită este
acţionarea repetoarelor printr-un semnal avînd
frecvenţa de 1,74 kHz şi o durată de cel puţin 0,5
secunde. După recepţionarea acestui semnal repetorul trece pe emisie si transmite indicativul
sau, simplu, literele K saul". Comillzile de la distanţă ale repetoarelor devin tot mai complexe şi
nu ?e mai limiteaz~ doar la detectarea prezenţei
unUI semnal util. In aceste cazuri se utilizează
aşa-numitul sistem OTMF (Oual Tone Multy Frequency) sistem În care combinatii diferite de frecvenţe asigură 16 comenzi diferite. Sistemul este
clasic şi este utilizat curent în telefonie.
Combinaţiile de frecvenţe sînt:

;.,-tellţl.
.~.

c

Ecartul de 25 kHz a fost determinat de
mărimeadeviaţiei de frecvenţă (5 kHz) folosită.
Pentru a mări numărul de repetoare ce se pot instala, ţinînd cont şi de faptul că amplasarea se
face În zone geografice diferite, În practică se utilizează un ecart de numai 12,5 kHz. În acest caz,
codificarea canalelor se face adăugînd după cifră
litera X. Astfel R 1X va desemna frecventele'
145,0375 şi 145,6375 MHz etc.
'
.
d - Uzual, frecvenţa mai redusă este folosită
de receptorul repetorului (frecvenţă pentru emiţă
torul staţiilor utilizaţoare), dar sînt şi cazuri cînd
se lucrează invers. In primul caz (referindu-ne la
utilizator) se spune că se lucrează cu "offset pozitiv" (frecvenţă de recep.1ie mai mare) În timp ce
pentru cazul invers, vorbim de "offset negativ".
e - La noi În ţară se lucrează cu "offset pozitiv" şi În prezent sînt instalate şi funcţionează trei
repetoare. Primul (Y09C) a fost realizat prin stră
daniile, unor radioamatori prahoveni şi bucureş
teni şi a fost instalat În munţii Bucegi, la Începutul verii anului 1990. Y09C lucrează pe canalul R
0. Celelalte au indicativele: Y03D şi Y06A, lucrează deocamdată pe canalul R 1 si sînt instalate În, Bucureşti, respectiv în mun'ţii Harghita.
T -- In prezent se depun eforturi pentru realizarea de filtre G!.!olexoare şi instalarea unor noi
repetoare În Ceahlău, par'~~;;, Gozia, Tg. Mureş,
Satu Mare, Cluj, Ârad şi CăIăraşi.
g - Radioamatorii YO pot utiliza Însă şi repetoarele montate În munţii Balcani (canaieie R 2 şi
R 3), precum şi cele din Iugoslavia şi Ungaria.
,9intre acestea menţionăm repetoarele iugoslave
de pe c~nalel~ R 3, R 4 şi R 5. Primul montat În
munţii TupizniC'; ~e poate deschide şi din Cozia.
Repetoarele ungureşti, :Cr!11 Înd o reţea bine organizată, Îşi transmit la fiecare acC~~~re indicativele
şi QTH-Iocatorul. Adesea au şi relee de ii,l"!"1P care
te anunţă cînd stai prea mult pe emisie. 'Dinli~
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Fin

144,6375 MHz
,144,640
144,6425

Fout

145,7375 MHz
145,7625
145,7875

T~ebuie arătat că emisiunile RTTY şi Packet
Radio se pot transmite, în principiu, şi prin
repetoarele vocale lucrînd, evident, În regim
simple)(.
Singura condiţie care se pune este ca valorile
frecvenţelor asociate celor două stări din informaţia binară să poată trece fără distorsiuni prin
canalul de JF (demodulare-modulare) din repetorul vocal. Invers acest lucru nu este posibil,
Înţrucît informaţiile vocale sînt dificil de stocat.
In ultimii ani repetoarele destinate semnalelor
numerice conţin pe lîngă receptor, emiţător,
circuite de comandă, interfaţă şi memorie şi cîte
un calculator, ceea ce le măreşte considerabil

posibilităţile.

Astăzi În lume există peste 50 de mii de
~epetoare, din care peste 20 de mii funcţionează
In .S.U.A. La noi, Federaţia Română de Radioamatorism desfăşoară un program complex de confecţionare şi instalare de repetoare În gama de 145
MHz, cît şi În 432 MHz. Autorizarea acestora se
face de către Inspectoratul General de Radioco-

municaţii

Liu C8:-:~~~ţ~rea FRf3, funcţionînd ca
unor staţii colective. In pre2~:;! ţ[jncţio
bune rezultate Y09C pe canalul R 0,
A 1 şi Y030 - R 1.
radio p~ repetoare este asemănător
radio obişnuit, ;:;~~ are şi o serie de
particularităţi. În primul rînd, QSO-i..i;:.I~ efectuate
cu ajutorul repetoarelor nu sînt recunoscu{; ~a
performanţă de distanţă. Controlul, de obicei este
format dintr-o singură cifră, avînd valori cu~rinse
anexe ale
cu
Y06A -Traficul
traficului

.

F 1 (Hz)
F2 (Hz)
697
770
852
941

1 209 1 336 "1477 1 633
2

3

A

4
7

5

6
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-1<

0

B
C
O

8
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În numărul viitor vom prezenta
trice ale unor blocuri utilizate În
cum şi schemele unor staţii de
destinate acestui gen de trafic.

schemele elecrepetoare, pre-

emisie-recepţie

.
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PREAMPL.IFICATO·R-CORECTOR
CO
D T i TE IUN
ALEXANDRU ZANCA

În cadrul lanţului audio, preamplificatorul-coredor este unul din blocurile cele mai sensibile la
perturbaţii (zgomote), aceasta deoarece semna:..
lele pe_ care acesta le prelucrează au niveluri
comparabile cu cele ale perturbaţiilor ce pot intra
În lanţul de amplificare, fie pe calea comutatoarelor de.la intrare şi/sau buclele de reacţie necesare realizării diferitelor corecţii În frecvenţă/am
plificare, fie prin potenţiometrele de reglaj al volumului, balansului şi tonului. Potenţiometrele
pentru controlul volumului - fiind mai mult utilizate - se uzează primele, producînd la manevrare zgomote supărătoare, neplăceri de care nu
sîntem scutiţi nici În cazul potenţiometrelor de
control al bafansului si tonului.
Neplăcerile nu se reduc numai la atît. În cazul
potenţiometrelor cuplate (amplificatoare stereo
sau cuadro), apar probleme legate de coincidenţa
(egalitatea) valorilor rezistenţei şi a erorii de simultaneitate a variaţiei acesteia cu unghiul de rotire, de gabarit şi nu În ultimul rînd de cost.
O altă problemă supărătoare cOnstă În aceea
că niciodată locul de audiţie optim nu corespunde cu locul de amplasare a rakului audio.
Pentru a evita "plimbările" Între comenzile de reglare a volumului/tonului şi locul de audiţie, se
impune realizarea unei telecomenzi pentru aceste
funcţii. Folosirea cabluri/or ecranate lungi duce la
apariţia decalajelor de fază, a paraziţilor şi a cuplajelor parazite, transfer slab pentru semnale cu

direct, pe calea modificării comandate a divizării
curentului cuartetului, cu ajutorul unei tensiuni
de comandă continue. Urmărind schema simplificată a celulei din figu.ra 2, putem calcula amplificarea În tensiune pentru acest tip de schemă.
Considerînd coeficientul de divizare a curenţilor
comandat de tensiunea externă ca fiind a, tensiunea pe rezistenţa R9 este dată de produsul
a.i6.R9, iar semnalul produs pe R6 va fi dat de
produsul (1-a).i6,R6. Dacă vom considera că p~
rezistenţa R4 cade o tensiune i6.R4, amplificarea
În tensiune a circuitului se poate calcula - prin
simplificare cu i6 - din raportul:
0"

(1 -

0') •

R6

+

R4

Coeficientul de divizare a curentului se poate
regla foarte eficient chiar cu o tensiune mică astfel, variind tensiunea de comandă În limitele '+120
mV ... -300 mV, se obţine o amplificare ce acoperă domeniul +10 dB ... -80 dB.
De pe rezistenţele de sarcină R1 şi R2, semnalele vor fi preluate de două amplificatoare Darlington şi anume, de pe rezistenţa R1 (T1-T4),
semnalul este preluat de amplificatorul realizat cu
"darlinţJtonul" T10-T11, ajungînd prin repetorul
pe, emItor. T12 la ,!eşir~, iar de pe rezistenţa R2,
prin "darlmgtonul T7-T8, semnalul ajunge pe
r~~etorul pe emitor T9, realizînd o reacţie negat~va ce v~ duce la îmbunătăţirea Iiniarităţii ampliflcatorulul, deoarece o celulă de tip Gilbert are

U

corn.

1

2

iesire
I

3

4
frecvenţa ridicată,
calităţii semnalului
Specialiştii firmei

deci Într-un cuvînt, alterarea
audio.
Philips au gîndit, proiectat şi
realizat o pereche de circuite integrate specializate care rezolvă problemele mai sus menţionate,
şi anume amplificatoarele reglabile comandate În
tensiune TCA730 şi TCA740, la care reglajele se
realizează prin comanda În tensiune a amplifică
rii, deci controlul volumului, balansului şi tonului
se vor real iz? cu potenţiometre simple, cablurile
putînd fi suficient de lungi pentru telecomandă şi
nu trebuie să fie ecranate.
La baza funcţionării acestor circuite stă un
multiamplificator cu transconductanţă cu etaje diferenţiale multiple, cunoscut sub numele de celula Gilbert, a cărui schemă simplificată este ară
tată În figura 1.
Quartetul realizat cu tranzistoarele
T1-T2-T4-T5, În urma legării încrucişate a colectoarelor, se comportă astfel: În timp ce curenţii
generatoarelor de curent, realizate cu grupul
T3-R3 şi T6-R4-R7, sînt constanţi, curenţii ce
circulă prin un~ sau cealaltă din ramurile comune
ale colectoarelor tranzistoarelor T1-T4, T2-T5
(R1 sau R2) pot fi diferiţi. Se observă că dacă Între bazele comune ale cuartetului (adică Între
cele două intrări) se conectează o tensiune continuă de comandă, curentul variabil va influenţa
amplificarea În tensiune a circuitului şi acesta
Într-un 'spectru foarte larg.
'
Din modul de conectare â celulei T1-T6 se
constată că generatoar/3!/3 dg Curent, Pf!!"! ~82Is
tenţele c:!l!"! sÎlÎIî:oare, sînt puternic liniarizate si În
acelaşi timp există şi posibilitatea c.;C:Tllmdării' externe a tranzistorului Te. uflcÎ, baza generatorului
de '2~~8i"'l Iti constituie intrarea sistemului de amplificare de audiofrecvenţă, semnalul amplificat
apărînd pe cele douăreziste.nţe de sarcină al,:
cuartetului. Valoarea ampiificării va fi n:'.~~ificată

ContrOl

5

6

7
S+o,6; li2'a+Or
int~rn

1 - intrare regulator volum
2 - intrare regulator vol um
3 -je~jre ;:;gutdt6r volum
4 - conex iune internă
5 - ieşire regulator '!c~um
6 - intrar~ ~~gulator volum
~ . .:..lntrare regulator volum
8 - +Vcc

R(reactie)
R
R

L
L
L (reacţie)

9 - ieşire requt~tGÎ balans L
~C ~ j-ererrntă
, -'
11 - intîare regulator balans L
12 -control balans
13 -control volum
14 - intrare reolJtdror
~

15 -GND
16 . . je~ ire r eg ulator

au,"

2SE,"

1 --intrare amplificator 1a (reactie)
2 - intrare -amplificator 1a
'
3 - ieşire amplificator 1a

1

4-

1

52

1b
1b

.-

3

2
2b
2b

5

11

6

trece
cealaltă
Astf~!, dacă

7

~.

penaente de f ..,,,,,,..,,Q,nt"
cele rlc....,"''''nenta
control al transfer~lui funcţie de fr",ro\/<,nt."·
extremitate transferul În frecvenţă este
În cealaltă extremitate apar amplificări ,,,",~,,,,.l',,,,,,,·lro
În cazul frecvenţelor înalte şi joase. Conectînd ia
pinul 4 o rezistenţă, răspunsul În frecvenţă va depinde,_ pe de o parte, de valoarea rezistenţei
(R37), iar pe de altă parte, de tensiunea de comandă ce reglează amplificarea
de
ponderea reţelei de reacţie
la
intrări), obţinînd 'in final un
Tn frecvenţă
cu alura curbei
a urechii
linie plină). Dacă
de lapinul
conectată, reglarea
se face ,,..,,,,,,,,n,,,,,,_
dent de frecvenţă (figura 7 cu linie
leagă

9

8
liniadiodele
circuitul colecdistorsiuni de
ceior existente
prin sumare, se
lor. Nu se pot
de
asemenea,
de liniarizare
de
diodele D3
D4 din repetoarele
Dismicşorate şi prin
mica a
torsiunile
curentu'lui dat de generatoare le de curen.t şi prin
valoarea mică a modulaţiei curentului. In acest
fel, distorsiunile sînt favorabile la niveluri mari şi
,n6·t<:>t,,.o<:>

anume, la amplificări În domeniul 0... 20 dB şi o
tensiune de ieşire de maximum 1 V, distorsiunile
sînt de maximum 0,2% crescînd pînă ia 0,7%1 cu
scăderea amplificării la -70 dB.
Circuitul integrat TCA730 conţine două perechi
de astfel" de amplificatoare. Acestea S'Înt conectate astfel ÎnCÎt o intrare de comandă acţionează
simultan şi În aceiaşi sens asupra celor patru celule de amplificare (fig. 4). Cea de a doua intrare,
de comandă acţionează doar asupra primei perechi de celule de amplificare, dar În ,sens contrar, realizînd în acest mod functia de control al
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distorsiuni lor; ferofluidul se opune ia deformarea
împiedică apariţia distorsiunilor sunebobinei
tului
- creşterea schimbului termic conduce la temperaturi de lucru mai scăzute şi ca atare la micsorarea dilatărilor elementelor bobinei; se reduce
astfel fenomenul de micsorare a Întrefierului ce
apare la temperaturi mari de lucru.
Creşterea capacităţii de transfer termic are mai
multe rezultate benefice, În afara
puterii
nominale şi de vîrf suportate de
- reducerea fenomenelor de "oboseală" şi
"imbătrînire" prematură a îmbinării elementelor
efectuate cu adezivi (între membrană şi suportul
bobinai, sîrma de bobinaj şi suport, membrana de
centrare şi suport etc);
- mărirea duratei de viaţă a difuzorului.
Utilizarea ferofluidelor asigură amortizarea
unor frecvenţe parazite ce cQnduc la creşterea
coeficientului de distorsiuni. In practică se ţine
cont, la alegerea fluidului utilizat, de influenţa
creşterii temperaturii de lucru asupra vÎscozităţii
lichidului. In acest fel nu se va altera' curba de
răspuns prin reducerea vÎscozităţii faţă de lucrul
la temperatura' mediuluI ambiant.
Dupa cum am menţionat, la woofere poate apă-

rea fenomenul de împroşcare a 'rerofluidului dâtorită suprapresiunii ce ia naştere În cavitatea din
spatele bobinei, la deplasări mari ale membranei.
Pentru aceasta se iau o serie de măsuri constructive care să nu prejudicieze comportamentul difuzorului.
Cavitatea din spatele capacului de protecţie
ce astupă centrul membranei poate fi
cu mediul ambiant
practicarea unei
În piesa polară
cazul În
care aceasta este de diametru mic, se poate recurge la utilizarea unui capac de protecţie avînd
o deschidere centrală de mici dimensiuni, suficientă scopului propus, eventual obturată de o
sită fină. La construcţia incintei se ţine seama de
pierderea de presiune faţă-spate ce apare În
acest caz. Unii constructorÎ prevăd găuri în suportul bobinei, I'n spatele Îmbinării cu membrana
difuzorului, egalizînd presiunea exterioară cu cea
din spaţiul de sub căp~celul de protecţie. SOluţia
prezintă dezavantaje:
- la deplasări mari ale membranei, piesa polară centrală obturează aceste deschideri;
- se reduce rezistenţa la oboseală a suportului
bobinei, care poate ceda prematur.
B). Spaţiul interior al sistemului magnetic este

un alt loc unde se poate produce creşterea presiunii interne la ·excursii mari Înapoi ale membranei. Se impune practicarea de deschideri pentru
Înlăturarea fenomenului. Dacă piesa polară centrală este
o deschidere laterală rezolvă
şi această
Figurile -4 prezintă modul
de rezolvare a situaţiilor descrise mai sus.
Proprietăţile magnetice ale
mină menţinerea lui la locui de lucru: Înt ... afio~,
difuzorului. Uneori se practică mici
piesele polare, avînd rolul unor mici
pentru lichidul cu proprietăţi magnetice.
Pentru a avea o imagine comp!etă asupra pro"prietăţilor acestor substanţe, prezentăm alăturat
cîteva tabele şi grafice pentru ferofluidele pro-'
duse de FERROFLUIDICS CO,RPORATION
(S.U.A.) În scopul utilizării la construcţia de traductoare acustice.
Chiar dacă momentan, expunerea de mai sus
nu are aplicabilitate practică, ea reprezintă o introducere a audiofililor nostri În tehnica utilizării
ferofluidelor În construcţia' difuzoarelor moderne.
Astfel ei se vor orienta mai uşor atunci cînd vor
putea să aleagă din mat multe tipuri de difuzoare
pe care doresc să le utilizeze.

Tabelul 1: Domeniul de utilizare a ferofluidelor
Ferofluid APG.Seria

Domeniul de utilizare

500A

300

WOOFERE (Difuzoare pentru

frecvenţe

MIDRANGES (Difuzoare pentru

medii)

TWEETERE (Difuzoare pentru frecvenţe înalte)
FULLRANGES (Difuzoare de
P/:'~po/g~
CU

cameră

Difuzoare cu

c;,,"""/

Difuzoare

şi

de compresie

Tabelul 2:

t:.U

c.". "''''

S/ ' a".uch/~?t!.

~4'~/M~/'

4/
a

a'm

~4:·;e:;.4r ,o",-6/.J'JM'

alarmă

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Variaţia viscozităţii

in

x

x

x

x

funcţie

de

temperatură

Timpulferofluidului

27°C

40°C

60°C

8CfC

APG836
APG936
APG821
APG921
APG815
APG915
APG833
APG933

1997
2145
204
202
947
1100
505
540

896
998
105
96
446
458
248
223

314
343
48
41
164
159
111
88

152
167
24
21
61
71
48
40

Notă. Vîscozitatea este exprimată În centipoise (cP).

Gruparea tipurilor indică: înlocuirea directă a seriei 800 cu seria 900.
VÎscozitatea apei este de 1 cP la 200C.

110
300

APG 900

w

270

90

240

80

210

70

180

60

o::
o

120

O-

90

.~

60

;::;:;

50

e

40

:E
.......

30

o::

O-

APG 300

~

APG900

100

150

APG800

APG 300

APcfsoo
APG SOOA

~

APG1000
APGSOOA

20
10

30

Stabilitatea termică a
ferofluidelor.
Conditii: cameră climatică la 175°e
ră~in~ periodică la temperatura
mediului
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x

bandă largă)

hupe pentru sisteme de

900

1000

x

joase)

frecvenţe

800

°e

stabilitatea termică la 175 I
100f-l În tweeter cP 19mm,răcire
periodică ta temperatura camerei
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SONYICR-4
SONY ICR-4800
Mulţi cititori ai revistei Tehnium au intrat În posesia radioreceptorului IC.R-4800 produs al
cunoscutei firme SONY şi la solicitarea lor publicăm schema electrică de principiu şi dispunerea
pieselor pe cablaj.
Acest radioreceptor lucrează În gama undelor medii şi În gama undelor scurte Împărţită În 5
.
.
subgame.
Amplificatorul de semnal este un tranzistor FET, 2SK120, ce poate fi Înlocuit cu BF245;
urmează apoi un etaj mixer ce poate utiliza faţă de ce prevede schema şi un tranzistor BF181.
De remarcat faptul că, acest receptor are oscilator local separat pentru' unde scurte şi pentru
~
.
.
.
. unde medii,
In amplificatorul de frecvenţă intermediară sînt introduse un filtru ceramic şi un circuit integrat
specializat CX162 care printre altele Îndeplineşte şi funcţia de oscilator În unde medii.
Circuitul integrat TA 7331 Peste preamplificator şi amplificator de putere AF.
Alimentarea se face cu 3 V.
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Se poate ridica întrebarea, firească
de altfel, cum se comportă un astfel
de circuit între 0,8 V şi 2 V tensiune
de intrare?
Dacă pentru un circuit basculant
bistabil se poate răspunde intuitiv că
la ieşire potenţialul va fi corespunză
tor stării "O" sau" 1" logic, pentru un
inversor sau o poartă ŞI-NU (cu
două sau mai multe intrări) răspun
sul va reieşi numai din analiza
funcţionării tranzistoarelor interne.
În figura 1 este prezentată schema
unui circuit inversor TTL standard.
Pentru a găsi un răspuns complet la
Întrebarea noastră ne vom folosi de
caracteristica de transfer Uo (UIN) a
acestui circuit, ce este prezentată În
figura 2.
Pe grafic se disting patru zone.
Prima zonă AS cuprinsă între V şi
aproximativ 0,6 V (tensiune de intrare) corespunde stării de ieşire ,,1"
logic în care tranzistoarele interne
se găsesc În urm~toarele cO~diţii de
funcţionare: tranzIstorul T1 In conducţie, tranzistoarele T2 ŞÎ T 4 blocate, iar tranzistorul T3 saturat.
A doua porţiune, SC (0,65 V < Ul.'J
< 1,2 V) se caracteriz~ază pri~
aceea c,ă tranzistorul T2 Incepe sa
conducă, T 4 rămîne blocat şi T3
deschis. În această regiune, În baza
tranzistorului T2 se injecteazăun
mic curent trecîndu-I În regim normal de funcţionare. Modulul amplificării În tensiune În colectorul său
este aproximativ unitar şi este dictat
practic de raportul R2/R3 = 1,6.
Variaţia tensiunii de ieşire urmează o

1,4

descrescătoare.

În a treia zonă, CD, cuprinsă între

1,2 V şi 1,4 V tensiune de intrare,
tranzistorul T4 intră În conducţie
şuntînd rezistenţa din emitorul tranzistorului T2 şi În felul acesta
crescîndu-i amplificarea.
Pentru tensiuni de intrare mai mari
de 1,5-1,6 V (regiunea DE), tranzi~
toarele T2 şi T4 se satureaza,
tranzistorul T3 se blochează,' iar
joncţiunea bază-emitor a tranzistorului T1 se blochează de asemenea.
Concluzionînd se poate răspunde
la întrebarea pusă anterior, prin
aceea că În porţiunea SC (0,6 V <
UlN < 1,2 V), poarta inversoare are o
amplificare unitară, iar În porţiunea
CD (1,2 V < UlN < 1,4 V) ?
amplificare relativ mare, de aproxImativ zece ori [Ii.l Uol i.l Unvl = (2,4.V
,...- 0,4 V)I (1,4 V - 0,2 V) = 10]. In
porţiunea DE amplificarea este practic nulă, poarta găsindu-se În stare
logică "O" la ieşire.
In aceste condiţii apare ideea
utilizării porţilor inversoare sau a
porţilor ŞI-NU ca amplificatoare de
semnal mic. Pentru a o materializa
este necesar să se ţi[lă se,ama de
cele expuse anterior. In acest sens
trebuie ca potenţialul static al unei
intrări de inversor să se fixeze la
1,3 V (punctul Q de pe caracteristică, de coordonate UlN = 1,3 V, Uo =
1,4 V). Avînd În vedere şi. ca~acteris
tica de intrare IIN(UIN) din fIgura 3,
se poate deduce uşor curentul d~
intrare În orice punct de pe curba.
Astfel punctului Q (pe care îl dorim
a fi la o tensiune de intrare statică
de 1,3 V) îf corespunde o valoare a
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curentului de intrare de aproximativ
0,7 mA. Artificiul cel mai comod şi
cel mai uzitat În astfel de cazuri
pentru a aduce poarta inversoare pe
caracteristica liniară cu panta cea
mai mare este "reacţia negativă"
ieşire-intrare printr-o rezistenţă. Valoarea ei se calculează făcînd
diferenţa dintre potenţialele de ieşire
şi de intrare din punctul Q raportată
la curentul de intrare din acelaşi
punct.
În figura 4 este prezentată o aplicaţie concretă a celor expuse, În
care se foloseşte un circuit integrat
TTL inversor tip CDS404 (sau echivalent). Condensatoarele de intrare
şi ieşire se vor alege În funcţie de
domeniul de frecvenţă În care se lucrează. Pentru aplicaţii de joasă
frecvenţă se utilizează condensatoare electrolitice de valori relativ
mari (zeci de microfarazi), iar pen~
tru funcţionarea la frecvenţe man
''(ce pot atinge 15-20 MHz) se vor

blu cu un TEC-J, Tl (SFW11) şi un
tranzistor bipolar T2 (SF180). Urmează apoi un amplificator cu
poarta p1, un etaj Trigger Schmitt ..
cu p2 şi p3 şi ultima poartă p4 reali- .~
zează o separare Între formatorul de
semnal dreptunghiular şi celelalte
circuite din componenţa frecvenţmetrului. Toate cele patru porţi
ŞI-NU sînt de tipul CDS400E sau
echivalente. Pentru primul etaj s-a
semnal selectat cu frecvenţa de 455
utilizat un dublu repetor (TEC-J +
kHz se vor utiliza inductanţe de
tranzistor bipolar) În vederea obţine
aproximativ 125 ţ.tH pentru L1 şi L2
rii unei impedanţe Q1ari de intrare şi
şi condensatoare de 1 nF pentru C2
reducerii influenţei acesteia asupra
şi C3. L 1 şi L2 se vor realiza pe carsemnalului aplicat. Impedanţa de iecase de bobine cu miez de ferită inşire din repetorul pe emitor cu trantrebuinţate În calea de frecvenţă i
zistorul T2 fiind foarte mică (de ortermediară de 455 kHz de la rad
dinul zecilor de ohmi), permite un
ceptoarele "Albatros", "Cora",
"atac" În tensiune al amplificatorului
căruş", "Alfa" etc. Acordul exact
cu poarta p1 care, În această confiva executa ajustînd poziţiile m
guraţie, are o impedanţă redusă de
lor bobinelor cu ajutorul unei şu
intrare.
belniţe din material izolator. Ca
Formatorul de semnal dreptunrate auxiliare se vor folosi un
ghiular este construit cu un Trigger
rator de radiofrecvenţă şi un
Schmitt În tehnică TTL cu porţile p2
tru el.ectronic Jsau un osci!
şi p3 şi este urmat de poarta de "ieForma semnalUlui de intrare nu
şire" p4. Aşa cum se observă din
prea mare importanţă, la ieşire obţi-.
nîndu-se un semnal sinusoidal.
schema de principiu, este necesară
o decuplare la masă foarte bună a
Bibliografie:
sursei de curent continuu (+5 V)
Gh. Mitrofan :- "Gon'~""ir,..,,,,.c
prin condensatoarele C4şi C5 cu
de impulsuri şi de tensiune liniar
tantal şi C3 şi C6 tip plachetă, neinriabilă" Editura Tehnică, 1981
ductive. Aceasta se face în imediata
Hand Sook 1978
vecinătate a punctelor de alimentare
a repetoarelor şi a circuitului integrat.

monta condensatoare tip plachetă,
, ale căror capacităţi nu vor depăşi 10
nF. De remarcat că la intrarea unei
astfel de celule de amplificare, amplitudinea tensiunii alternative nu
trebuie să depăşească 100 mV, pentru ca poarta să nu intre În zone neliniare de funcţionare şi să nu distorsioneze semnalul de ieşire.
Figura 5 prezintă un montaj amplificator formator de semnal dreptunghiular pentru frecyenţmetru.
După circuitul de protecţIe la supratensiuni, realizat cu grupul C1, R1,
01, 02, urmează un etaj repetor du-

Sensibilitatea de intrare a montajului se situează În jurul valorii de
150 mVef.
Un amplificator, de data aceasta
selectiv, cu circuite LC, tot În tehnică TTL cu o poartă inversoare

°

pantă mică,

I

---:---t--t----T
I
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Montajui de aprindere electro-

nică

pentru autoturisme, ce lucrează
pe 12 V, prezentat În continuare,
este o variantă multiscînteie asemă
nătoare, Într-un fel, unor scheme
publicate anterior În paginile acestei
reviste.
Într.:o descriere sumară montajul
cuprinde două oscilatoare, un etaj
de putere, un transformator cu o
punte redresoare, un element principal de comutaţie şi alte cîteva componente al căror rol va fi expus ulterior.

şi

descărcarea

condensatoruiui
se
,....."no."",t,..,:::or'Q de curent
prin
şi componen-
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necorespun;zătoare,' ,

dumper, sub acţiunea
tui semnal distorsionat, este
com!:lense,~e distorsilM1
iar -În continuate,
trecerea prîn
0

această
ieşire,
tează

UJUMPERl

..

muzical
.... nl:ll<CIl", de test
nA,".:>t,nl:ll,·IQI,f"" standard, ceea ce
temperaturii
să nu
terminată decît statistic.
cazul unor sfări tranzitorii termice
importante, apar distorsiuni specifice, care se aud dar nu pot fi eviden'ţiate uşor nici cu aparatură de
măsură destul de sofisticată. La
frecvenţe joase, deranjează tranzit;,,:
ile termice ale semiconductoarelor
de putere, iar la capătul superior al
benzii audio, cele ale semiconductoarelor de mică putereş; ale circuitelor
IncălzÎrea datorată
util se madiază
timp
elementelor asociate plă
semiconductoare (capsulă, raetc.). Acestea reduc tranziţiile
termice şi deci şi distorsiunile, care
devin un factor ce depinde de:
~ dinamica programului audio În
timp;
- elemente influenţate de dinamica, semnalului (temperatura }on<:;tensiunea BE, factorul beta,
f". .."~""".~t,,,
de tăiere etc.).
~!C\,

În

datorită funcţio
limită

(blocare;
etaj, ca şi în
bucla de
ce complică
o verlfi-

REACTIA
NEGATiVĂ

MODERATĂ'
Caracteristicile de 'trecere ale

IiImpllflcato~,

rulul
gonală. Daca elementele sînt bine

. alese,
banda

este echilibrată în
frecvenţă audio. Dac~
echilibrată, în punctele

este
P2 apar semnale identice.
1n P1 distorsiunea este mică
zero, atunci în P2 are aceeaşi
valoare.
\
Tensiunea de reacţie, conectată la
prin R1-R4, îmbunătăţeşte
pronunţat caracteristicile întregului
amplificator datorită clasei A de
funcţionare şi calităţilor bune ale
acestui tip de amplificator.
Curentul etajului de putere diferă
semnalul de comandă dacă la ieşire este conectată o sarcină. În
acest caz, pe rezistenţa de urmărire
apare În plus o tensiune de
eroare care duce la dezechilibrul
Tensiunea de eroare ajunge
amplificatorului În clasă
A ca semnal de comandă, după care
apare amplificată În punctul P1, În
timp şi pe sarcină.
Semnalul din punctul P1 este disdistorsiunea este de aceformă, dar în antifază cu semcare a apărut din cauza func-

S1tu

numai
Îl!! c.:1asă A
cu rent.
elementele punţii sint

grat LM301A (prevăzută prin conAceasta limitează vîrful de
curent debitat la cca 25 mA, prin
tăierea vîrfului de semnal de ieşire.
Suma rezistenţelor R9+R10+R11
este fixată În aşa fel Încît prin deconectarea lui R11, tensiunea de ieşire
În gol a amplificatorului QUAO-405
să fie de aproximativ 32 Vef., iar
prin conectarea lui Rl1, amplitudinea maximă de tensiune la ieşire de
20 Vef.
În acest fel, pe o sarcină Rs = a n
se obţin, În primul caz 100 W, iar În
al doilea caz 50 W putere nominală.
Protecţia la. scurtcircuit a amplificatorului QUAD-405 este realizată
cu T5 şi T6, În repaus, fără semnal
şi fără sarcină, TS este blocat deoarece U EE nu este suficientă pentru
apariţia unui
curent de colector
semnificativ. Datorită curentului
R35-R26-R24-R27 apare o
de deschidere de 0,2-0,3 V.
cînd pe R35
o cădere

apare tensiunea de semnal avînd
amplitudinea egală cu tensiunea de
alimentare şi distorsiuni foarte mici.
Liniaritatea mai este corectată şi
prin stabilizarea tensiunii de alimentare a etajului cu ajutorul lui Ci0.
La niveluri mici ale semnalului util,
sarcina etajului realizat cu T7 (care
este şi etajul pilot În accepţiunea
clasică) este reprezentată de R38 =
47 il (un element al punţii pe lîngă
care se poate neglija impedanţa
sarcinii amplificatorulu!
difuzorul
sau incinta acustică).
Tranzistoarele T8, T9 şi T10 formează etajul amplificator În clasă B
(dumper) cu simetrie cvasicomple-

, '

strucţie),

m~:mtară.
Datorită funcţionării în clasă B, În
cir,cuitul de bază al tranzistoarelor
T8-T9 nu se regăseşte sursa de
tensiune (diode, circuit superdiodă
etc.), caracteristică funcţionării În
clasă AS. Curentul de repaus al

tranzistoarelor T9-T10 este zero,
etajul final avînd o zonă moartă de
aproximativ 1,2-1,5 V În apropierea
trecerii prin zero.
Intrarea este executată cu un circuit integrat de tip AO., pentru a se
asigura următoarele cerinţe:
- obţinerea unei amplificări suficiente În tensiune;
- impedanţă de intrare ia valoare
standard;
- limitarea puterii la valoarea im-

Cîştigul etajului realizat Cll AO.
este determinat de valoarea raportului:

Condensatorul C4 introduce o
ce nu are efect pentru frecvenţe.
Tensiunea reziduală (în repaus) la
ieşire este controlată de reacţia negativă realizată pe linia R5-R4 de la
,ieşirea amplificatorului.
In curent continuu, amplificatorul
QUAD-40S are amplificare unitară.
Tensiunea de offset la ieşire coincide cu valoarea acestui parametru
A.O. utilizat (pentru LM301A,
±7 mV; Ilezultă UOI
= OV±7 mV).
În tensiune şi comportarea la semnale de Înaltă freca amplificatorului În
A
stabilite parţial de
reacţie negativă

punţii:

curentului care trece
prezenţa semnalului),
Uf,B
creşte şi peste o anumită valoare
scurtcircuitează UEI] a lui T7.
La semnal de comandă mic, dar
curent mare pe sarcină (scurtcircuit
În bobina difuzorului) de aproximativ 3-4,5 A, intră În funcţiune protecţia la scurtcirtcuit (figura 5).
funcţionarea

In

pusă;

Schema amplificatorului QUAD-405 realizat cu
"tcomponente autohtone
Pentru CI = f3A 709 se operează următoarele

cazul

protecţiei

cînd semnalul

de co-

- cu C8, amplificatorul În clasă A
este transformat În integrator rapid;
ca face parte şi din punte;
- R38 este alt element al punţii;
- curentul de ieşire al etajului
dumper este urmărit pe inductanţa
L2 = 3 f-lH ±5%, ce constituie al treilea element al punţii;
- suma rezistenţelor R20, R21,
montate În paralel, constituie al patrulea element al punţii. Raportul

lipru al punţii. Funcţionarea
fluenţată de:

este in-

- erorite amplificatorului În clasă
A' - dezechilibrul punţii;
- distorsiunile A.O. (LM301A),
care sînt independente de tehnica
"current dumping". Conform saluţlei
utilizate În acest amplificator (SOluţie brevetată), se obţine o Îmbunătă
ţiresubstanţială a distorsiunllor (de
aproximativ 26 dB).
"" •
Componentele R12-C6 împiedică
o comandă prea rapidă a integrato.rului rapid obţinut
transformarea amplificatorului
casă A
Astfel se limitează superior banda
de trecere în cazul unui semnal
mare (ce necesită un slew-rate
foarte ridicat) şi se împiedică apariţia distorsiunilor tranzitorii datorită
semnalelor de comandă mult
rapide (metodă de reducere a
torsiunilor de
tranzifază
este conde
R 17, e7 şi C11, Efectul de deplasare a fazei care apare
la conectarea etajului În clasă B
(dumper) este compensat de circuitele L3, R41 şi L 1, R37, care au un
factor de calitate redus.
Alimentar-ea amplificatorului se
face de la o; sursă nestabilizată, cu
rezultate foarte bune. Folosind componente autohtone (cu tensiuni de
lucru mici), tensiunea de alimentare

trolată

~

',f.

~. modificări:

R9 = OH (se ştrapează);
R11 - nu se montează.
Pentru Ci = f3M301A se

operează

următoarele

modificări:

R9 = 220 il;
R10 = 1R11 = 1,8 kil;
În reţeaua de compensare C19 se exclude,
IRcomp se exclude,
C18 = 30 pF intre
12.
03, 04, 05, 06 =

n,

T3, T4,

T6

12 = I8C107B,
17, Ta = 180240,
n, no = 21'.13055,

=

BOX11

10-i-4711F

= ZG

- minimalizarea tensiunii de
offset şi a driftului la ieşirea amplificatorului.
Alimentarea A.O. este asigurată
cu două divizoare de tensiune şi
două diode Zener. "Talpa" diodei,
deci ramura pozitivă, este puţin ridicată faţă de masă (curentul ce trece
prin R9, de cîţiva miliamperi, produce o cădere de tensiune de
1,5-2 V). Deoarece şi baza lui T2
este la aproximativ acelaşi potent!~!
pozitiv, ieşirea A.O. si ~;-;ociui lui '01
sînt punct~ ~\:;nipotenţiale, astfel că
R.: ~ poate fi scoasă sau introdusă În
montaj fără salt de tensiune continuă.

Dacă deconectăm R11, AO, debitează tensiunea de amplitudine maximă.
-

Cu. R11 c~;.~ctat, se constată că:
- in repaus nu se modifică parametrii În curent continuu ai amplificatorului, deoarece anodul lui 02 şi
baza lui T2 sînt puncte echipotenţi ale;
- la apariţia unui semnal de comandă mare, pe sarcina de la ieşi
rea A.O. apare un curent care declanşează protecţia circuitului inte-
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mandă este notmal şi
ieşire pe sarcină. este

tensiunea de
foarte mare
(de exemplu din cauza impedanţei
de sarcină neadecvate), la capătul
inferior al rezistenţei R27 apare un
vîrf de tensiune negativă care, adunată cu tensiunea În repaus, limitează curentul la 2-2,2 A. Formarea caracteristicii de limitare favorabile este determil1ată de 03-04.
Valoare~ exactă a limitării de curent
este influenţată mult de tensiunile
de deschidere ale elementelor semiconductoare şi de temperatură.
Protecţia la ieşire este similară şi
pe ~amura lui T6.-_T8 .. Diodele O~ ~;
05 ,.ntro?uc o mic-a c:!!~e:~nţă de ponJlal; In ~~llsecinţă, numai T9 şi
I IU lucrează În clasă S, deoarece o
cincime din curentul de colector al
tranzistorului T7 circulă spre linia
de alimentare negativă prin
R38-L2-R36-T8-R33, ceea ce
determină funcţionarea lui T8 În
.clasă A.
În amplificator, mai multe bucle
de reacţie şi circuite de corecţie a
fazei stabilesc amplificarea etajelor
şi cea totală, ca şi banda de trecere
a amplificatorului.

!;.

(-30Vi
dintre suma R20, R21 şi R16 determină cîştigul În tensiune al amplificatorului În clasă A la valoarea de
2,5, ceea ce asigură o liniaritate
foarte bună. Pe aceeaşi cale (R20,
R21, R16), la intrarea În ampiificatorul În clasă A se aplică şi o componentă de tensiune pentru compensaţia negativă datorată căderii de
tensiune ce apare pe L~ :~
funcţionării e!:!:~:ul În clasă B (dumper)
A~est semnal de eroare trece prin
amplificatoru! În clasă A şi apare la
ieşire cu aceeaşi amplitudine, dar în
fază 9pusă faţă de semnalul de
eroare care se generează pe L2. La
ieşire, pe sarcină, cele două componente de tensiune se însumează algebric. Semnalele care sosesc din
R3a şi de pe L2 sînt puternic distorsionate, dar identice şi cu semn
schimbat (imaginea În oglindă, unul
a celuilalt). Deoarece semnalele de
eroare se scad pe difuzorul de sarcină, semnalul reprodus este excelent, nedistorsionat şi la un dezechi-

maximă

permisă

este de ±30 V,
borînd la circa
W pe o sarcină
8
(Ia 4
se acţionează
La scăderea tensiunii de ;alilrY\",nt!~v",
la ±25 V, funcţionarea· este î::S~,
bună, dar pentru V:!!SŢ'I mai mici,
distorsiun.~!~ cresc brusc
turul nu are structură-.ee "' ....... '"'",,,,,,"',,.....

n

n

operaţional).

Modificările

executate În timp au
introducerea de circuite de
protecţie noi, cu semiconductoare
de comutaţie, care să ajute
(cu T5 şi T6) În 'cazul tensiunilor
ieşire cu variaţie foarte rapidă şi
amplitudine mare.
Amplificatorul nu este sensibil la
tipul semiconductoarelor utilizate,
Însă s-au putut trage următoarele
concluzii:
- apare tendinţa de autooscilaţie
dacă T9 şi T10 sînt tranzistoare prea
rapide;

vizat

. (CONTINUARE ÎN PAG. 20-21)
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T
Schema de bază (fig. 1) este condintr-un generator de tact
realizat cu T1, T2 şi piesele afe-,
rente, un numărător divizor prin 16'
(CI1-CDB493), un decodor 1 din
. 16, realizat cu două decodoare
CD8442, la fiecare ieşire fiind conectat cîte un LED. Frecvenţa impulsurilor furnizate de generatorul
de tact poate fi reglată cu ajutorul
potenţiometrului de 500 kO, liniar.
Pentru funcţionarea în modul de
mimruletă, potentiometrul va fi 1nlostituită

Mă

numesc Doru Dobriţoiu, sint de profesie subinginer minier şi am ca
pasiune În timpul liber construcţia de montaje electronice.
Propun conslructorilor amatori de divertisment, realizarea montajului
alăturat, care oferă - pe lîngă satisfacţia unor efecte luminoase interesante - şi familiarizarea cu circuitele logice TTL

Personal am conceput şi realizat
acest montaj, care funcţionează cu
rezultate foarte bune. În funcţie de
preferinţe, poate fi construit în_una

următoarele variante: "lumină dinamică" cu 16 canale pentru discotecă sau pomul de iarnă, "miniruletă" şi "fotbal electronic".

din

+SV

cuit cu montajul din figura 2, care
realizează impresia uflei deP!asări
Încetinite pînă la oprire, iar p~ntru
fotbal se înlocuieşte cu montajul din
figura 3.
O posibilă aranjare 8,. LED-urjlor
este prezentată În figura 4: Daca{'se
doreşte utilizarea unor becuri de putere, fiecare LED se Înlocuieşte cu
montajul din figura 5, unde baza lui
T3 se conectează la cîte o ieşire a
decodificatorului. Piesele utilizate
sînt de producţie autohtonă, iar realizarea montajului nu pune probleme deosebite.
Alimentarea se face de ia o sursă
stabiiizată de 5 V sau de la o baterie
de 4,5 V.
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"1nocrome
nregi"trarea imaginilor video mosau in culori pe un suport
magnetic nu a fost posibilă decît
prin modificarea dispoziţiei clasice a
magnetofonului folosit doar pentru
imprimarea de audiofrecvenţă.
fel, dacă au rămas la locul
cum, mqtorul de antrenare a
roia de
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ceea ce

determină

o

scă.dere

la capătul superior al
3-4 dB pentru fiecare
rnlmnnn",nt~

rezultate
chiar cu
AO

T1)

nu

corespunde

la

frecvenţe ce depăşesc 10 kHz, datorită scăderii amplificării şi distorsiu-

un pas
conceamplificatoarelor audio, Dacă
acest fapt adăugăm şi accesibilitatea,~,
ia reprOducerea sa În condiţii d."":l
amator, interesul pe care l-a suscita't!i/
încă îl suscită est~ justificat.
constructoare de aparatură
HI-F! au căutat an c.':· an găsirea

nHor grosolane.
La trecerea pe componente autohtone şi pentru Ua = ±30 V, se operează următoarele modificări:

R7, R8 = 1,8 kO;
R27, R29 = 9,1 kO;
R11 - nu se montează;
R9 - se ştrapează.
Dacă se utilizează {3A 709, care nu
are o funcţionare propice la semnale
mari, pentru puteri de 30-40 W,
distorSiunire cresc usor În domeniul
15-20 kHz.
.
Pentru funcţionare. În gol, cu Uiesire
= Ua. s-au 'observat uşoare creşteri
ale distorsiunilor pentru armonica
a-II-a şi a-II I-a. Funcţionarea În gol
este reprezentată concret de funcţio
narea avînd ca sarcină căşti HI-FI de
impedarrţă medie sau mare.
Introducînd o sarcină artificială de
5 O, distorsiunile au ajuns de la -70
-;- -75 dB la -68 -;- -73 dB şi au
apărut armonici superioare (a-IV-a şi
a-y-:-a) la un nivel de -80 -;- -90 dB.
In intervalul 15-20 kHz, distorsiunile au ajuns, prin însu mare matematică a componentelor, la o valoare totală de 0,1%.
Cei care dispun de acces la aparatura de măsură şi control corespunzătoare pot Încerca acordarea fină a
inductanţei L2 cu miez de cupru sau
fier pentru echilibrarea perfectă a
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tilizarea unui casetofon ca unitate de
memorie pentru un "home computer" este
dificilă În absenţa unui contor de bandă
care să permită găsirea rapidă a programelo~ înregistrate.
In materialul de faţă prezentăm un contor
electron ic care poate fi adaptat oricărui casetofon la care există posibilitatea montării
unui senzor optoelectronic În apropierea suprafeţei laterale a rolei de antrenare a tamburului debitor de bandă. Montajul electronic şi alimentatorul său se amplasează tot În
cutia casetofonului, dacă există loc (de
exemplu, casetofonul deck pentru calculator, tip CA 4 000, fabricat de "Electronica
Industrială") sau Într-o cutie separată, ataşată casetofonului.
Senzorui optoelectronic constă dintr-un
LED cu emisie În infraroşu şi un fototranzistor cu siliciu, ambele de format miniatură,
procurabile prin demontarea unui optocuplor ROL061. Gele două componente se fixează În apropierea rolei debitoare, printr-o
soluţie pe care o va găsi constructorul amator În funcţie de alcătuirea sistemului mecanic al casetofonului. Atît LE;D-ul cît şi fototranzistorul trebuie să "privească" suprafaţa
laterală a rolei, pe 'care se lipesc un sector
de hîrtie aibă (reflectant) şi unul de hîrtie
neagră (nereflectant). Prin rotirea rolei, I.a
fiecare tură, fototranzistorul primeşte un impulS luminos, urmat de o pauză - nu neapărat egale ca durată.
Schema (fig. 1) conţine un~ tranzistor ce
amplifică impulsurile electrice furnizate de
ototranzistor. Un inversor cu triger-Schmitt la intrare (poarta NAND din
•
C11) formează aceste impulsuri, conferindu-le o. amplitudine constantă şi fronturi
abrupte. De ia ieşirea 4 a porţii, impulsurile
sînt aplicate unui alt inversor, iar ieşirea 3 a
acestuia aplică pulsurile unui circuit de diferenţiere (C1-R1). Circuitul furnizează im-

pulsuri pozitive cu durată constantă la fiecare trecere din O În 1 a ieşirii 3. După trecerea prin alte două inversoare, pulsurile recapătă fronturile abrupte şi, de la ieşirea 11,
sînt aplicate circuitului C12, pe intrările a
două porţi NAND, care le trimit spre una din
intrările 5 (clock-up, pentru numărare directă) sau 4 (clock-down, pentru numărare
inversă)
ale lanţului de numărătoare
MMC40192. Dirijarea impulsurilor spre una
sau alta din intrări se face În funcţie de starea unui circuit basculant tip RS, realizat cu
două porţi NAND din C12. Starea basculantului este dictată, la rîndul său, de poziţia
comutatorului "înainte-înapoi". Acesta este
un microswitch acţionat pe poziţia "inapoi"
de către tasta "Rapid înapoi" a casetofonului.
La introducerea casetei se apasă manual
butonul "Aducere la zero", care resetează
numărătoarele.

Alimentarea cu 9 V /0,25 A este asigurată
dintr-un redresor separat de cel ai casetofonului, pentru a nu-I supraîncărca pe cel din

În figura 2· este dată schema folosită de
autori.
La punerea În funcţiune,reglajul critic
este al poziţiei LED-ului şi fototranzistorului
faţă de sectorul reflectant de pe rolă. Prin
ajustarea distanţei şi Înclinării faţă d~ rolă
şi, eventual, mărirea rezistenţei notat-e cu
asterisc, se urmăreşte obţinerea unor impulsuri nete În colectorul lui T1 la rotirea rolei.
Testul se face la lumină ambiantă redusă,
pentru a nu influenţa sensibil montajul:Pe un voltmetru sau osciloscop, legate Între colectorul lui T1 şi masă, se urmăreşte
ca tensiunea să varieze Între cel mult 1 V
cînd fototranzistorul nu este iluminat (sector
negru) şi cel puţin 8 V pentru situaţia cînd
primeşte lumină prin reflexie pe sectorul
alb.
Pentru o bandă cu durata de 30 de minute/pistă, numărul maxim de rotaţii înregistrat
de contor este de 600-900, În funcţie de
diametrul rolei (tipul casetofonului), iar precizia asigurată de ± 1 digit, satisfăcătoare
pentru scopul propus.

urmă.
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Radlatorul pentru tranzistoarele T7.Ta,
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pentruimbunătăţirea
amplificatoarelor.
Unele soluţii sînt ma! mult sau mai
puţin asemănătoare c-etei utilizate În
QUAD-405, dar toate urmăresc aceIaşi scop. Vom menţiona:
- amplificatoarele în clasa AA
sistem VC4, produse de firma TEHNICS (Japonia);
- sistemul AK,A.I - ZERO DRIVE,
montat pe unele amplificatoare ale
firmei AKAI (Japonia), sistem ,prezentat În paginile revistei noastre;
- sistemele, SLL (SUPER LEGATO LINEAR) şi STD (SPONTA-'
NEOUS TWIN DRIVE), montate pe
unele amplificatoare SONY (Japonia) etc.
Căutările În acest domeniu nu sînt
încheiate, cursa spre perfecţiunea
reproducerii sonore rămînînd În actualitate.

unor

soluţii

performanţelor
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REVISTELOR

AMPLIFICA TO
Acest amplificator de bandă largă asigură un cîştig de 40
dB la 400 MHz şi de 20 dB la 800 MHz.
Primul etaj de amplificare este un BFG65 dar se poate
monta şi un 2SC3358.
Bobina L 1 are două spire, iar L2 are 20 de spire ambele
cu diametrul de 3 mm şi construite din sîrmă de cupru cu
diametrul de 0,5 mm. Montajul se recomandă ca amplificator de antenă TV pentru benzile 4 şi 5.

BFR91A

Elektor,
7-8/1991
*siehe Text

~----~~--------~----------~----------.---------~o
914006-11

C
Montajul permite generarea semnalelor
Într-un spectru foarte larg de frecvenţe, respectiv Între 10 Hz şi i MHz, împărţit În 5 game
şi ahume: 10-100 Hz, 100-1 000 Hz, 1-10
kHz,~ 10-100 kHz, 0,1-1 MHz.
Schimbarea gamei de frecvenţă se face prin
schimbarea condensatorului, acordul fin În
gamă realizîndu-se din potenţiometrul dublu
2x10 kH, cu variaţie liniară a rezistenţei.
Stabilizarea 'amplitudinii semnalului este
dictată de becul 6 V/50 mA montat În emitorul
primului tranzistor.
La ieşire se pot obţine semnale cu trei niveluri, respectiv 2 V, 0,2 V şi 0,02 V, ce se culeg
din rezistoarele R10,' R11 şi R12.
Radioelektronik,
8/1991
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La cele arătate trebuie să se
adauge că, În cazul combinaţiilor de
vehicule al căror număr total de axe
depăşeşte cifra 5, masa maximă totală admisă este de 40 t.
Pentru motociclete, reglementările
precizează că masa maximă autorizată
pe roata ataşului nu
trebuie
mai mare de 60% din
a vehiculului, iar În carorY,"rl"'ll
aceasta
poate avea
care să depăşească
50% din masa totală a motocicletei.
La măsurarea maselor totale ale
vehiculelor, ca şi a maselor repartizate pe punţi, este obiigatorie rescondiţiilor precizate in
6926/2 din 1986.
mase, actualele normaabateri din aceleasi motive menţionate la dimell,siun·il.e, de
gabarit. Astfel, pentru puntea simplă
se admit abateri de pînă la 100 kg,
pentru tandem - 200 kg, pentru tridem - 300
combinatii de
vehicule cu
5
- 500 I<.g şi
pentru cele cu mai mult de 5 axe 600 kg.
Se precizează că În aceste cazuri,
deci CÎnd vehiculele au
si
mase care se Încadrează
abaterii'e
lezentate mai sus, se vor elibera
."utorizaţiî de transport fără a li se
aplica 'taxe suplimentare de parcurs.
Pentru celelalte vehicule care au dimensiuni de
si mase care ies
chiar si din
de toleranţe arătate, se vor elibera autorizaţii sp~
ciale de transport conform
toate aceste documente se
vedere conducătorului că, rlnA"'~"r,,'"
vehiculul respectiv

LOR
R
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între axe, care
poate fi cu

lYf"1,\Iţ:;>n,,~!

autorizată

este

mai
t se admite echiparea cu o
de
care
fi de orice natură: cu
evacuare, electromagnetică sau

spor de
ducere,
ului
impuse de natura acestuia
curbe cu raze mici, pasaje

hidraulică.

fina!ul conditiilor
cuielor care circ'ulă pe
publice din România, În vederea
protejării acoperirii acestor drumuri,
ordinul comun citat
introducerea
acestui materia! prevede că presiunea exercitată de pneuri pe sol În
pata de contact nu trebuie să fie
mai mare de 10 daN/cm 2 În cazul
punţilor nemotoare şi 8 daN/cm 2
tru punţile motoare.
Spre deosebire de Regulamentul
,ntru aplicarea. Decretului
328/1966, care este foarte sărac În
acest domeniu, actua!ele "Condiţii
tehnice pentru vehiculele rutiere În
vederea admiterii În circulaţie pe
drumurile publice din România" sînt
mult mai ample, mai precise şi mai
riguroase.
In ceea ce priveste automobiiele,
actualele normative prevăd că
acestă categorie de vehicule trebuie
să aibă În compunere trei tipuri de
dispozitive de rrÎnare: un dispozitiv
pentru frina de serviciu, un altul
pentru frÎna de securitate şi un al
treilea pentru frÎna de staţionare.
Toate cele trei tipuri de dispozitive care intră În compunerea echipamentului de frÎnare al autom0bilelor si nu numai al lor, ci şi ai remorcilor, motocicletelor şi motoretelor,
trebuie să respecte prevederile
STAS 11960/89 În privinţa securităţii
ci rculatiei.

Primul dintre dispozitivele de frÎnare
frÎna de serviciu,
are rolul
a permite Încetinirea
a miscării automobilului
i!JÎ, acţionînd asupra
Frina de serviciu trebuie să
două circuite independente, fiecare din acestea acţionînd
cel puţin douâ roţi apar\inÎnd aceleiaşi punţi. Ea trebuie dotată cu un
dispozitiv de avertizare care să intre
în funcţiune Înainte de a se produce
defectarea frinei sau cel mai tîrziu in
momentul producerii defecţiunii, informînd şoferul despre aceasta pe
cale optică şi/sau fonică.
FrÎna de securitate trebuie să asigure reducerea progresivă a vitezei
vehicu!uiui pînă la oprirea acestuia,
În cazul În care s-a produs scoaterea din funcţiune a dispozitivului frÎnei de serviciu.'
în sfîrşit, rolul dispozitivului frinei
de staţionare este de a, asigura irnobilizarea vehiculului încărcat si menţinerea sa blocat pe o cale Înclinată
cu unghi de 20%, (chiar dacă şofe
rul nu este I~ postul de conducere)
În deplină siguranţă, adică excluzînd
posibilitatea dezangajării accidentale:
Pentru autovehicule grele, a căror
masă totală maximă autorizată depăşeşte 12 t, fiind mai mare de cel
puţin două ori decît masa proprie,
este obligatorie prezenţa În echipamentul de frinare a unui corector

ximă

dată,

sau

uşoara

morcile
rutiere a

căror
structivă este de peste 25
trebuie să fie echipate cu

conkm/h. Ele
un dispozitiv de frînare de serviciu, care, ia
fel ca şi la vehiculul tractor, est. necesar să
progresiv pînă ia
oprirea
precum şi cu un
dispozitiv de parcare capabil să
imobilizeze remorca pe o pantă de
'18 % , cînd este decuplată.
, Echipamentul de frÎnare arătat nu
este obligatoriu pentru remorc.iJe a
caror masă maximă autorizată"'nu
depăşeşte 750 kg, fără a fj mai mare
decit jumătate din masa autovehicu!uiui care tractează, la care se
adaugă şi masa convenţională a soferului -- 75 kg.
'
Pentru siguranţa traficului, construcţia echipamentului de frînare al
remorcilor să fie astfel realizată Încît
să le oprească automat atunci cînd
se produce decuplarea incidentală
de autovehiculul tractor În timpul
rulajului. De la această prescripţie
sînt exceptate remorcile cu masa
maximă autoriz.ată mai mică de
1,50 t monoax sau cu două axe Între
care distanţa este de cel mult 1 m şi
care, În plus, sînt prevăzute cu o legătură suplimentară (lanţ, cablu
etc.),
Ca şi la' autovehicL!lele grele, la
remorci le cu masa totală autorizată
mai mare de 3,50 t şi care depăşeşte
de cel puţin două ori masa proprie,
se impune prezenţa În structura
echipamentului de frÎnare a unui corector !l' repartiţiei forţei de frÎnare
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mod special se stipulează că' şi
tractoarele şi_temorcile agricole,
precum şi maşiniie autopropulsate
pentru
;trebuie să aibă un
echipament
frînare care să le
permită reducerea progresivă a viteşi imobilizarea sigură.
ansamblurile de
vehicule
si una sau două remorci), precum şi În cazul 3utotrenuri lor, ilBste necesar ca dic,nr\"';""H,dc
de frÎnare ale
trăgă
tor şi remorcUor să fie compatibile
între ele, iar dispozitivul frînei de
serviciu al remorcii să fie pus automat În funcţiune atunci cînd şoferul
frÎna de serviciu a tractoSe exceptează de la această
numai remorcile cu masa tomaximă autorizată mai mică de
t la care comandafrînei de servise poate face
prin

de dispozitivele enucazul autobuzelor cu
maximă autorizată care
5,5 t şi pentru celeialte
remorci a căror

mentările
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procesului
inerţiaIă).

Tot astfel,

remorcile cu
de
peste 5,0 t, echipate cu frîne cu
se prevede ca echipamentul de
nare să aibă două conducte, în cazul produselor noi, care se Înscriu
prlma dată încirculaţier
In ansamblul autotrenuriior si al
combinaţiei de vehicule, forţele de
frÎnare trebuie să fie astfel distribuite şi sincronizate, Încît să asigure
stabilitatea corespunzătoare a vehiculelor componente În timpul frînă
rii, fără derapaje şi pierderi de dimasă

totală

pentru

maximă

autorizată

recţie.

Finalul acestei părţi a normativelor priveşte motoretele şi motocicletele, care trebuie să aibă două dispozitive de frÎnare independente,
dintre care unul să acţioneze ce! puţin asupra roţii din spate, iar celălalt
cel puţin asupra celei din faţă. Ataşul motocicletelor nu este obligatoriu să aibă o frînă proprie, decît În
cazul În care autovehiculul nu poate
realiza În ansamblu performanţele
de eficacitate prescrise În standardul deja menţionat.
Pe lîngă cele de mai sus, tricicluriie trebuie să fie dotate' si cu un
dispozitiv pentru frÎnarea de staţio
nare, care să Îndeplinească aceleaşi
condiţii impuse şi automobilelor precizate la începutul materialului.
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Soc ia ta tea Comorc ialii II AERO-DED!,IJ"
prima produc~toare naţio~al~
a gamei complete de aeron~ve

ultra-uşoare,orer~

clicnt,lllotodeltaplanL.;:L sau
fiecărui

"""'_-;--__ ' deltaplan de
aerian,

~~~~~motodeltaplan

ne,
c.p"viteză 50-90
sport,turism aerian pilotaj
activităţi utilitare în agricultur~,etc.,
Motoare rom~neştL,preţurL numal in lele

..

NOI FINAN'I'AM. -D- v. ZBURATI !
Banca Română de Dezvoltare,creditează cumpă
rătorii individuali de aeronave BAERO-DEDALIt,
cu împrumuturi pe J ani ,rambursabj.le în ra.te
lU-.'1are, prin 95 agenţii judeţene şi munici.pale.
îşi asur.1ă

aeronavelor prin

PRIN NOI DEVENITI PILOT!
Sociatatea Comercială S #A II AERO-DEDAL", prin
şcoala sa de pilotajtcondusă de campionii naţionali Georges CraioveanU şi Ioan Ignat,organizează cursuri de ,zbor cu motodeltaplanul
şi obţinerea brevetului de pilotaj (în 40 zboruri)pentru cumpărăto
rii motodeltaplanelor noastre.
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Contactaţi-ne,veţi primi prin poştă documenbaţLaCilustrabă)
pentru pLlotaj,formulare de contract şi 8algurare.cenbre de zbor.

SERVICE ASIGURAT. GARANTIE UN AN. REVIZII ANUALE GRATUIT. - - -..

