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PUNCT
ŞI DE LA CAPĂT
Din motive pe care nu le cunoaştem, revista TEHNIUM editată de PRESA
NAŢIONALĂ şi-a Încetat aparitia după numărul 12/1993.
S-a creat astfel un gol În ceea ce priveşte publicatiile tehnice periodice pentru
tineret cu răspândire pe tot teritoriul ROMÂNIEI (exceptie face revista
ELECTRONISTUL care a rezistat conditiilor specifice pielellibere, păstrându-şi
ritmul de aparitie initial - un număr la două' luni).
.
Beneficiind de sprijinul unor colaboratori traditionali ai revistei TEHNIUM,
Editura ELECTRONISTUL şi-a asumat greaua răspundere (legalizată) de a
asigura În continuare aparitia acesteia pentru următorii 10 ani.
Astfel, ne propunem să fim utili hobby-stilor, cercurilor aplicative, atelierelor
de service, liberprofesionistilor, elevilor, studentilor, etc.
În paginile revistei vor fi abordate o diversitate de teme: electronică,
radioamatorismul, sursele de energie, mecanică auto, mecanică fină, ambientalul,
tehnică sportivă, etc.
Apelam pe această cale la colaboratorii revistei TEHNIUM, cât şi la doritorii ce
vor să publice În paginile revistei, să ne contacteze sau să ne trimită articole
conform tematicil amintite.
Drepturile de autor se vor Încadra astfel:
a) 10.000 ... 20.0001ei pentru articole originalede minim
b) 10.000 ... 12.000 lei pentru articole de sinteză(minim

două

două

pagini;

pagini);

c) 5.000 ... 10.000 Iei pentru articole (minim două pagini) prelucrate sau
preluate din alte publicatii, articole de popularizare, etc.
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CIFRU ELECTRONIC
student Neac§u Petru§ - Galati,
poate vedea În fig. 4. Functionarea
Fată de alte variante, cele . asupra intrării A, În sensul că dacă
va fi În starea de "1" logic este analogă cu cea precedentă
propuse de mine au schemele , S=1,
electronice mult mai simple, deci indiferent de R, putem conecta diferind doar Jogica, În sensul că În
aceşti bistabili În cascadă Într-un
starea finală, după formarea cifrului,
costul mult mat redus.
Prima variantă foloseşte doar mod ce nu permite resetarea unui toate ieşirile se vor afla În' "1 il logic.
circuitul integrat MMC 4043 ce bistabil dacă predecesorul său nu a Pentru comparatie voi prezenta În
contine patru bistabili A/S realizati cu fost şi el resetat (fiind vorba de ultimii fig. 3a şi 3b schema internă a
porti .NAND. Pentru a intelege mai trei) (vezi fig. 2). DeCi dacă primul bistabilului şi respectiv tabelul de
bine fun.c tionarea -schemei , voi bistabil nu este resetat, nici adevăr al acestuia.
Pentru a nu rămâne neclar ce
explica În continuare mai În detaliu următorul nu va putea fi adus În
functionarea acestui tip de bistabil. această stare şi aşa mai departe (nici este cu circuitul de ieşire, pe care
l-am figurat ca ,o "cutie neagră", am
Pentru ' aceasta voi prezenta În CBB 3, nici CBB 4 nu pot fi resetate).
În concluzie; pentru resetarea arătat În fig. 5 structura sa internă.
figurile 1a şi 1b, schema şi respectiv
Se poate Înfâmpla uneori ' ca
tabelul de adevăr ale bistabilului tuturor bistabililor·trebuie respectată ,
riguros ordinea de actionare a formarea cifrului să se facă În
considerat.
tastelor, În cazul nostruTs, T9, T7, T3.
prezenta altor persoane. Din cauza
După cum se observă din tabelul
de adevăr, SET-ul are prioritate fată În schimb dacă este apăsată o altă numărului mic de cifre (4) aceste
de intrarea RESET şi singura tastă, respectiv una din tastele T4, T6,
cifre pot fi
m,e morate de
configuratie a tensiunilor de intrare În Ta, T10, se resetează toti bistabilii,
persoana/persoanele respectivă
care starea bistabilului rămâne dispozitivul revenind În starea (respective). Pentru evitarea acestei
heschimbată este de low'pe ambele
initială.
Această
stare nu-I posibilităti se recomandă tastarea
intrări A şi S. În rest comportarea este
avertizează pe eventualul intrus ce ar
cifrului cât mai repede posibil şi
clasică pentru un bistabil de acest tip
Încerca să descifreze cifrul. În complicarea lui astfel: În loc de .5973
(A/S) , În sensul că intrarea S este momentul În 'care a fost tastat corect se . poate tasta d,e exemplu
folosită pentru setare iar R pentru
cifrtJl, toate ieşirile ai (i E {1, 2, 3, 4} ) 8135927435975395 ce cred eu că
resetarea acestuia. Aeamintesc că ale bistabililor se află În s.tarea logică . aproape orice persoană ce ar
resetarea unui bistabil repretintă "O". În cazul În care nu convine o Încerca să memoreze acest şir ar
aducerea pe intrare . a acelei astfel de ieşire "negată" , adică "1" renunta după primele 8-9 cifre, deci
configuratii logice şi implicit electrice pentru cifru neformat şi ·0· pentru cifrele finale sunt cu siguranţă
ce are drept efect trecerea ieşirii a În cifru format se 'Poate folosi circuitul netinute minte .
starea de high ("1" logic) a integrat MMC 4044 ce contine şi el
. Datorită schemelor simple,
'bistabilului şi analog resetarea, dar patru bistabili RIS dar realizati cu realizarea practică a montajelor nu
cu diferenta că are ca efect trecerea' , porti NOR Schema de principiu a ridică
probleme
.deosebite.
ieşirii QÎn low. Setul având prioritate
cifrului realizat cu MMC 4044 se . Montajele pot fi alimentate la tensiuni
ce pot varia Între 3 -;- 15V,
FIG.1a
FIG.1b nedepăşind valoarea de 18V, peste
. .. ................ . ........
care circuitele de tip Esau F se pot
S R A'
s
arde. Acelaşi lucru se poate Întâmpla
o o 'a
şi dacă se inversează din greşeală
polaritatea sursei iar pentru a proteja
o 1 o
circuitul,
am Înseriat cu sursa o diodă
1 o 1
de protecţie D, putându-se renunţa
1 1 1
la ea dacă o considerati inutilă.
. R
Condensatorul electrolitic C are rolul
de a bloca formarea cifrului timp de
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SEMNALIZATOARE DE'AVARII
FIG ~ 1
LED

a
220V-

K

Rs

I

b

FIG.2

LED

În cele ce urmeazA sunt descrise 3 montaje simple
pentru semnalizarea unor avarij de alimentare a unor
consumatoare de curent alternativ sau continuu.
Pentru semnalizarea arderii unui bec sau indicarea
locului unde se aflA comutatorul de aprindere/stingere
se poate utiliza circuitul electric din fig. 1. ~tâta timp cât
contactul eşte iQchis şi becuLarde, lI~D-uI este sti!:1S.
DacA se ~eschide contactul becul Rs se stinge dar
LED-ul se aprinde prin circuitul: firul a, capacitatea C,
puntea P; LED, becul R~, firul b. (Curentul consumat in
aceastA situatie este de cca 7mA);
Un circuit asemAnator poate fi utilizat şi pentru
controlul bunei functionAri a unei sigura!lle fuzibile de
protecţie (fig. 2). DacA siguranta se arde, Se aprinde
LED-ul ca urmare a unui curent ce trece pe traseul
descris În cazul figurii 1.
Circuitul de semnalizare se simplifică mult în cazul
unei alimentări de la o sursA de curent continuu (fig. 3).
DacA se arde siguranta, LED-'ul se aprinde semnalizând
aceastA defecţiune.
Valoarea rezistorului R se calculează astfel Încât sa
fie ÎndeplinitA relatia:
U=7(R+Rs)+2V ,(R, Rs În KQ)
•

LED

..
a
220V-

SIG

+.a-----~--~~~------~--~

Rs

u

SIG

Rs

b
- . aproximativ 20s, În cazul În
care este apAsată una din t~stele
capcană, dar utilizarea lui nu este
, recomandabilă deoarece tranz~ia "1"
-+ "O" se realizează lent şi se
soldează cu o putere consuma~
relativ mare a circuitului. Şi un ultim
aspect, ·-universal valabil, pentru
circuitele integrate CMOS, deci În
particular şi pentru montajele
propuse, este acela că trebuie să se
evite pe intrări potentiale sub Vss
sau peste Voo. Pentru acesata În
primul rând intrArile nefolosite sau
libere la un moment dat (de
,exemplu
intrările
ce
se.
. conecteazA direct spre tastatură)
trebuie "legate" fie la Voo,fie la
Vss, direct sau prin intermediul
unor rezistori, În caz contrar· pot
. apare , acumulări de - sarcini
electrostatice pe acesteintrliri ce

TEHNIUM. Nr.l

pot deteriora sau "induce În eroare" - al doilea, secundar, de
circuitul. Pentru a preîntâmpina
redresare.
acest fenomen am folosit
Pentru a Îndeplini primul rol
rezistoarele R şi Ro, acesta din trebuie ca Ca să aibă o valoare mai
urmă având şi rolul de a descărca,
respectiv pentru MMC 4044 de a mare decât 1~~a . Ce, adică
Încărca; condensatorul Ce, şi pot
Ro
avea valo~i cuprinse Între 50~Q şi
CA> 1000 ·Ce.
500KQ sau chiar mai mult. In al
Cablajul primei variante (cu MMC
doilea rând, la' deconectarea 4043) se poate vedea În fig. a, În mod
sursei de alimentare '(ceea ce aproximativ analog realizându-se şi
înseamnA
că
Vss=Voo=O), . cablajul celei de-a doua variante;
condensatorul Ce se poate afla Singura piesă care trebuie să aibă o
Încărcat deplişindu-se astfel calitate
foarte
bunA
este
valo&rea Vss pe intrarea primului condensatorul electrQlitic Ce. ce
bistabil. O solutie pentru trebuie sA aibă rezistenta de pierderi
eliminarea acestei posibilităţi ar fi peste 1MQ.
introducerea unui.alt condensator
Bibliografie:
electrolitic Ca cu dublu rol:
DATA BOOK MICROELECTROprimul, "de a mentine tensiunea NICA SA '91-'92
Voo mai mare decât Vee În orice
Almanah Tehnium 1990
•
moment;
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AUTOSTOP PENTRU MAGNETOFON
Dima -Marian - loc. Traian, jud. Tulcea
Montajul se adresează celor care
un magnetofon de tip mai
vechi, care prezintă dezavantajul
neexistenlei unui ~utostop pentru
oprire la terminarea benzii.
Montajul este de fapt un detector
de lumină care poate fi comandat de
o sursă de lumină (LED; beculeJ etc.).
Functionarea montajului
. Montajul electronic este compus
din două părti principale:
a)şenzorul de lumină
(fototranzistor)
b) element de comandă
, (tranzistoare şi releu)
Când
lumina
ajunge
la
fototranzistor, rezistenţa lui internă
scade, iar În baza lui T1 se aplică un
semnal electric, care amplificat de T1
se aplică tranzistorului T2 (de
putere) . care la rândul său
aCJionează asupra unui releu
electromagnetic R. Avantajul acestei
scheme este sensibilitatea ridicată,
sensibilitate ce se reglează cu
'ajutorul semireglabilului R2.
Montarea pe magnetofon
Fototranzistorul se montează cu
faţa spre bandă iar sursa de lumină
pe partea cealaltă a benzii. De la
sursa de lumină pornesc semnale
luminoase. În cazul În care banda
r ulează normal sau nu este
terminată, semnalele luminoase nu
ajung la fototranzistor.
Când se termină banda, lumina
ajunge la fototranzistor, care comandă
tranzistoarele T1 şi T2 şi releul R. Releul
este anclanşat şi ~eÎntrerupe
alimentarea magnetofonului.
Fototranzistorul trebuie să poarte
un ecran de protecţie (un tub de
cauciuc) care să nu permită luminii
să pătrundă lateral.
Fototranzistorul trebuie Să fie cât
mai aproape de bandă.
Lista de piese
T1 - SC 170; SC 337
T2 - AC 181
R1 - 2KQ/min 0,2SW
R2 - semireglabil 100K
FT - fototranzistor ROL 031 ;
SNC3F
O -1N4001
În lipsa fototranzistorului indicat
poseQă

se poate folosi un ec 107 ... ec 109
modificat astfel:
.
se taie picioruşul corespunzător
bazei
se pileşte căpăcelul din partea
superioară cu o pilă fină
În golul format se toarnă un clei
incolor pentru a nu permite
impuritătilor să pătrundă În
interior
Se obţine un fototranzistor cu
bune rezultate.
_

fototranzl stor
ecran

n:llr-, ,

pro:cţielDJ

- - - - - - - - bandă
sursă

de
lumină
I
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DETECTOR DE METALE
Bujoreanu George) . ·Galati

Bobina L trebuie să fie de dimensiune mare, pentru o
Un montaj electronic deosebit de simplu, care poate
fi de mare folos pentru căutarea uhor bucăti de metal bună sensibilitate a detectorului. Ea se Înfăşoară pe
Îngropate În pământ, sub un str~t de zid, Înfundate. În marginea unui disc de placaj, q, 0,2 + 0,35mm (cu priză
la jumătate În cazul montajului 1B). Este bine ca bobinajul
nisip, poate fi uşor construit, conform fig. 1A sau B.
Varianta cu tranzistor NPN este prezentată în fig. 1A să fie executat spiră lângă spiră şi lăcuit. MQntajul se
şi varianta-eu tranzistor PNP În fig. 1B. Este vorba de un . acordează În U.M. cu Cv=2 x 210pF (cu dielectric solid).
Montajul se introduce Într-o casetă de material .
osciiatOr de foarte mică putere, În gama undelor medii,
a cărui frecv~ntă este receptionată cu ~jutorul unui . plastic, Împreună cu bateriile de.alimentare. Prezenta lor
radioreceptor portabil sau de buzunar. In momentul chiar pe "plaforma" bobinei nu afectează cu nimic
acordului se aude o şuierătură, care la finisarea funcţionarea instalaţiei, pentru că "anomalia·' dată de
acordului devine o frecventă din ce În ce mai joasă, \ prezenta montajului .În mijlocul .bobinei este un factor
pentru ca atunci când s-a finisat perfect reglajul, să nu permanent, care se corectează prin acordul oscilatorului
se mai audă nimic. Se obtine aşa-numitul efect de faţă de radioreceptor şi viceversa. De altfel, acest .acord
interferenţă· ·zero- beat· (zero-bătăi) : Dacă bobina trebUIe refăcut din , când În când, datorită fie varialiei'
oscilatorului se plasează În apropierea unui obiect tensiunilor de alimentare, fie temperaturii mediului
metalic, acesta produce o deplasare a frevenlei de ambiant, sau chiar umiditălii, care influenţează · atât
oscilaţie şi În consecinţă radioreceptorul, care era · asupra stabilităţii oscilatorului detectorului cât şi' asupra
acordat pe aceeaşi frecvenţă, va oferi În difuzor un ton oscilatorului local din radioreceptor. Acesta poate fi un
mu;zicaf dela grav spre Şuierătură, conform cu RR superheterodină, cu sensibilitate acceptabilă.
dimensiunea obiectului metalic, natura lui şi distanţa fată' Sensibilitatea poate fi apreciată după numărul mare de
posturi ·receptionate seara. Un radioreceptor insensibil
de el.
Tranzistorul rpentru varianţa PNP, fig. 1A, poate fi sau·cu amplificare directă nu poate fi utilizat, pentru că
un,IJl 'dintre tranzistorii: EFT 311 - 313; EFT 321 - 323, nu poate sesiza dezacordarea foarte fină a circuitului
EFT331 - 333, EFT341 - 343, EFT 367, AC 180, BC 177 - acordijt al oscilatorulut. Distpnja RR tată de L va fi de 50
179, 251 - 253, 256, 306, BC 327, 328. Pentru varianta - 80cm, antena de ferită fiind orientată orizontal. Fixarea
NPti! poate fi: AC 183, SC 107 - 109, 170 - 174, 237 - 239, RR se face pe tija de lemn sau plastic care sustine
BC ~37, 338, sau similare care oscilează bine În U.M.
'instalaJia, ca În fig. 2, cu ajutorul unei mici plăcute de
lemn şi al unei cureluşe de piele sau plastic, fixată prin
cataramă. Operatorul trebuie să nu poarte obiecte
metalice masive În preajma detectorului.
Asupra felului de operare s-a vorbit la Începutul
capitolului, trebuie doar spus că este necesar un mic
antrenament, prin "detectarea" la Început a unei cutii
goale de conserve, a unor monezi, cuie sau alte obiecte
metalice, plasate vizibil şi doar după aceea se poateajunge la depistarea unor capsule de bere azvârlite de
unii, din greşeală (!?), În niSipul plajelor, ca pe urmă să
se "meargă la sigur" În găsirea altor obiecte metalice
_
ascunse sub pământ:

oscilator

Cv
Cv=

2X270pF

T

receptor
9V

FIG.1B
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C2
0,1 Jl-F

tijă

ANTENĂ PENTRU BANDA DE 80M

CQ-YO
Anastase Gheorghe. Constanta

vertical a fost aleasă putin mai mare
Aceste rezultate au apărut in
Dacă suprafata cadrului se află
urma cercetărilor autorilor efectuate sub un unghi nu mai mic de 45° + 600 decât necesar (şe ajunge la
pentru construirea unei antene care către
pământ ,
instabilitatea frecventa de rezonantă de 3,25MHz);
i
se
Înseriază
să aibă toate avantajele emisiei cu
diagramei de directivitate se deaceea
polarizare pe verticală in sfert de micşorează iar unghiul -de emisie in condensatorul de acord În montajul
corespunzător.
,_
lungim'e de' undă şi care să nu aibă plan vertical creşte.
Cadrul triunghiular este Gonstruit
neajunsul de bază - slaba eficientă in
În acest mod, grupând emitoriiA./4
legătl,lrile intercontinentale.
verticali sub unghiuri de aproximativ din cablu de antenă, având
Antena se compune dir 20 0 + 250 şi inclinând cadrul s-a perimetrul aproximativ egal cu A, iar
elementul activ - de emisie cu dovedit posibilitatea obţinerii antenei acordul se faţe prin bucla [3]. Bucla
polaritate verticală Â/4 În gama 80m cu diagramă de directivitate, după este construită din cablu' electric
'.şi elementul pasiv - cadrul analizacorespondentilor, aproape care se comportă bine la ftecvenle
triunghiular cu petimetrulapropiat de circular. ,Ca eficientă această peste 5MHz.
În fig. 2 este arătată schema
. lungimii de undă.
anten'ă este superioară atât pentru
generală de cuplare a antenei cu cablul.
COlţul superior (unghiul) al
legăturile la distante mici cât şi
Primul (fig: 2a) folos~ pentru tensiunea
cadrului este fixat în apropierea pentru legăturile la distante mari.
de alimentare este de 750 şi lafre<,venţe
elementului activ. Planul cadrului
Emitătorul vertical de .înăltime
este format de unghiul 300 + 45°.
1.8m 'este construit din ţeavă de peste 3,8MHz are un coeficient de undă
Diagrama de directivitate a duraluminiu de diametru SO, 40, 12, statică mai mic df;! 1,5.
antenei ramă (cadru), poÎarizate 10 , şi
8mm
şi
lungimile ~ AI doilea (fig. 2b) are o bandă de
trecere mai îngustă (în gama 3,5 4vertical, cu perimetrul apropiat de corespunzătoare: 3; 3; 2; 3 şi 1m.
lungimea de undă, are o instabilitate
Partea de suS de lungime 6m, 3,65MHz coeficientul d.e undă statică
depăşeşte 1,5) dar emiţătorul este
În plan orizontal de aproximativ 3dB.
rămâne liberă şi de aceea grosimea
Unghiul maxim al emisiei În plan peretelui ţevii trebuie să fie mai mare pentru două , diapazoane: 80m şi
- de 1mm.
.
y ertical este la nivelul a 30 0 {1 ,2].
40m şi s-au folosit În comun cabluri
,
O,25L
;, '
La nivelul de 12ro se fixează 4 de 750 şi 500. "
. Bobina L1 (fig. 2b) poate avea .
cabluri (cablu izolat multifilar de
cupru de diametru 3 + 4mm) de inductivitate 12 + 14,UH. Ea poate fi
lungime 5m, bine cuplate (contact confeclionafă din cablu de cupru .
6000
l
argintat de diametru 3 + 4mm.
electric) cu emijătorul (bastonul).
i
În droserele L1 (fig. 2a) şi L2 (fig.
- Pentru comoditatea constru~iei,
i
""'...,
li
2b)
'poate fi inductanta 0,3 + 0,5mH.
lungimea electrică a emiţătorului
....
Reglarea
curentului ,antenei
, ·...,l. , · . ··
Pentru început se acordează
' FIG.1
emiţătorul vertical pe mijlocul
diapazonului dorit. Pentru aceasta,
... ,....,.......... O.25L
radioreceptorul care are RAA şi
amplificator de putere pentru
semnalele slabe sosite de la statii
îndepărtate, se acordează prin
elementele dispozitivului de
adaptare determinând şi pozitia
şuntului la bucIă._
O ,25L....... ""..-...
Se admite (acceptă) că ~ntena
este CU polarizare verticală.
alimentare serie cu împământare, cu
.1""
}'
electrică nu mai mare de
lungimea
.'
5/81 şi alimentarea şuritată.
Cadrul poate fi de o formă
arbitrară dar se obtin rezultate mai
XS2
bune dacă este un triunghi având
raportul- părtiior nu mai mare de 1,3.
L2
Bibliografie
Revista Radio - URSS nr. 5/84,
•
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SUMATOR PENTRU
3.5 MHz - 28 MHz

PREAMPLIFICATOR DE
.ANTENĂ
Drăgan

Anastasiu Gabriel

Bogdan

cs

Ant.

Preamplificatorul de antenă sau preselectorul este un amplificator
suplimentar de radiofrecventă intercalat intr~ antenă şi rec~ptor
îmbunătătind sensibilitatea şi selectivitatea acestuia.
Montajul din figură realizat ~ u un tranzistor OC 171 sau TT403 este
un etaj amplificator de radiofrecventă prevăzut cu două circuite de
acord L1C2 şi L3C6, condensatoarele variabile C2 şi C6 fiind montate
pe acelaşi ax.
Curentul de radiofrecventă din antenă selectat de circuitul de acord
L1C2 se aplică inductiv pe baza tranzistorului şi apare amplificat in
circuitul acordat din colector L3C6, de unde se aplică inductiv prin L4
la bornele de intrare ale receptorului.
Prin condensatorul C5 se realizează o uşoară reactie pozitivă care
măreşte sensibilitatea şi selectivitatea. Dacă preselectorul intră În
oscilatie, se va micşora capacitatea lui C3.
Condensatorul trimer Cl serveşte la adaptllrea antenei folosite, iar
alinierea celor două circuite de acord se face cu ajutorul miezurilor
feromagnetice reglabile. Bobinele se realizează pe carcase de 10mm
diametru, cu miez feromagnetic şi au pentru ·benzile de 20m, 40m şi
80m următorul număr de spire: L1 şi L3, 17, 34 şi 68 de spire alăturate,
din conductor CuEm cu diametrul de O,3mm, iar L2 şi L4: 2, 4 şi 8 spire
alăturate, din conductor de cl.lpru cu diametrul de O,5mm izolatin vinilin
şi dispuse peste L 1 şi L3. Alimentarea se face de la o baterie de 9V,
preselectorul fiind independent de receptor.
Reglajul constă În rotirea condensatorului variabil dublu până la
semnal maxim şi apoi micşorarea celor două miezuri feromagnetice
ale bobinelor L1 şi L3 până la alinierea celor două circuite acordate,
manifestată prin maxim de amplificare.
•

Sumatorul este alcătuit din două filtre:
un filtru trece jos pentru 3,5 MHz;
un filtru trece sus pentru 28 MHz.
Personal l-am realizat pe un cablaj simplu placat cu
ecranaj Între cele două filtre.
Experimental am constatat că funcţionează foarte
bine, folosit cu un preamplificator de RF pentru cele două
benzi.
Bobine
L1 = 10 spire CuEm <p 0,3 mm pe carcasă cu miez <p
5mm;
L2 = la fel ca L1;
L3 = 7 spire CuEm <p 0,3 mm pe carcasă cu miez <p5
mm cu priză la spira 2;
L4 = 7 spire CuEm <p 0,3 mm pe carcasă cu miez <p
5mm;
LS = 7 spire CuEm <p 0,3 mm pe carcasă cu miez <p S
mm cu priiă la spira 2.
•

-

DOUĂ RECEPTOARE SIMPLE
Vârtejanu Iulian - Mangalia"
Montajele reprezintă nişte aparate de radio foarte
simple.
Acestea necesită-o antenă lungă de aproximativ Sm
dar, cum este mai greu de realizat, se poate folosi ca
antenă un calorifer sau un pat metalic.
"Bobina este cu miez de ferită lungă de aproximativ
30mm, bobinată cu 60 + 60 spire CuEm cu diametrul de

Ant.

!SOPF

0,1 + O,3mm. Aparatul foloseşte ca detector o diodă
semiconductoare şi un tranzistor pentru amplificare tip
BC 171, care este "deschis· de rezistenţă.
În ambele cazuri, difuzorul este de impedanţă mare
(Între SOO + 800Q). Bobina este realizată pe un
cilindru de hârtie de 1cm diametru cu 50+ SO spire
•
CuEm 0,1 + 0,2mm.
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B324D. Acest C.I. cuprinde două etaje: primukfonstituie un amplificator
(URMARE DIN NR. TRECUT)
diferentia! alcătuit din două tranzistoare npn. Circuitul de emitor (cuplat
Impulsurile negative din emitor ajung prin C60 În catodul diodei
la pinii 2, 6 ai C.I.) îl consţituie R76, R79, R78 şi semireglapilul~77 cu
006/1 , iar impulsurile pozitive din c61ector prin C59 ajung În anodul
.care se echilibrează etajul (reglai. de nul comutator de sistem).
diodei 006/2. Rezultă că in timpul cUrsei inverse d.e linii ambele diode
Rez~stentele de colector montate la pinii 3 şi 5 ai C.I. sunt R75 şi R80.
din dioda compusă 006 sunt deschise, iar in timpul cursei directe a
. In ~ la o recepţie alb - negru sau PAL tensiunea dintre pinii ,
linl îlor vor fi blocate.
3 şi 5 ai C.I. 05 fiind nulă, primele două tranzistoare sunt blocate,
La terminalul 24 modulul primeşte o tensiune continuă de 7V care
tensiunea din colectoarele lor (pinii 1 şi 7 ai C.I.) fiind E!gală (cu + 12V) ,
se -aplică prin R59 in catodul lui ,006/1 şi prin R58 in anodul'ui 006/2.
diferenta dintre pinii 1 şi 7 va fi O. Rezultă că următoarele două
Ambele diode fiind deschise tensiunea de 7V va ajunge pe armătura
tranzistoare din C.I. 05 sunt blocate (având tensiunea de bază egală cu
din dreapta a condensatorului C56 care va fi Încărcat la acest potential
cea de emitor). Deci, În punctul M8 tensiunea va fi determinată doar de
pe durata cursei inverse. Pe durata cursei directe diodele sunt blocate,
divizorul R74, R84 şivafi apropiată de ceade alimentare (12V) şi anume
. impedanta de la terminalul 14 fii modulului est~ mare, deci
11,7V. Tranzistorul T13 (pn.,p) va avea 12V În emitor şi 11 ,7V În bază şi
condensatorul nu se va descărca, rezultând la terminalul 14 al
va fi deschis, dar nu saturat, tensiune,a din colectorul său, punctul M9
decodorului'un semnal de ieşire (de polaritate pozitivă) având un nivel
fiind de cca. 4V. Tranzistorul T14 va fi saturat. Rezistorul R73 determină
de c,c, de 7V.
curentul său de bază pentru a asigura intrarea În saturatie a
La 'pinul 7 al C.I. MCA 660 (ieşirea semalului diferentă de culoare
tranzistorului. Pe tranzistorul saturat (emitor - colector) apare o cădere
EB-Ev) se foloseşte un circuit de axare similiu, semnalul aplicându-se.
mică de tensiune ca şi pe rezistorul R81 (de vaToare mică, 15Q) rezultă
prin condensatorul de axare C57 la terminalul 30 al modulului.
Us <;!e valoare apropiată de tensiunea de alimentare.
La terminalul 16 al modulului decodor se aplică o tensiune de 7V
In ~ la o receptie SECAM, tensiunea dintre pinii 3 şi 5 ai C.I.
obtinută printr-o 'cvasiaxiare' efectuată de diodele D07, tensiune egală
05 fiind +200 + 3OOmV, etajul diferential format din primele două
cu nivelul de c.c. al semnalelor de la ieşirile 14 şi 30.
tranzistoare va fi dezechilibrat, tensiunea la pinul1 al C.I. fiind cu 500mV
14. Identificare şi BAC În SECAM
mai mare ca cea de la pinul7, deci tranzistorul aflat cu baza la pinull O
In sistemul SECAM, alături de cele două semnale de cJominantă
al C.I. va Începe să conducă, tensiunea de la pinul 8 al C.I. (colectorul
modulate, se transmite un 'semnal de identificare' (sau 'semnal de
tranzistorului) - punctul M8 - va scădea uşor, ceea ce va determina
sincronizare a culorii") În spatiul de stingere cadre (pe baza acestui
saturarea tranzistorului T13. Pe tranzistorul saturat (emitor - colector) va
semnal funcţionează decodorul de la TELECOLOR 3006) cât şi pe
apare o cădere mică de tensiune În punctul M9 tensiunea va fi de cca.
flancul posterior al stingerii linii (pe baza acestui semnal functionează
11 V. Acest lucru va determina blocarea lui T14, iar tensiunea pentru
dec?dorul de la TELECOLOR 3007) ,
In primul caz, semnalul de identificare este extras din SCC şi aplicat . com.anda sistemului Us devenind mică, ca. 0,3V.
In ~ receptia SECAM cu CBB nesincronizat, intre pinii 3 şi 5
circuitului derivaţie (Cll şi L26) de la pinulll al C.I. MCA 640. Circuitul
ai C.I. 05 se va regăsi aceeaşi tensiune ca in cazul precedent, dar cu
este acordat pe 3,9MHz (frecventa 'salvelor de identificare' cadre,
polaritate schimbată (tensiune mai mare la pinul1 O ai C.I. 01, respectiv
transm ise pe liniile de albastru).
pinul3 al C.I. 05). În acest caz etajul diferenţial format din cele două
Datorită factorului de calitate bUl) al circuitului acordat, salvele pe
liniile de albastru vor avea amplitudinea (3,4Vvv) mult mai mare decât . tranzistoare va fi de asemenea dezechilibrat, dar tensiunea de la pinul
cea a liniilor de roşu. Salve le sunt aplicate unui circuit de detectie, , 7 va fi mai mare ca cea de la pinul 1. Va conduce acum tranzistorul
situat cu baza la pinul12 al C.I., determinând la ieşire, În colector (pinul
rezultând impulsuri cu frecventa fH/2 . În urma comparării fazei de
~ 4 al C.I.) o scădere de tensiune care se Înregistrează şi În punctul M8.
comutaţie a impulsurilor de identificare (obtinute din d~ţectia salvelor
de identificare) cu cea a impulsuri lor furnizate de bistabil (CBB) se pot
In rest lucrurile se petrec ca la punctul precedent.
Dacă se recepţionează semnale slabe În SECAM, aflate la limita de-·
distinge trei situatii:
comutare automată a sistemului, fluctuante ca nivel, este bine să se
a) există impulsuri de identificare in fază cu cele furnizate de cBB,
evite intrarea şi ieşirea repetată a culorii redate pe ecran. Acest lucru se
recePtia in SECAM făcându-se corect; nu se formează tensiune de
realizează cu ajutorul lui R84 astfel: daC'ă semnalul receptionat În
cOJnandă pentru BAC; intre pinii 9 şi 10 C.l McA 640 apare o tenlliune
SECAM scade ca nivel, tensiunea dintre pinii 9 şi 1b ai C.I. 01 scade
de 200 - 300mV (valoare mai mare la pinul 9); tensiunea Us va avea
sub 1oomV, tranzistorul T13 va ieşi din saturatie, iar Us va trece pe PAL
valoarea corespunzătoare S 0,3V.
(11,2V) . Dacă semnalul recpţionat va creşte putin, iar tensiunea dintre.
b) există impulsuri de identificare În antifază cu cele furnizate de
pinii 9 şi 10 ai C.I. 01 reVfne la 1oomV, baza lui T13 polarizată prin R84
CBB; se formează o tensiune d~_ comandă BAC (0,2V la piriiJI8 al C.I.
de la Us (11 ,2V va avea un potenţial ridicat, iar tranzistorul T13 nu se
01); diferenta de tensiune intre pinii 9 şi 10 işi schimbă semnul (tensiune
va satura (trecere pe SECAM) decât la o tensiune mai mare (peste
mai mare la pinul 10); tensiunea Us are valoare corespunzătoare
15OmV) intre pinii 9 şi 10. Deci, saturarea lui T13 şi revenirea pe SECAM
sistemului SECAM (S.0,3V).
se
va produce la o tensiune Între pinii 9 şi 10 ai C.I. 01 mai mare decât
e) există impulsuri de identificare foarte mici sau lipsesc; apare o
la blocarea lui T13, deci trecerea din SECAM În PAL.
tensiune de comandă BAC; diferenţa de tensiune dintre pinii 9 şi 10
Din cele expus~ mai sus rezultă că pentru a avea o comutatie În
devine foarte mică (100mV) sau dispare. Este cazul recepţiei În SECAM
PAL (Us :::: 11 ,2V) este necesar ca T14 să fie saturat, iarT13 va conduce
a u~or semnale foarte slabe, a unor semnate PAL, sau alb - negru;
(dar nu va fi saturat), având tensiunea de bază apropiată de cea de
tensIunea Us devine:::: 1.1 ,2V ca pentru o recePtie PAL. Dacă decodorul
emitor. Acest lucru/se poate realiza prin scurtcircuitarea pinilor M8 cu
va recunoaşte o recepţie PAL tensiunea BAC dispare, dacă nu, se
M10, ceea ce vâ determina comutarea for1ată În PAL.
menţine BAC, receptorul functionând alb - negru.
Pentru comutarea În SECAM tensiunea Us S 0,3V, deci T14 trebuie
Condensatoarele C09 şi C10 (din pinii 9 şi 10 ai C.1. 01} determină
să fie blocat, deci tensiunea În baza sa (punctul M9) trebuie să crească,
constanta de timp a regimului tranzitoriu al comutării automate a
apropiindu-se de cea de emitor, lucru obtinnut prin saturatea- lui T13.
sistemului.
Acest lucru se poate realiza şi prin scurtcircuitarea pinilor M9 cu Ml0,
15. Tensiunea de comandă Us
ceea ce va determina comutarea fortată În SECAM.
Rezumând, intre pinii 9 şi 10 ai C.I. MCA 640 vom avea o tensiune
. Tensiunea de comutare Us se aplică următoarelor circuite:
de comandă cu următoarele valori :
filtrul~i trece-bandă de separare a SCC;
a) OV la recepţie alb:: negru sau PAL;
C.I. MCA 640, prin intermediul lui R21 la pinul 4, decuplat În regim
b) +200 + 300mV (valoare mai mare la pinul9) la recepţia SECAM,
dinamic cu C23, unde vom avea 11 ,5V În PAL şi O,lVÎn SECAM;
cu CBB nesincronizat;
C.I. MCA 650 prin intermediul lui R26, la pinul4, decuplat cu C27,
e) -200 + 300mV (valoare mai mare la pinull O) la recePtia SECAM,
unde vom avea cca. 3,3V În PAL şi O,lV În SECAM;
cu CBB nesincronizat.
circuitele de dezaccentuare VF În SECAM (C46, R38, 004), C47,
În primul caz tensiunea Us :::: 11 ,2V, iar În celelalte două Us :S 0,3V.
R41,005);
Această tensiune de comandă se aplică intre pinii 3 şi 5 ai C.I. .
A
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COMUTATORUL DE POLARITATE
Voicu Petre
Reprezintă un etaj care se interpune Înaintea
amplificatorului de ultra Înaltă frecvenţă, după cablul
coaxial ce conduce semnal~1 util furnizat de LNC. Acest
'etaj se utilizează atunci când conv~rtorul de microunde
este dublu, având câte o ieşire În -gama 950-1750MHz,
p,entru semnalele ce corespund , polaritătilor H şi Vale
microundelor receptionate,
Comutatorul de polariatate se realizează cu diode de
comutatie capabile să lucreze În intevalul de frecvenţe
950-1750MHz. Acest etaj va sel~cta pentru intrarea În
amplificator, la comandă, semnalul de polaritate dorită.
Schimbătorul de polaritate poate lipsi, sau bloca pe o
pozitie, , când convertorul de microunde are o singură
ieşire, semnalul dorit fiind furnizGlt convertorului cu un
comutatbr de polaritate exterior, magnetic, bazat pe
efectul Faraday, saAu cu un comutaklr de polaritate
electro,m agnetic. In figură este arătată schema
comutatorului. Inductantele utilizase au rolul de a separa
semnalele de ultra Înaltă frecventă de tensiunea continuă
de alimentare a LNC. Pentru comanda de + 12V, grupul
de diode 01, 02, 03 va asigura transmiterea semnalului
de polaritate orizontală H, diodele 04 şi 05 fiind blocate,
nepermitând transmiterea sem(lalului de polaritate
verticală V.
Pentru comanda -12V, procesul de comutatie este
invers. Inductanlele LD servesc pentru transmiterea prin
cablu a tensiunii de alimentare a grupurilor LNC.
Ca diode de comutaţie se pot utiliza tipurile BA 885 etc .

. Atenuarea În tensiune introdusă de un asemenea etaj
este În jur de 3dB. Ea poate fi inclusă la calculul
performantelor instalaţiei de recepţie În cadrul atenuării
introduse de cablul coaxial de legătură al LNC cu
instalaţia de receptie interioară.
Bibliografie:
"Sattefite communications' de S. Prentis
"Gero/MDHo/das es kabe/es te/evizfozas hazai
sajatossagai"
•

C.1. MeA 540 este alime'ntat cu Us la pinul 3 prin R89, decuplat la
masă prin C73 şi C74, Rezultă că În SECAM, circuitul integrat este
scos din functiune,
'

pe durata primei sale
tranzistorul se va
(primind 'u =
negativ de cca. 0,8Vw În bază) iar pe durata celei de-a doua părţi (dupa
flancul pO,sterior al ilnpulsului slncro linii) se'va bloca din nou primind
un vârf pozitiv de tensiune. Utilizarea acestui circuit 'poartă' realizat cu
T90face ca prin saturarea acestuia (pe durata semnalelor perturbatoare
apărute) salvele să asfgure o sincronizare sigură la semnale dt;l intrare
foarte mici. Fără utilizafea acestui circuit salvele de identificare ar fi
precedate nn timpul primei părţi a cursei de stingere linii) de un zgomot
supărător, deoarece impulsul de la pinul6 al C.1. 01 (care asigură
extragerea semnalului de la pinul11) Începe la sfârşitul cursei directe.
Tranzistorul T91(tot pnp) primeşte În emitor vârful pozitiv de
tensiune obtinut din impulsul de frecvenţa liniilor, pe durata salvelor de
identificare deschise. Semnalul de la punctul cald al circuitului acordat
(L26 Împreună cu condensatoarele cea şi C91) notat pe schemă cu X
se aplică prin grupul derivatie R92, C92 in baza lui T91 şi din emitorul
său prin priza capacitivă a circuitului. Ac eastă reacţie pozitivă
Îmbunătăţeşte factorul de calitate al circuitului. Amplitudinea salvelor
va fi nn pinul11 al C,I. 01) de 3,4 Vw pe liniile de albastru şi 2,8Vw pe
.cele de ro.şu. Ca urmare a detectărli acestor salve va apate Între pinii 9
şi 10 ai C.I. 01 o tensiune de 0,5 + 1V, la semnale puternice care asigură
funcJionarea circuitului de comutare automată a sistemului (CAS) .
Condensatoarelor C09 ş i C10 li s-a redus valoarea pentru a se
micşora constanta de timp a comutării, iar valorile rezistoarelor R75,
R80 şi R78 s-au modificat pentru a asigura o functionare optimă C.I.
93240 În condijiile unei tensiuni mai mari intre pinii 3 şi 5 (SECAM).
Dioda 014 (introdusă Între pinulB al C.1. MCA 640 - cu catodul- şi
spre anodul diodei 002 - cu anoduQare un rol important. Datorită el in
cazul receptiei unor semnale alb-negru, sau la Inceputul comutării pe
oricare sistem color, circuitul de intrare 'trece-bandă' se Va găsi i n
starea SECAM, chiar dacă rllcepţia este În PAL (Us 2: 11 ,2V). in acest
mod se asigură un semnal initial mai mare la intrarea În MCA 640, deci
o recunoaştere sigură (~i mai rapidă) a sistemului recepţionat, precum
şi o dezaccentuare de IF a semnalului SECAM, asigurând din primul
moment al receptiei o egalizare a amplitudinii salvelor de identificare
pe liniile UDA şi UDB.

...

16. Decodorul din TELE COLOR 3007,
În acest punct al schemei apar diferentele dintre receptorul
TELECOLOR 3006 şi TELECOLOR 3007, Acesta din urmă funcţionează,
În cazul recepţiei SECAM , asigurând sincronizarea comutării
secvenţiale a semnalului de crominanţă prin utilizarea 'pachetelor'-de
subpurtătciare nemodulată transm ise prin flancul posterior al
impulsurilor de stingere linii.
Avantajul ' identificării linii' constă În ' prezenta unor semnale care
pot efectua sin cronizarea comutării secvenţiale şi 'recunoaşterea'
sistemului SECAM la Începutul fiecărei lillii (şi nI,I doar spaţiile de
stingere cadre).
Fată de schema receptorului TELECOLOR 3006 se ,efect~ează o
serie de modifioări: condensatorul C11 (montat În paralel cu l26 Între
pinul11 al C.I, 01 'ii masă) se înlocuieşte cu plăcuta cu nr. 74, echip'ată
cu tranzistoarele T90 şi T91 ; condensatoarele C09 şi C10 (de la pinii
9 şi 10 ai C,I. 01) de 1OţtF!25V devin de 4,7ţtF!40V; rezistoarele R75 şi
R8<;l (de la pinii 7,12,9 şi 1,10,13 ai C.I, 03) de la 12KQ devin 6,8KQ ;
rezistorul R7e (echilibrarea comutatorului de sistem) de la 4,7KQ
devine 2,2KQ; Între pinul 8 aJ C.1. 01 şi R22 se introduce dioda. D14
(de tipul SAY 20), cu catodul spre C_1. şi al)odul Între R04 şi 002,
condensatorul C89 (dintre pinii 15 şi 16 ai CJ 04) de 15pFva deveni 27pF,
Ultima modificare nu este determinată de identificarea SEGAM (linii
sau cadre) şi se face pentru a asigura trimerului C86 o pozitie mai
apropiată de valoarea sa' medie la reglarea frecvenţei purtătoarei de
crominanţă PAL.
Sub,!,pdulul 74 are rolul de a asigura acordul bobinei L26 p03
frecvenţa de 4,25MHz, o extragere 'curată' a salvelor de identificare şi
un factor de calitate echivalentfoarte bun. La terminalul 36 al modulului
decodor se aplică impulsuri negative pe frecvenţa liniilor (-HK) care
sunt derivate de grupul C93, R94 ap!icându~se apoi prin R93 şi R90În
baza lui' T90 (tranzistor de tip 'pnp) , Iri timpul cursei directe tensiunea
din baza lui Tea este nulă, acesta fiind blocat; ÎA timpul cursei inverse,

TEHNIUM • Nr. 1
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+12V
+
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INLOCUIREA TRANSFORMATORULUI DE
LINII LA TELECOLOR 3007
ing. Şerban Naicu
defectării
de linii din
receptorul T.V.C. TElECOlOR
3006 (3007), notat pe sChem,a
electrică Tr 5632, În absenta unui
transformator de Hnii original
(fabricat de fosta R.O. Germană),
apelăm la solutia rebobinării
transformatorului vechi. Această
solutie prezintă o serie de
dezavantaje.
O altă solutie, pe care · o
prezentăm În cele ce urmează,
constă
În· utilizarea
unui
transformator de lin'ii de la TVC.
C,ROMATIC (sau TElECOlOR
4106, 4507,(5601), notat pe'
schema electrică T6602, care este
mult mai uşor de procurat. la acest
tip de transformator de linii '(cod
6808.05-00.00) se efectuează
modificările prezentate În figură şi
anume: se dezlipeşte firul de la
pinul 1 şi se duce la pinul 11, de la
pinul 2 la pinul 12, de la pinul 7 la
piflul 1, de la pinul 8 la pihul 5 şi de
la pinul11 la pinul 7.
Tabelul de echivalenţă a pinilor
este prezentat mai jos; este utilă şi o

În

cazul

transform~toruJui

.....

consultare a schemelor electrice ale
celor două T.V.C.
Se observă difl tabel (şi pe
schemele electrice) că, pentru o
similitudine perfectă ar trebui
făcută şi modificarea Între pinii 3
şi 4, dar acest luCru nu este

5

4

10

3

11

2

12

1

13

La,recepţia alb-negru tensiunea de la pinul8 al C.I. 01 este de 0,2V,
deci in catodullui 014, aceasta fiind deschisă, dioda 002 fiiind blocată
(chiar dacă Us ~ 11 ,2V). Dacă se recepţione~ă SECAM la pinul 8 al
C.I. 01 tensiunea este de 5V (Us<1V). Oiodele 014 ~i 002 se blochează,
circuitul rămâne comutat pe SECAM iar dacă se recepţionează semnal
PAL la pinul 8 tensiunea devine 5V, Us ~ 11,2V iar dioda 014 se
blochează şi 002 se deschide, circuitul de intrare comută pe PAL (dar
după ce decodorul a comutat pe acest sistem, când Us > 11V).
17. Oscilatorul de regenerare a subpurtătoai'el PAL
şi etajul de reactanlă
Circuitul integrat MBA 540 contine oscilatorul de regenerare a
subpurtătoarei PAL, având o frecventă liberă de, oscilatie de
4,433619MHz, foarte stabilă (oscilatorul fiind pilotat cu rezonator cu
cuart) şi, posibilitatea sincronizării in frecventă şi,fază.
Oscilatorul este de tip Clapp, partea a~tivă (oscilatoruQ fiind situată
inte pinii 1 şi 15 ai C.I., intre ' care sunt cdnectaţi rezonatorul cu cuar1
Q42/E1588 in serie cu condensatorul C88. Oscilatorul se sincronizează
cu tensiunea furnizată de etajul de reaetanţă la terminalul 2. În cazul
sincronismului oscilatorului cu semnalul burst (de sincronizare a culorii)
tensiunea la pinii 2 şi 15 va fi egală, deci condensatoarele C86 şi C87
vor fi in paralel cu cuar1ul. Dacă apar desicronizări, tensiunea din pinul
2 va deveni O (masă), caz in care intre pinii 15 şi 1 va fi conectat grupul
serie'C89 şi C86 in paralel cu C87. Capacitatea totală echivalentă intre
aceşti oini va scădea, deci frecventa de oscilatie va creşte. Tot in cazul
aparitiei unei desincronizări tensiunea de la pinul 2 va avea valoarea
dublă celei de la pinul15, caz in care grupul echivalent mentionat va fi
similar, doar C86 in paralel cu CB7 va avea, semn negativ. Deci
capacitatea echivalentă creşte, frecventa de oscilatie scade.
Din trimerul C86 se poate, regla frecvenţa liberă de oscilatie
a oscilatorului fără tensiunp de comandă furnizată de
comparatorul de fază.

10

7 8

practic necesar, montajul fiind
simetric. Circuitul conectat la pinii 3,
4 .ai T.l. este un redresor cu punct
median (format dintr-o diodă, două
rezistoare şi un condensator de
filtraj); acesta asigură la capetele
unui semireglabil o -tensiune
simetrică
de ±2,5V care,
aplicându-se
În
circuitul
bobinelor de deflexie oferă
posibilitatea deplasării rastrului
pe orizontală (stânga - dreapta).
Rămân
deci
neschimbate
legăturile de la pinii 3,. 4 şi 13.
" TElCOlOR 3007
1
3
4
5
7
11
,
12
13

CROMATIC
7
4
3
8
11 (masă)
1
2
13

Toate. legăturile se fac cu
_
conductoare izolate.

Semnalul obţinut de la oscilator se aplică !a unul din capetele
bobinei L30 (pinii 4, 6), bobinată bifilar, având priza conectată la masă
prin C83. Semnalele de la pinii 4 şi 6 sunt in antifază,sincronismul fiind
stabilit de către comparatorul de fază când faza oscilatorului se află la
900 fată de faza medie a salvelor PAL.
De la pinul6 al C.I. 05 semnalul se aplică prin CB1 la pinul 6 al C.I.
02, demodulatorul sincron al semnalului Uv.
Grupul C84, A89 (semimreglabiQ formeazâ un circuit de defazare
0
cu 90 , care furnizează subpurtătoarea UOu aplicată prin C821a pinul 7
al C.I. 02. Din R89 se face ajustarea fin ă a acestui defazaj. Mentionăm
că semnalul Uv (pinii 11, 13 ai C.I, 02) şi subpurtătoarea de la pinul 6
sunt in antifază; după detecţie rezultă semnalul ER-Ev negativ, care este
inversat şi aplicat la pinul12 al C.I. 02.
18. Salvele de sincronizare, comparatorul de fază,

flHn:'1 "trece-jos"
Salvele PAL de la pinul13 al C.I. 01 ajung prin C16 şi A20in punctul
cald al circuitului derivatie L27, C15acordat pe frecv~nta de 4,43MHz
şi de acolo prin C141a pinul5 al C.I. 04, aplicându-se comparatorului
de fază (burst). Acesta mai primeşte de la pinii 4 şi 6 subpurtătoarea
regenerată şi are cuplat la pinii 13 şi 14 un filtru 'trece-jos' care filtrează
tensiunea de reglaj. Filtrarea propriu-zisă este efectuată de C7B, C79,
CBO şi A93, A92 şi A96 reprezintă rezistoarel,e, de colector ale
amplificatorului diferenţial, iar cu' divizorul A95 şi A94 se asigură
tensiunea de alimentare necesară.
Între pinii 13 şi 14 ai C.I. 04 tensiunea are in compunere o
componentă medie (aplicată etajului de reactanţă din interiorul C.I.)
necesară pentru' intrarea oscilatorului in sincronism şi o componentă
având frecventa fH/2 (datorată alternării fazei salvelor PAL cu :t45° faţă
de faza medie). Din L27 se poate regla faza subpurtătoarei Uov,' iar faza
subpurtătoarei Uou se va regla din A98.
(CONTINUARE ÎN NUMĂRUL URMĂTOR)
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CASETOFOANE NUMERICE
CU CAPETE ROTATIVE
ing. Şerban Naicu
(CONTINUARE DIN NR. TRECUl)

Să

urmarim tehnica
de
Înregistrare şi lecturA la Sistemele
DAT. Aceast~ tehnică, denumită şi
PCM (Pulse Code Modulation) , se
bazează pe Înscrierea şi lectura, la
nivelul benzii magnetice, a
impulsurilor codate În amplitudine.
Procedeul constă În descompunerea
informatiilor pin mesajul analogic de
Înregistrat Într-o serie de impulsuri a
căror amplitudine este proporţională
cu semnalul original. Aceste impulsuri
sunt convertite Într-un semnal numeric
Înainte de a fi -aplicate pe bandă;
semnalul este alcătuit din combinatii
de elemente binare, purtătoare de
. informatii definite de două stări: 'O'(şi
"1 ' . Astfel,se poate determina
amplitudinea fiecăreia din tranşele
semnalului analogic in~ial.
Această decupare In tranşe fine a
semnalului audio analogi c se
numeşte eşantionare şi pentru a
obtine o bună calitate a semnalului
supus acestei operatii este necesar ca
tranşele 'respective să fie cât mai fine
cu putinţă Se ajunge la o freventă de
' decupare' sau de eşantionare egală
cu cel putin dubful frecvenţei celei mai
ridicate În semnal.
A doua o constituie cuantificarea,
care constă În segmentarea Într-un
număr · determinat d-e paliere a

paliere este În functie de cantitatea
de elemente purtătoare de informatii
(biţi) folOSite pentru codarea
.ulterioară. Acesta este egal cu 2"-1,
unde n reprezintă numărul de b~i ai
sistemulUI. Acest număr se alege cât
mai ridicat (practic Între 12 şi 16)
determinând . un
raport
serilnal!zgomot cu atât mai bun
(fiecare bit al
cuantificării
ÎmQunătăteşte cu 6dB acest raport).
In cazul unui cod cu 16 biti (DAT
'Standard") se atinge un raport
semnal/zgomot foarte ridicat (16 x
6=96dB) iar număr-ul palierelor
af~stui
sistem
este
de:
2 -1=65.535
Acestea vor fi folosite pentru a
cifra numeric (prin operaţiunea
numită 'codare') amplitudinea
fiecăreia din tranşele semnalului
analogic, de fiecare dată transformat
În informatii di~itale conţinând (in
cazul sistemulUI DAT 'Standard') o
succesiune de 16 stări ·0' şi ' 1' care
se succed cu frecvsnJa de 48KHz.
Semnal de intrare
Analogic
Numeric (32KHz)
Numeric (44,1-48KHz)
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Standard (SP) 48KHz
Lona Plav (LP) 32KHz
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Semnal analogi r

Bibliografie
Le Haut-Par/eur

.,

--::.-,

timp

În tabelul de mai jos sl81t pre~e
diferite moduri de înregistrat.
Fig. 6 prezintă principiile de
eşantionare, de cuantificare şi de
codare ale unui semnal numeric.
Banda de trecere. foarte intinsa a
caserofoanelor DAT ' determinA
recurgerea la tehnica utilizAri capetelor
rotative cu care se pot asigura
2,46MbiJiIs În modul 'Standard Play" şi
1,23MbiJiLs În modul 'Long Play".
După ce am urm~rit diversele
etape de Înregistrare a semnalelor
numerice (ilustrate În fig. 7a), putem
vedea În fig. 7b procesul invers care
reprezitnă operatiile de lectură.
Informatiile numerice sunt mai Întâi
transformate cu ajutorul unui
convertor digital/analogic Într-o serie
de paliere identice cu cele obţinute
~n timpul eşantionării semnalului
analogic in momentul Înregistrării.
Acestea, după trecerea printr-un
filtru trece-jos, dau naştere unui
semnal analogic care, ulterior poate
fi ·tratat În mod clasic.

Amplitudine

Amplitudine

Amp'lit u dine

t

tranşelor semnalului care~n preala!;>il
a fost eşantionat. Numărul acestor

II

---4.~

timp
Semnal numeric

Fig~ ' 6

TEHNIUM. Nr.l

15

CORECTOR DE' TON BALANS
, ing. Emil Marian
Corectorul de ton balar s se schimbat În cazul aparitiei -În timp a
la
majoritatea unei defectiuni. O altă modalitate o
echipamentelor electroacustice constituie realizarea unui filtru '
rezistiv de tip r pe fiecare ramură a
performante~ stereo sau cuadro.
Functia corectorului de ton balans celor două canale informationale pe
este mărirea nivelului semnalului care se transmite semnalul audio
audio util pe unul dintre canalele . util. La capetele celor două filtre r
informationale concomitent cu este conectat un potenţiometru
micşorarea simultană produsă de
simplu având legat la masă cursorul
(fig. 2). Sistemul are dezavantajul de
celălalt canal informational. Scopul
corectiei 11 constituie egalizarea a necesita un adaptor de impedantă
nivelului semnalulu i audio util În scopul realizării unei impedanţe
de ieşire mici pe fiecare ramură a
transmis de cele două (sau patru)
. În
scopul
canale informationale În scopul semnalului.
realizării unui hodograf auditiv
functionabilităţii
corecte
a
schemeLApare
posibilitatea
cor~ct al ansamblului sonor captat
de către auditor. ·Gradul de Înrăutălirii raportului general
accentuare - dezaccentuare se semnal/zgomot
al . lantului
electroacustic atunci când cursorul
stabileşte optional În urma unei
comenzi prevăzute la panoul frontal potentiometrului de reglaj este
al instalaliei electroacustice. Cele acţionat spre unul din capetele ,
mai uzuale sisteme folosesc acestuia. Montajul prezentat În fig. 3
potenţiometri dubli pentru reglajul
elimină dezavantajele mentionate
simultan În antifază al nivelului anterior, realizând o buclă de reactie .
semnalului de pe fiecare canal
negativă cu amplificarea controlată
informational (fig. 1). Această În antifază pe fieca f e canal
modalitate
c,le
rezolvare , a informali'onal. Sistemul prezintă
problemelor prezintă inconvenientul eficientă maximă, raport semnal folosirii unei piese scumpe zgomot foarte -bun şi totodată
(potenliometrul dublu) care este introduce distorsiuni mnime, practic
destul de dificil de procurat şi inexistente. Schema electrică a
foloseşte

montajului este prezentată În fig. 4.
Se observă că este vorba de un etaj
de amplificare cu reactie negativă
controlată. Configuratia generală a
schem~i electrice a fost aleasă astfel
Încât gradul de reactie negativă se modifică simultan şi În antifază pe
ambele canale informationale, prin
actionarea
.cu(sorului
potentiometrului R9. Semnalul de
intrare se aplică În baza
tranzistorului T1 prin intermediul
condensatorului C1. Dubletul T1 T2
reprezintă un etaj de amplificare de
tip super - G. Polarizarea dubletului
este asigurată de dubletul R1 R2.
Amplificarea finală În curent
alternativ a dubletului este stabilită
de raportul:

R3
A .'

(

R4

R7+R8)
xR9

unde x E (O -:- 1). Se observă că
bucla de reactie negativă locală
exercită o influentă hotărâtoare
asupra amplificării finale, În funcţie
de poz~ţia cursorului potentiometrului
R9.
Din
emitorul
tranzistorului T2, semnalul audio
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Fig. 7
TEHNIUM. Nr.1

corectat În amplitudine se transmite
galvanic prin intermediul rezistentei
R6 În baza tranzistorului T3. EI este
amplasat Într-o configuratie de
repetor pe emitor, având rol de etaj tampon Între ieşirea montajului şi
corectorul de ton propriu-zis.
Montajul se realizează practic pe
o plăcută de sticlostratitex placat cu
foÎie de cupru. Schema de cablaj
este pr.ezentată În fig. 5 iar
amplasarea elementelor În fig. 6.
Montajul nu necesită reglaje
functionând-'a prima Încercare.
_
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SURSA DE TENSIUNE
A
CONTINUA INALTA
'W

'W

ing. Marian Emil
În multe montaje electronice este
unei surse. de
tensiune continue Înalte, cu
performanţe electrice foarte bune.
Majoritatea surselor de tensiune
continuă folosesc În vederea
stabilizării
acesteia divizoare
rezistive şi filtre Le. sau tjiode
ZENNER de putere. Această
modalitate de lucru este destul de
relativă,
deoarece astfel de
stabilizatoare de tensiune nu pot
lucra decât Într-o gamă restrânsă de
curenti de lucru. Pentru rezolvarea
necesară prezenţa

Ve

VZ

FIG.1

o
110 X 70

problemei este necesară realizarea lucrare Îndeplineşte cerintele
unui stabilizator de tensiune care să mentionate anterior. Performantele
sursei de tensiune continuă Înaltă
detină următoarele performante:
functionarea la tensiuni mari (de sunt următoarele:
tensiune
de
alimentare
ordinul sutelor de vo~i);
stabilizarea la variaţiile tensiunii
VA=120V;
tensiunea stabilizată de ieşire
de alimentare VA;
stabilizarea la variatiile continue. _
VSTAS= 1OOV;
sau tranzitorii ale curentului de
gama de reglaj VSTAS= 90
110V;
sarcină 1; '
factor de stabilitate mărit;':'
curenti nominali IM=SOOmA;
- . consum energetic şi gabarit
factor de stabilitate y=3000;
reduse.
oildulatii reziduale maxime
Montajul prezentat În această
P=0,2%.
. ~=120V
Schema electrică Ci sursei de
tensiune contină Înaltă este
prezentată · În fig. 1. Analizând
schema electrică se observă că este
vorba de o sursă de tensiune
stabilizată de tip flotant. Practic,
elementul serie de stabilizare,
realizat cu ajutorul tranzistorului T4
actionează de aşa natură Încât
compensează orice variatie a
Vstab
tensiunii continue de alimentare
I---=-:::~ t-----t- --+--o 100V
nestabilizate VA,
mentinând
R11
constantă tensiunea de ieşire VSTAS
470
indiferent de valoarea curentului de
D5
sarcină, de la un curent mic până la
PL20Z
curentul nominal. Elementul cheie al
D6
PL30l
schemei electrice ÎI constituie
D7
utilizarea unui circuit integrat de tip
PL30Z
.pA 723. EI reprezintă un. stabilizator
de tensiune continuă pentru tensiuni
mici ' (40V pentru PA 723 şi 30V
pentru PA 723C). Din punct de
vedere funcţional acest circuit
integrat contine o sursă de"tensiune
de referintă stabilisată (VREF= 7, 1SV)
foarte bine ' stabilizată Într-un
domeniu mare de temperatură, un
amplificator de eroare, un element
serie care stabilizeazătensiunea
continuă de ieşire şi un circuit de
protecţie pentru suprasarcină În
vederea realizării protecţiei generale
la scurtcircuit şi supracurent.
Amplasamenţul În schema electrică
a stabilizatorului de tensiune al
circuitului integratpA 723 a fost astfel
realizat Încât el să-şi poată Îndeplini
functia de comandă" a elementului
serie extern de reglaj, realizând
stabilizarea finală a tensiunii Înalte.
Alimentarea cu energie electrică a
circuitului integrat este realizată prin

FIG.2
18
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STABILIZATOR DE REFERINŢĂ
ing. A. Nicolae

o altă schemă interesantă poate
urmărită În
arată modul

figura alăturată. Se
de obţinere a unei
tensiuni de referinţă _necesară
stabilizatoarelor furnizoare de
tensiuni mai mari de 1kV. Tensiunea
referinţă- are valoarea de 2S0V,
folosindu-se -un amplificator
operational obişnuit şi un tranzistor
cu UCEmax~60V .
.Se pleacă de la o tensiune de
referinţă stabilă Ul == S,6V-. Un
amplificator operaţional preia
diferenţa dintre, tensiunea U, şi U2
obţinută pe divizorul Rl , R2 şi
comandă tranzistorul care operează
ca un regulator paralel. Dioda Zener
de 200V preia cea mai lTIare parte din
• tensiunea necesară şi protejează
tranzistorul. Tensiunea stabilizată se
deduce cu formula:

U n estab=330V

fi

+15V

Ust=250V

ae

. Ust=U, (1 -+- ::)

Dioda 1N 4004

.....

/

protejează

intermediul tranzistorului T2. EI este
amplasat În cadrul montajului Într-o
configuraţie de sursa de tensiune
continuă stabilizatiţ de tip serie
(U = 18V) . Diodele - D3 şi D4
amplasate galvanic În baza
trănzistorului D2 realizează o
diferenţă de tensiune continuă,
reg~şită şi În .emitorul tranzistorului
T2. In acest fel indiferent de variaţiile
teflSiunii continue VA circuitul
- integrat {3A 723 Elste alimentat cu o
tensiune continuă constantă,
Încadrabilă În limitele prevăzute de
fabricant pentru Q. funcţionare
normală. In vederea asigurării
curentului necesar funcţionării
diodei ZENNER D3 În regim de
stabilizator de tensiune (lz=25mA),
pentru toate regimurile de
funcţionare ale sursei de tensiune
. continue de la O până la curentul
nominal, a fost prevăzut grupul
R11 D5D6.o7. ÎI"! acest fel s-a asigurat
un curent minim de 25mA chiar şi la
mersul În gol al sursei de tensiune
continue -Înalte.
O măsură
suplimentară de Îmbunătăţire a
performanţelor montajului În ceea ce
priveşte factorul de stabilitate În
diverse regimuri este alimentarea
grupului D3D4 cu un curent \

TEHNIUM • Nr. 1

25mA

joncţiunea
bază-e.mitor
a
tranzistorului. Schema furnizează
maximum 2SmA pe o sarcină de
minimum 10kQ. Variaţia tensiunii la
ieşire este de 0',04%. Alimentând
montajul cu o tensiune nestabilizată
de 330V, Între colectorul şi emitorul
tranzistorului se poate măsura o
tensiune de aproximativ 40V.

La alimenlarea montajului va
trebui ca raportul R11R2 să fie
aproximativ cel calculat Valoarea
exactă a tensiunii Us t=2S0V se va
fixâ ulterior din R2. În caz contrar se
riscă distrugerea tranzistorului . Ia
conectarea tensiunii de 330V dacă
132 are valoarea minimă - sau
maximă.
_

constant.

final realizarea practică simplă şi
comodă a montajului, care deţine
concomitent
un
randament
energetic ridicat. '
Orice tendinţă de variaţie a
tensiunii de ieşire proprii sursei de
tensiune continuă Înaltă este
sesizată
imediat
de
către
amplificatorul de eroare. EI comandă
corespunzător elementul de reglaj
serie intern al circuitului integrat PA
723. Prin intermediul ieşirii Vz este
actionat dubletul de tip Darlingtop,
format din traniistoarele T3 şi T4. In
urma comenzii realizate, rezistenta
internă echivalentă a tranzistorului
T4 este astfel modificată Încât
restabileşte automat valoarea
tensiunii de ieşire şi se mentine
practic constantă indiferent de
regimul de funcţionare a sursei.
Condensatorul C3 amplasat Între
intrarea inversoare şi terminalul
COMP ale circuitului integratpA 723
permit funcţionarea sigură şi stabilă
a acestuia În perioada În care ar
apărea regimuri tranzitorii de
funcţionare ale sursei de tensiune
Înaltă (porniri, opriri, salturi de curent
la consumator etc.).
' .

Tranzistorul
T1
cu toate elementele
D1 D2R1 R5 este amplasat Într-un
montaj de tip generator de curent
constant. In acest fel a fost
realizatăalimentarea circuitului
integrat {3A 723 de la o sursă -de
tensiune continuă Înaltă realizând
o divizare a tensiunii proprii de
alimentare 'Ia o Valoare strict
determinată iniţial. În acest fel,
circuitul integrat {3A 723 lucrează
la parametrii optimi stabiliţi de
fabricant, ~ealizând În final funcţia
de stabilizare a tensiunii Îr;lalte. La
intrarea inversoare INV a
amplificatorului de eroare propriu
circuitului integrat{3A 723 se aplică o
fracţiune din tensiunea de referinţă
VREF, preluată de la divizorul de
tensiune R6R7. La intrarea
neinversoare NI a aceluiaşi
amplificator de eroare se aplică o
fracţiune din tensiunea de ieşire a
sursei, preluată de la divizorul de
tensiune format din grupul R2R3R4.
Curenţii
mICI
solicitaţi
de
amplificatorul de ero~re permit
folosirea unor divizoare de tensiune
realizate practic cu rezistenţe de
valori mari şi concomitent de puteri
",id (O,5W). Acest lucru per!11ite În
Împreună

(CONTINUARE IN NUMĂRUL VIITOR)
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VOLTMETRU ELECTRONIC
ing. A. Nicolae
/'

Instrumentul
descris
În
continuare se inscrie În clasa
aparatelor de măsură indispensabile
În practica de electronist. --.
Pot fi măsurate tensiuni continue
şi alternative cuprinse În domeniul
O-SOOV prin intermediul a 4 game (O
... O,SV, O... SV, 0.0. SOV şi 0.0. SOOV).
Precizia de măsură depinde În
primul
rând
de
calitatea
componentelor utilizate şi de
precizia etalonării.
Impedana de intrare este mai

D1

C1

bună de SOMQo Acest fapt este
R2, R4, "0' R7 se etlaonează aparatul
posibil ca urmare a utilizării unui pe domeniile de măsură prin fixarea
tranzistor cu efect de câmp (FEl)
capetelor de scală pe alternativ şi
Între divizorul rezistiv şi instrumentul · continuu.
Înainte de efectuarea măsurătorii
de măsură.
Pe pozitia de curent alternativ se reglează nivelul de zero prin
semna,Iul este redresat cu intermediul rezistorului R 10. De
dublarea tensiunii şi aplicat asemenea comutatorul K se
divizorului prin intermediul
poziţionează pe domeniul.de SOOV rezistoarelor R1 şi R2.
pentru a nu exista pericolul
Tensiunea continuă se aplică distrugerii FET-ului prin intermediul
unor tensiuni accidentale de valoare
Între borna comună COM şi (+).
_
mare.
Din rezistorii semireglabili

+SV

R1

~""""'--+""-~----.-HCZl
SOnF

1 N4007

02
+

K

1M

T
R10

C2
100F

1N4007
R31M

C3
1nF

COM

R11
5K

1

R12
5K

DISPOZITIV PENTRU MARCAREA CONDUCTORILOR
Anastase Gheorghe - Constanta
Rezisten a

R9
5,1k

R1
100

R8
2k

R2

R7
1k

100
R3

100
R4
200

20 .

R6
1k
R5

510

De obicei, pentru marcarea · cablului În clemele "crocodil" "1" + "10",
conductorilor dintr-un cablu electric se
iar clema "O" se cuplează cu un cablu de
folosesc dispozitive mai complicate.
control care poate' fi tresa cablului sau
Dacă numărul conductorilor În cablu nu
circuituJ"de Împământare.
este mai mare de 10 + 15, se poate folosi
La celălalt qapăt al cablului , CU
un dispozitiv foarte simplu, care poate
ajutorul ohmmetrului se măsoară
lucra împreună cu un avometru obişnuit.
rezistenţa dintre cablul de control şi
Exemplul de mai jos se referă la un
ceilalţi conductori.
dispozitiv destinat depistării şi marcării a
O upă indicaţiile ohmmetrului se
10 conductori dintr-un cablu electric.
determină numărul conductorului În
concordanţă cu tabelul 1.
,.
Constructiv dispozitivul reprezintă o
placă din material electroizolant de
Dacă numărul conductorilor din cablu
dimensiuni 100 X 120 mm, care are pe o
este mai mare de 10, după marcarea
parte fixate 11 cleme "crocodil". .
primilor 10 conductori, se fixează În
Clemele sunt marcate cu cifrele de la
clemele dispozitivului următorii 10.
"O" la "10".
Creşterea
numărului
clemelor
Rezistenlele electrice dispuse pe
dispozitivului nu se recomandă deoarece
cealaltă parte a plăcii vor fi protejate cu o
se măreşte gElbaritul lui şi se depăşesc
cutie (capac) rigidă.
posibilităţile de precizie ale aparatului de
Verificarea şi marcarea conductorilor
măsură.
cu acest dispozitiv se face prinzând
Traducere după revista Radio
capetele conductorilor de la un capăt al · (sovietică)
•

TEHNIUM. Nr.l
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TOTUL DESPRE CDB 490E
Ştefănescu

Cornel

Unul dintre cele mai utilizate
circuite integrate În schemele
electronice este şi numărătorul CDB
490E, fig. 1. Acest circuit aparţinînd
familU:!i I()gice TrL este un numărător
asincron cu transport succesiv.
Capsula contine un numărător
decadic cu 4 bistabili "MASTER SLAVE", 3 dintre ele formînd un
numărător- divizor cu 5, iar al
patrulea un numărător-divizor cu 2.
Caracteristicile principale:
tensiunea de alimentate
+5V±5%;
curent de alimentare 35mA;
durata tranziţiei sus-jos a
semnalului de ieşire tpHL=60ns;
durata tranziţiei jos-sus a
semnalului de ieşire tpLH=60ns;
- ' frecvenţa maximă a impulsurilor
de,intrare f=10MHz;
- durata minimă a impulsului de
trltrare T =50ns; .
- .. puterea dis ipată 160mW.
Numărarea se execută pe frontul
căzător (1-+0) al ' ,i mpulsului de
intrare. Sînt prevăzute 2 intrări de
numărare IN A (pirr14) ş i IN B (pin 1)
pentru celula divizoare cu 2
respectiv cu 5.
Sunt prevăzute linii RESET
controlate prin porţi ' care blochează
intrările şi readuc toate ieşirile la Osau
9 În BCD (zecimal codificat binar). '
,
Pentru o funcţionare normală cel

14

puţin una din intrările Ro(1) (pin 2)
sau .Ro(2) (pin 3) şi una din intrările
Rg(1) (pin 6) sau Rg(2) (pin 7) trebuie
să fie În "O" logic.
Intrările Ro n~ializează numărătorul,

aplicându-se simultan 1 logic se aduc
ieşirile În starea logică "('f.
În unele aplicatii zecimale, cu
compiement fată de 9, se aplică
simultan "1" pe intrările Rg (Ro
este În O logic) forţând astfel
ieşirile numărătorului să indice
'Cifra 9 În BCD (1001).
Cele două numărătoare pot
lucra şi independent dar trebuie
precizat că toate 4 bistabilele sunt
resetate "Simultan.
Într-un numărător fiecare bistabil
are alocată o pondere zecimală O~=tJ
(1); OB=2' (2); Oc=i! (4); 00=2" (8).
Numărul stoc~ În numărător poate fi
determinat prin Însumarea ponderilo(
zecimale ale bistabile/ar care se aM În
starea 1 logic.
'
Cînd
este
utilizat · ca
numărător-divizor decadic (cu 10),
intrarea IN B (pin 1) trebuie
conectată prin exterior la ieşirea OA
(pin 12), intrarea IN A (pin 14)
primeşte impulsurile de numărat (Ro
şi R9 sunt În '0" logic).
Plecând
de
la
această
configuraţie de bază şi de la tabela
de adevăr (fig. 2b) şi utilizând
intrările În poarta Ro pentru reacţie se

13 12 11

FIG.1

FIG.2a

FI G .2b

Oa ObQc Qd
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8
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1
1

5
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Fin 3'-r.I""ft"--.--.,......
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Qa ObOc Od

Fout

o

11

CDB 490

FIG.2d

FIG.2c

DIVIZOR

+5V
r--+--t12 9

poate realiza un numărător cu N==2
...,10. (Pentru N=2... 5 se poate utiliza
şi separat secţiunea divizoare cu 5).
Oe exemplu pentru N=6, În
tabela de adevăr (fig. 2b, subliniat
cu linie continuă) se observă că
ieşirile OB (pin 9) şi Qc (pin 8) sînt
În "1" logic. Aceste ieşiri conectate '
prin exterior la intrăriJe În Ro
resetează numărătorul după 6
impulsuri la intrare. În felul acesta se
poate obţine orice fel de numărător,
o singură excepţie , făcînd
numărătorul pînă la 7 la care se
poate observa (fig. 2b), subliniat cu
linie punctată, că şi intrarea QA (pin
12) este În 1 logic, deci 3 ieşiri În 1
şi numai două intrări În reset. 1n
acest caz două dintre ieşiri (Ia
alegere) sînt COr.lectate la o poartă
externă ·ŞI" iar ieşirea acesteia la
una din intrările Ro (fig. 2a).
Toate schemele rezultate pot fi
utilizate şi ca divizQare cu N, necesare
În sintetizatoare de frecvenţă sau În ale
aplicatii care necesită divizarea unui
număr binar printr-o putere a Ili10.
Tot un divizor se poate obţine dacă
ieşirea OD (pin 11) este conectată prin
exterior la intrarea IN A (pin 14),
intrarea de semnal la IN B (pin 1)' iar
ieşirea la OA (pin12) (fig. 2d).
Schema de bază prezentată este
un divizor cu 10 la ieşirea căruia
rezultă o undă simetrică, deci cu
.
factor de umplere 1/2.
Şi În acest caz se poate obţine un
divizor cu N=2... 10, utilizând intrările
În poarta Ro şi tabela de adevăr (fig.
2c). Se observă că la această
configuratie, pentru N=7, nu mai
este necesară o poartă externă.
. Pentru montajele rezultate din
ambele configuraţii, intrările În
poarta Rg sunt legate la"O· logic.
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STKOll (SANYO)
AMP~IFICATOR

STK024 (SANYO)
AMPLIFICATOR DE 16W

DE 8W

Capsulă

tip SIP - S cu 10 pini.

SW

Puterea

nominală

Tensiunea de alimentare min.

12V

Tensiunea de alimentare min.

1SV

Tensiunea de alimentare max.

30V

Tensiunea de alimentare max.

44V<

Tensiunea de intr-are max.

0,2V

Tensiunea de intrare max.

0,2V

Curentul de repaus

20mA

Curentul de repaus

50mA

Curent de alimentare max.

.1,6A

Curent de

Capsulă

tip SIP - S cu 10 pini.

Puterea

nominală

la 2SV

(50mW) _0,01 %

Factor de distorsiuni

Câştig

(1W)

0.03%

(10W)

3%

În tensiune

Rezistenta de

sarcină

Radiator minim

SQ

Rezistenta de
2

8 9 10

0.03%

(16W)

3%
59dB

1SHz - 24KHz
72dB

sarcină

SQ

65cm'2

, STK024

T-y.-;ir---~r__=;~

(1W)

Radiator minim

STK011
1 2_
3 __
'-r-_

0,01%

Gama de frecvente
Raport semnal/zgomot

1 2 3 '4

1000~F

5 6

2,2A

(50mW)

Câştig În tensiune

72dB
60cm

16W

max.

l'

1SHz - 24KHz

Raport semnal/zgomot

aliment~re

Factor de distorsiuni

59dB

Gama de frecvente

la 2SV

Vcc

7 8 9 , 10
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Vcc
ATENŢIE!

ATENŢIE!
nu este protejat la scurtcircuit pe

ieşire

nu

~ ste

protejat la scurtcircuit pe

ieşire

DETECTAREA BUJIILOR DEFECTE
ing. M. Istrate. D. Istrate _
De foarte multe ori şi în special iarna observăm că
autoturismul nostru nu mai trage bine. De multe ori
fenomenul derivă din functionarea defectuasă a bujiilor
sau nefunctionarea acestora.

Aparatul constă dintr-un amplificator cu două
tranzistoare În montaj Dartington fonnat cu tranzistoarele
T1 , T2. Aparatul trebuie să fie dotat cu două căşti radio
cu impedanta cuprinsă.imre 80-20000.

Se propune mai jos un aparat cu căşti pentru
detectarea rapidă a bujiei defecte prin simpla ascultare.
ApCJratul are avantajul că se alimentează direct din
bateria autoturism ului.

Montajul este prezentat in fig. 1, Iar circuitul placat in
fig. 2.

Bujiile la aUtoturisme Se alimentează la o tensiune

Aparatul se construieşte cu piese de gabarit mic, deci
Întreg aparatul va avea dimensiuni mici (aproximaţiv
40X20 X 10).

Aparatul se Închide Într-o.cutie de PVC sau alt material
izolant.

înaltă,

13- 2OKV, ceea ce impune necesitatea de a avea
o sondă care constă dintr-un fir I~at (minim 5 x O, 1) izolat
cu polivinil şi cu un crocodil la capăt pentru ca după
înfăşurare pe fişa bujiei să fie prins la masă pentru ca să
se Închidă circuitul. Astfel s-a format sonda care trebuie
să aibă Între 10- 20 spire În functie de tipul maşinii,
respectiv tensiunea de alimentare a bujiei. Rezistorul R1
are ca scop să nu scurtcircuiteze dioda 02, respectiv
semnalul cules după fişa bujiei să nu fie pus la masă.
Rezistorii R2, R3 formează un divizor pentru

ca

aparatul să aibă posibilitatea să functioneze pentru orice
tensiune. Rezistorii sînt de aceeaşi valoare.

+4,5 ... 24V

-

FIG.1

Dimensiunile circuitului placat vor fi În functie de
gabaritul pieselor ce le avem la Îndemînă.
Usta pieselor folosite este
R1 =4,7KQ/1W
I

R2=R3=4,7KQ/0,5W
R4=220KQ/O,5W
C1 =100JlF/12V
D1=D2=1N4148
T1 =2N3904 sau BC 171 C
T2=2N1711 sau BC 107C
Pentru a

R2

4,7k

următoarea:

găsi

bujia

defectă

se

montează

sonda

aparatului pe n"rld pe fişa fiecărei bujii. Dacă bujia este
bună, În cască se va auzi un tren de 3 impulsuri puternice
şi unul slab.

T1
BC171C

R1
4,7k11W

Dacă acest tren de impulsuri
atunci bujia este defectă

L

lipseşte

sau este slab

De fapt se vor auzi Îm cască 3 impulsuri unnate de o
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pauză.

Cu ajutorul aparatului se detennină uşor bujia defecta
economisindu-se timp şi ou se demonteaZă cele 3 bujil
bune pe Iingă cea defectă.
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=============55NATURAÎN APARTAMENT
ACVARIUL
Victor Aprozeanu
Amenajarea unui acvariu În vederea creşterii
exotici (şi nu numai), nu este~ un lucru
deosebit de greu, mai cu seamă când se pun la dispoz~ie
şi unele surse de iAformatii. Acestă activitate este
potrivită tuturor vârstelor. Motivatia: un joc mai mult sau
mai putin serios, o prepcupare, un hobby, un mijloc de
relaxare. Ce poate fi mai odihnitor decât urmărirea
jocurilor acestor -mici fiinJe colorate, după o zi În care
neNii ne-au fost greu solicitati? Ce poate fi mai captivant
şi mai educativ decât urmărirea pe viu a unor
. comportamente despre care am citit, am vazut la TV sau
ni s~a povestit ? Dacă v-am convins,
Începem cu ...
acvariul. Pentru a vă stimula imaginatia,. vă prezentăm
câteva variante posibile de Încadrare a unui acvariu În
decorul camerei (fig. 1 ... 5) şi câteva recomandări:
• Instalarea se va face Într-un loc luminos (eventual
lângă fereastră), lumina sţimulând şi . dezvoltarea
plantelor acvatice. Expunere~ totală la soare
dezavantajează deoarece duce la formarea algelor .
care vor Înverzi apa. Dacă În spaţiul ales lumina este
insuficientă, se va recurge la iluminarea artificială
(bec c.u incadenscentă sau neon). Expunerea În plin '
soare se poate face protejând geamul expus direct
cu o foaie de hârtie semitransparentă sau de calc.
peştişori lor

pentru peştişori. Grosimea geamului de fund va fi cu cel
puţin 2 mm mai mare decât cea a lateralelor. Acvariile cu

capacitatea sub 100 litri sunt ideale, fiind mai uşor de
Întretinut. Ele pot fi atât cu ramă: metalică cât şi lipite cu
adezivi speciali (~in import). Din punctul de vedere al
securitătii construCliei, ambele tipuri se comportă bine.
Un mic dezavantaj îl prezintă rama metalicA, aceasta
putându-se coroda În timp.

sa

Fig. 1

Fig. 2
Tehnologia realizării acvariului cu ramă metalică din
cornier este ' următoarea: se pune chitul pe ramă (prin
interior), aşezându-se Întâi geamul de fund, apoi
lateralele mari şi, ultimele, lateralele mici. Geamurile se
preseaiă uşor, după care acvariul se umple cu apă. Dacă
montajul a fost exeGutat corect nu se observă urme de
apă În exterior. Acvariul se Iasă aşa timp de o săptămână
pentru ca forţa apei să preseze cât mai bine peretii.

Fig. 3

•

Înă~imea de aşezare a bazinului să fie comodă

privitului.
.
Baza de susţinere a acvariului va fi solidă şi protejată
Împotriva umezelii.
..
• Este indicat ca Încăperea de găzduire a acvariu lui să
nu fie ·camera În care se doarme sau stau copii sub
2 - 3 ani, existând pericolul contactării de alergii la
puricii de apă (uscalifcare constituie' hrana peştilor.
AchlzlJlonarea sau confectionarea acvarlulul.
Corelând dimensiunile dorite cu recomandările date
În tabelul 1, se poate realiza o 10<:uintă confortabilă
•

24
.?
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NATURAîNAPARTAMENT =====================================~
Pentru acvariile lipite cu adezivi, ordinea de montaj
este aceeaşi, muchiile geamurilor ce urmează a fi
Îmbinate ungându-se cu adeziv. Se urmăreşte
eliminarea oricărei bule de aer din zona de contact.
Pentru o mai bună lipire şi etanşare se recomandă
strângerea acvariului cu câteva legături elastice pe
diferite directii ale acestuia. Timpul de Întărire al
adezivului este de aproximativ 24 ore.

Fig. 4
Având acvariul, se pune problema utilării cu
accesoriile necesare existentei microsistemului pe care
îl va găzdui. Echilibrul ecologic Între spatiul din acvariu
şi numărul/dimensiunile plantelor, numărul /
dimensiunile peştilor, cu expunerea la lumină naturală
este realizat prin relatia: 1 litru volum pentru 1 cm lungime
vietate. În acest caz nu se mai intervine În ecosistem.
Cum acest echilibru se obţine foarte rar, este bine să
asigurăm un minim de utilare: vibrator, filtru (exterior sau
interior), termometru, Încălzitor, sursă de iluminare
artificială, plasă pentru pescuit peştişorii, un furtun sau o
pipetă pentru scoaterea mizeriei din acvariu. Pentru
aerarea apei (imbogatirea cu oxigen doar şi producerea
unui curent de apă În acvariu) tu bul flexibil al vibratorului
se introduce Într-o pietricică de aerisire sau Într-un filtru.
Acesta va fi curăţat de câte ori este necesar.

rolul de Încălzire a apei În perioadele reci,
mai serveşte la asigurarea mediului necesar
anumitor specii În perioada de Înmultire. Temperatura
optimă pentru majoritatea speciilor este de +20 ...
+22°C. In tabelul 2 prezentăm datele necesare alegerii
unui Încălzitor. BineÎnteles ataşarea unui termostat
acestuia, poate realiza mult mai comod problema
Pe

ITngă

Încălzitorul

Încălzirii.

Sursa de iluminare, de regulă construită artizanal, se
va Încadra În spaţiul prestabilit. Ea trebuie să completeze
sau să suplinească lumina naturală, necesară dezvoltării
plantelor acvatice şi să stimuleze ritmul biologic al
peştilor. Şi, nu uitati capacul acvariului. Acesta poate fi
un geam care să Îndeplinească dublu rol: de a Împiedica
săritul peştilor din acvariu (cea ce se Întâmplă deseorO
şi de a nu permite pătrunderea În acvariu a prafului şi a
altor impurităti.
Substratul acvariului va completa dotarea necesară.
Acesta este de obicei nisip de râu (nu de mare) simplu
sau În amestec cu pietriş. Înainte de a-I introduce În
acvariu, se spală În mai multe ape, după care se fierbe
sau se pune la cuptor, pe o tavă, pentru dezinfectare. Se
aşază În acvariu În pantă de preferinţă În strat mai subtire
În fată şi din ce În ce mai gros spre spate. Se umple
acvariul cu apă, iar după 24 ... 48 ore, acesta este gata
pentru populare.
(Va urma)

Bibliografie
STERBA G. - AQUARIENKUNDE, NEUMANN VERLAG,
MELSUNGEN - BERLIN - BASEL - WIEN, 1978
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200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

300 25 28 33 3,8 41 42
400 - 3,4 4,3 5,'1 5,6 6,0
500 - 4,4 5,1 5,8 6,5 7,2
600 - 60 6,5 75 8,5
700 - 6,6 7,3 8,2 90
800 - 74 8,2 8,8 9,3

44
6,3
7,7
93

46
6,5
8,2
97

49 6,7 6,9
3,4 8,8
10,2 10.7

10,0 10,9 11 .6 12,2
11 ,0 12,2 13,1 13,7

Tabelul 1. Grosimea minimă a geamului (mm).
1= Lungimea acvariului (mm).
h = Inălţimea acvariului (mm).

Fig. 5
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2

3

4

5

6

8

10
20
30
40
60
80
100

5
8
11
14
18
19
20

7
12
16
20
26
29
30

9
16
22
27
34
38
40

11
20
28
34
40
48
50

13
24
33
40
51
57
60

18
32
44
54
68
77
80

10

12

15

22 27 33
39 47 59
55 66 82
67 80 100
85 102 128
96 115 144
100 120 150

Tabelul 2. Puterea Încălzitorului tyV).
t = nr. de grade cu care dorim ca apa din acvariu
fie mai caldă decît mediul ambiant tC).
c = capacitatea acvariului În litrii.
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COMPLETA
COLECŢIA
REVISTE I
'ELECTRONISTUL',
PENTRU ABONAMENTE METODA
ESTE ACEEAŞI CA PENTRU REVISTA
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disponibile numerele 13
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