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Revistă lunară

pentru electronişti

,

TEORETICIAN SAU PRACTICIAN?

o dispută veche cât

... electronica ! Cel e specia list este mai Înclinat c ătre teori e sau
două tabere "În conflict" Îşi au a de pţii lor. p racti că În funcţie de afinităţil e şi talentele sale
"Teoria ca teoria, dar practica te o m oa ră! " spun (fără să neglijeze total si ce alal tă latură ) , În
cei cu deprinderi practice mai bune . "Nimic nu acest al do ilea caz credem că specializarea
este mai practic decât o bu n ă teorie" - răs pu n d este cea car e g e n e r ează pro gresul. În
electronica actual ă , În care progresel e se
ceilalţi.
Unde să fie a de văru l ? C red em că p etr ec f u l gerător , iar cantit a tea de
docum entaţie nouă care apare zilnic pe plan
undeva la mijloc, ca de obicei.
În condiţiile a ctu ale , În car e mon dia l c â ntăre ş te ton e, este evident că
componentele şi echipa mentele electronice personal i tă t i le d e ti p re na scentist ,
ating un grad extrem de mare de complexitate, atotcun oscă toar e, nu mai pot apărea. Se
un "practician" care s ă "cânte d u pă ureche" spune, de altfel, că dacă progresele imense
(fără să " cun o as că notele") e ste de din electronica ultimilor ani s-ar fi Înregistrat ş i
neconceput. Iar un "teoretician" care să nu fi În mecani că , un Rolls Royce ar fi costat câţi v a
petrecut sute de ore (poate mii!) cu sonda cenţ i.
Este necesar, evident, un bun bag aj de
osciloscopului ş i cu letcon ul În m â n ă nu es e
nici el cu putinţă . Aş ad a r, ruptura dintre cele cu n oşt i nţ e tehnic e generale , da r În final
două categorii nu este nici pe departe atât de specializarea strictă Într-un anumit domeniu
mare cum se pretinde . Ex i stă doar mici sau conduce la progres.
Este ceea ce Încearcă să promoveze,
mari orgolii şi afinităţi mai mari către una dintre
cele două latuuri ale electron icii: cea teoretică spe r ă m cu succes , şi rev ista TEHNIUM.
si cea practică. Este evident că ele nu se po C onţ i nu tul ace steia Îmbină materialele de
nicidecum desp ărţi, d iferă doar procentele cu prezentare a unor teorii sau c'o ncepte mai
care ele concură la re al izarea "Întregului', generale, cu rea li zări practice În domenii strict
adică a electronistului ca pabil ş i bine pregăti . specializate. Cred em că am bele a bo rdări sunt
O altă contro versă apri nsă ş i n iciod a tă pe gustul electro nistu lui , fie el amator sau
rezolvată este cea a spe ci a l i zării. Un expert - profesio n ist. Alătur i de pasiunea fi erbinte care
spune o vorbă maliţ ioasă - este persoana ca re Îi un eşte pe cei doi , singura dife renţă este
stie din ce În ce mai multe despre di n ce În ce poate aceea că primul Îş i poate al ege singur
mai puţine lucruri , ajungând În final să şt i e domeniul de acţiun e , celă l a l t avân d mai puţine
grade de libertate. Gran iţe stricte nu ex i stă , de
"absolut totul despre absolut nimic"!
Ei bine, fără a fi adeptii doar ai unei foarte aceea p l edăm pentru electroni stul complet,
stricte specializări , trebuie să recunoastem că bun teoretician si practician , foarte specializat,
progresul extraordinar al omenirii a fost dar ş i cu un bagaj ridicat de cun o şti nţe tehnice
generat de diviziunea muncii , sau altfel spus generale.
de ... specializare. Ce este preferabil: " să ştii
Este ceea ce, cu modestele ei forţe , şi
totul despre nimic" sau "nimic despre tot" ?
revista TEH NIUM vă aj ută să deve niţi!
Dacă , În primul caz, era evident că un
Şerban Na icu

Redactor sef
: ing. SERBAN
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,
Abbnamentele la revista TEHN IUM se pot contracta la toate oficiile poştal e din ţară ş i prin fi lialele
RODIPET SA, revista figurând la poziţi a 4385 din Catalogul Presei Interne.
Periodicitate : apariţi e lun a ră.
Preţ abonament: 5000 I e i/număr de rev i s tă .
•
Materialele În vederea publi că ri i se trimit recomandat pe adresa: Bucuresti, OP 42, CP 88. Le
aşteptăm cu deosebit interes. Eventual, menţionaţi şi un n u măr de telefon la care puteţi fi contactaţi.
•
Articolele nepublicate nu se restituie.
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BRUMUL ÎN ETAJELE DE AMPLIFICARE

8

Zanca Alexandru
Una din tre componente le
ce le mai sensibile la i nfl u enţa
câmpu rilor e lectromagnetice
perturbatoare din lanţul de
amplificare aU,d io o const ituie
preamplificatorul de semnal mic
(pentru microfon, doză magnetică
sau cap de magneto fon),
principalu l factor perturbator fiind
brumul de 50 Hz, datorat
transformatoarelor de alimentare
sau motoarelor de antrenare, dacă
sunt alimentate În curent alternativ.
În cazul preamplificatoarelor
realizate cu tuburi , care erau
dispozitive de Înaltă impedanţă,
câmpul electric putea induce o
tensiune perturbatoare În circuitul
de intrare de impedanţă ridicată.
Acest neajuns se putea Înlătura
relativ uşor, printr-o ecranare
corespunzătoare a dispozitivului.
Preamplificatoare le
cu
tranzis-toare se comportă Însă În
mod diferit, datorită faptului că sunt
dispozitive ce lucrează În curent,
iar impedanţa de intrare este
scăzută. Din acest motiv, câmpul
electric are un efect minor În cazul
dispozitivelor rea lizate
cu
tranzistoare, dar nu acelaşi lucru
se poate spune despre câmpul
magnetic, care produce perturbaţii
importante În acest fel de circu ite.
Din păcate ecranele electrostatice
nu
atenuează
câmpurile
magnetice, iar ecranele magnetice
din
materia le
de
Înaltă
permeabilitate nu dau rezultate
scontate.
O cale de a minimaliza

efectul câmpu lui magnetic de 50
Hz este aceea de a căuta o poziţie
optimă
faţă
de
sursa
perturbatoare , dar de mu lte ori
această poziţie nu este utilă Într-un
montaj practic dat.
Se pune deci problema de a
putea realiza un preamplificator de
semnal mic pentru care efectul
câmpului magnetic perturbator să
fie minim. Nivelul semnalului
perturbator cules este proporţiona l
cu nivelul câmpului magnetic
Închis În bucla critică din circuitul
de intrare de unde orice semnal
perturbator este preluat şi apoi
amplificat de toate etajele de
amplificare. Această buclă este
formată de firele de semnal către
tranz istor,
de
legătura
tranzistorului la masă şi de masa
intrării. Aceste fire de legătură
trebuie aşezate În aşa fel Încât să
cuprindă o suprafaţă cât mai mică
posibil şi, În consecinţă, un flux
magnetic cât mai mic. În figurile 1
şi 2 sunt ilustrate cele două moduri
de conectare.
Bucla critică rea l izată de
circu itul de intrare constă din
reactanţa condensatonJlui de

intrare C 1, conductanţa emitorbază a tranzis-torului T1 , reactanţa
condensatoru lui de decuplare a
emitorului (C2) şi firul de masă.
Rezistoarele de polarizare R1 şi
R2 ş i rezistorul R4 nu fac parte din
buclă
deoarece
rezistenţa
acestora este mult mai mare decât
reactanţa condensatoarelor C1 şi
C2.
În cazu l configuraţiei din
figura 1 o mare cantitate de flux
magnetic este cuprinsă În bucla de
intrare,
deci
tensiunea
perturbatoare indusă este suficient
de importantă pentru a crea
probleme după amplificare.
Dacă l egăturile de intrare
sunt realizate ca În figura 2, există
mai puţine linii de flux magnetic În
interiorul buclei şi comparabile ca
număr de fiecare parte a punctului
unde firul de legare la masă ,
pentru traseul de semnal,
intersectea ză legătura emitorului
tranzistorului T1 la masă.
Prin acest artificiu, tensiunea
indusă este În opoziţie de fază şi
comparabilă ca mărime, deci ea se
va scădea, În consecinţă se
reduce şi nivelul brumu lui.
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NOTA

Semnalăm apariţia l ucrării " I niţiere În
videocasetofoane" - de ing, Şerban Naicu.
Lucrarea costă 4800 lei ş i se adresează acelora
care vor să se familiarizeze cu principiile de bază
ale funcţionării videocasetofoanelor VHS,

Reamintim cititorilor noştri că revista
TEHN IUM (seria nouă) a avut În anul 1995 patru
apariţii (numerele 1+4), În anu l 1996 şase apariţii
(numerele 5-10) şi În acest an va avea un număr
de 11 apariţ i i (lunar, cu un număr dub lu pe
perioada de vară, respectiv lunile iulie-august).
Redactia
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Uti lizând filtre active trecerea lizate cu amplificatoare
operaţionale ~A 741, pentru separarea
anumitor domenii dorite de frecvenţă,
se poate realiza un montaj devenit
aproape nelipsit din aparatura
electronică (de redare a muzicii prin
culoare) a oricărui constructor amator.
Există, bineînţeles, numeroase
montaje electronice, mai mult sau mai
puţin complicate, concepute în acest
domeniu.
ln componenţa sche mei intră
următoarele blocuri (figura 1)
1. Blocul de alimentare -figura
2. Acesta permite obţinerea unei
tensiuni stabilizate de ±10 .,. ±12 V,
nece sa ră alimentării diferenţiale a
amplificatoarelor operaţionale,
util izând un circuit integ rat ~A723 , un
circuit integrat ~A741 ş i 4 tranzistoare.
Tranzistorul T1, de tip 2N3055, se
montează pe un radi ator de aluminiu
cu
sup raf aţa
de
50 -60cm'.
Tranzistoarel e T2 şi T3 se montează
separat pe două radiatoare din
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bandă ,

<1> O,4mm ,
are 95 spire
CuEm <1> 1,2mm. Rezistenţele de
0,56W3W se realizează din nichelină ,
cu diametru l de 1 mm. Va loarea
acestora se determină experimental
astfel încât curentul de scurtci rcuit
între bornele ±10V (12V) să fie limitat
la 1,8A.
Pentru a obţine o tensiune ega lă
ca modul (pe cele două ramuri +10V
şi -10 V faţă de masă), se impune
fo losirea unor rezistenţe cu tol eranţe
de 0,5% (RPM) pentru R7 şi R8.
Din R4 se reg l ează tensiunea
diferenţială la ieş ire.
2. Blocu l preamplificator este
realizat cu două circuite integrate
operaţiona l e ~A 741 şi este prezentat
în figura 3.
Primul amplificator operaţi onal
are rolul de adapta re a i mpedanţei ,
având o amplificare aproximativ
unitară în tens iune. Semna lul de
înfăşurarea secundară
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Daniel Sorin

aluminiu cu o suprafaţă de 20-25cm'
fiecare.
Puntea redresoare este de tipul
3PM1 (3,2A la 100V). Transformatorul
de reţea se bob i nează pe un pachet de
to le E20 cu secţiunea miezului de
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accid entale a tri aculu i. Tranzistorul T1
este de tipul BC107, BC108, BC109,
BC 171 , BC172, BC173, iar tranzistorul
T2 de tipul B0 135 , B0137 , B0 139.
Co ndensato rul C2 a re va loa rea
50+100 nF/500V.
Pentru fiecare bloc În parte se
foloseşte un triac TB6N6 (6A1600V).
Fiecare canal se r ea l i z ează
separat. Se alege frecventa centrală a
fi ltru lui din tabel, În funcţie de numărul
canalelor ce urmează a echipa orga.
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ln paralel cu una din În făşură ri le
I U , ___ _ _______ __ _ ___ __ ______ _transform atorului TRf se poate monta
intrare (40-50 mV) este preluat ch iar>
+u
:un LE D În serie cu o rezi stentă , ce se
:va scoate pe pa noul frontal ai orgii de
din lanţul aud io şi , prin interm ediul:
pote nţiometrului P1 - ca re joacă rol de:
Cl
:Iumini,
deasupra
fiecărui
potenţiometru de volum general, se:
,potenţiometru de volum al canalului
aplică lui Cl2.Amplificarea În tensiune' IN1RARE
IESIRE
:respectiv, indicând nivelul semnalului
r<'
:pe acel cana l, În cazu l necu p l ării
a acestui bloc este dată de raportul : <>--r
rezistenţelor R2/R3 şi este În jurul: ~
--.L
:becu(ilor electrice (fi gura 7). Se
valorii de 100.
:
7
_
.u
, rea lize ază astfel o miniorgă, fiecare
Semnalul audio amplificat este '
R2
R3
:LEO având o al tă culoare.
,
l n figura 8 se prez intă schema
distribuit prin 5 potenţiometre liniare:
\ BI. FTB
C2
C3
de 1 KQ la intrarea a cinc i fi lt re,
'unu
i
regulator
de curen t cu triac,
,
separate de frecvenţă.
,
,deosebit de util pentru realizarea unei
3. Blocul de filtre trece-bandă '
:"Iumini de fo nd " În pauza d int re
(f igura 4). Numărul acestora dictează:
:melodii .
ş i num ă rul canalelor orgii de lumini. :
Fig ura 4
=
, S e va aco rda o ate n ţ i e
Ampl ificatoa rele operaţ ion a l e ~ __ _ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ ___ _ __ ___ ,deoseb i tă la realizarea cablajului , cât
fc[Hz]
R1=R5
R2=R3
R4=R2/2 C1=C4=2C2
C2=C4
sunt fo los ite Î n config uraţ ie de Nr.crt
amplificator inversor, având intercalat
KQ
KQ
KQ
nF
nF
1
50
10
6,2
3
1.000
470
În bucla de reacţie negativă un filtru
2
100
10
7,5
3,6
470
220
"dublu T": (R2 , R3, R4, C2 , C3, C4) .
Acest filt ru acţionează ca o
3
200
10
8,2
4,2
220
100
im pedanţă variab il ă În funcţie de
4
400
10
5,6
3
150
68
f r ecve nţă, am pl ificând fo arte mult
5
500
10
6,2
3,3
100
47
fr e cvenţa cent r a l ă fc şi atenuând
6
800
10
6,2
3,3
68
33
frecvenţele laterale.
7
1.000
10
6,2
3,3
50
25
Pentru simplificarea calculelor 8
2.000
10
8,2
4,2
22
12
4.000
10
5,1
2,5
20
10
se aleg R2 = R3 =' 2R4 ş i C2 = C3 :; 9
C4/2. 1nacestcaz frecvenţacentraIă 10
8.000
10
5,1
2,5
10
4,7
12.000 10
6,2
3,3
4,7
2,2
a filtrului se ca l culează cu formula fc 11
16.000 10
68
35
33
15
= 1/1tR2C4 ( rezistenţe le În ohmi şi 12
condensatoarele În farazi, frecventa F'
5r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rezultă În hertzi). ln tabelul din figu~a Igura ,
03
R4
05
:
S
+220Vc c
I
+U
I rCX}~~}--o
5
sunt
calcu late
va lo ril e
1_ _ _ ___ - - TRf
CI
con de nsatoare lor şi r ez i stenţelo r
pentru câteva frecve nţe uzuale.
02 I
TB6 N60
4. Blocul de comandă pentru
06
R6
triace (figura 6)
Se realizează o se parare
R5
ga lv anică
prin
inte rm ediu l
C2
tran sformatorului TRf (defazor folosit
la aparatele de radio "MAMAIA" sau
T2
04
R3
"ALBATROS").
, BI.C
Sc hem a rea l izează o mare
I
-:I
L __ _ __ _ ___ _ _ _____ __ _ ___ ___ ___ _ ___ ____ J
fiabilitate În funcţionare , ga rantând
' salva rea " circuitelor integrate şi a
Figura 6
tranzistoarelor În cazul distruge rii
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SONERIE BITONALĂ
Sebastian Burgher
Schema cuprinde , În principal , tabel de ech iva lenţă la terminale (pini). principiu a soneriei bitonale. Precizez
circuite integrate ~E555. Circuitul Dacă se fo l os e şte capsula T0116, că aceste "tensiuni variază În limitele
integrat CI2 este un oscilator aud io. term in ale le se vor lega conform specificate În funcţie de cele două
Circuitul integrat CI 1 este un tabelulu i.
tonuri date de sirenă.
multivibrator (astabil) cu frecvenţa de 1MP48 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Potenţiometrul P de 1 KQ
1 Hz care modulează În frecvenţă T0 11 6 4 5 6 7 8 9 1011
serveşte la reglarea volumu lui. Ca
oscilaţia circuitului CI2 prin grupul
Notă : Terminalele 1,2, 3, 12, element de redare a sunetului se
rezistiv R5R6. Astfel frecvenţa de 13, 14 ale ca psulei T0116 sunt utilizează cu rezultate excelente o
ieşire a lui CI2 variază simetric faţă de neconectate.
capsulă telefonică.
frecvenţa centrală a acestuia , dată de
La tensiunea de alimentare a
Măsurătorile de tensiun i s-au
R3 , R4 şi C3.
montajului (9V) am obţi nut tensiunile făcut cu instrumentul MAVO 2 care are
Montajul se poate realiza pe o indicate În sche ma e lectrică de rezistenţa internă de circa 20KruV.
plăcuţă
de st iclotextolit, r----~-_1-----~o----~-_1--O + QV 54 55V
dimensiunile ei alegându-se În
8
8
~
. ...
funcţie de piesele utilizate.
3
,C4
t--"'"""---'-I DESC
IES . 3,-----'.1..""'-,
f'l"-----'jf----, P
In schemă notarea pinilor
IK
R4
100uF
VOlUM
s-a efectuat pentru capsula
10'
6 PS
4 ..6.SV
C 5 5.8V
C 5
MP48 (2x4 pini) , dar se poate
.5 .. SV 2 ?J
C2
utiliza şi capsula T0116 (2x7
, CI
MASA
R5
R6
18'
pini) , cu legarea pinilor conform ~ 1 0UF
18'
C II
~nF
CI2
BE555
BE555
schemei electrice a circuitului
C.T.
integrat ~E555.
Se poate folosi următorul
două
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Blocul de alimentare:
R1=3 ,6KQ ; R2=2 ,7KD.; R3=820Q;
R4=1 0KQ ; R5=R6=0 ,56ru3W; R7=
R8=5,6+24KQ (10KQ), RPMO,S%;
R9=47Q; C1 =2200" F/40V; C2=C 5=
100nF; C3=1 00p F; C4 =C6 =C 8 =
220"F/25V; C7=C9=47n F; T 1 =
2N30SS; T2=T4=B D135 (137, 139);
T3=BD136 (138 , 140 ); P R=pu nte
redresoare 3P M1 (3 ,2A/ 100V);
CI1 =~A723C; CI2=[3A741 J.
B locul preamplificator
rezistenţele (O ,SW) : R1=1S0KQ;
R2=100KQ; R3=1 KQ; R4=150KQ;
P1=100K/log; C1=C4=C8= 10" F;
C2=C3 = C7 = C5 = 1 00n F ;
C6=47.uF; C11= CI2=~A741J .
Blocul de comandă pentr u

la realizarea unui aspect cât mai
al cutiei.
Pe panoul frontal vor fi:
Întrerupă t orul de reţea, becul de
control (LED) , potenţiometrul de volum
general , pote nţ i ome trul regulatorului
de curent, potenţiometrele celor 3-5
canale şi LE D-urile montate În paralel
cu transformatoarele TRf.
Pe panoul din spate se
monteaz ă prizele (bornele de ieşire) triace
pentru cele 3-5 becuri şi mufa mamă rez i stenţele (0,5W): R1=1 00Q ;
de semnal audio.
R2=5,6Kfl; R3=1 00.; R4=33+68D.;
RS=1KQ; R6=10W2W; R7=120fl;
Lista de materia le
plăcut

4

Rl

+

Difuzor Masa

o
p

Masa

R4~

C1 =1 OOnF/SOV; C2=SO+ 1OOnF/SOOV;
T1=BC107, 108, 109, 171, 172, 173;
T2=BD135,
BD137,
BD139;
triace:TB6N6 (6A1600V); D1 =PL 1SZ;
D2-D5=1 N4007; D6=PL3V6Z.
Regulatoru l de curent cu triac
R1 =S6KQ/0,5W; P=470KQ
(1Mfl ); C1 =330nF/630V; C2';68nF/
100V; D 1 =D2=1 N4007; D=DC32
(dia c); T=TB6N6 (triac 6A/600V);
B=bec electric 220V/60W etc;
S 1=s i guranţă fuzibilă 0,6A.
B

Figura 8
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AVERTIZOARE DE ÎNGHET, SAU POLEI
dr.ing.Tony E. Karundy
Î n căl ă t o r ii l e mai lungi cu
autoturismul 'În perioada de toamnă 
prim ăvară, adesea se pot Întâlni zone
de Îngheţ nepr e văzute , În stare să
producă pe şosele polei, deci derapaje
necontrolabile şi posibile accidente,
E xisten ţ a
la
bordu l
K
r---~~--~--~~~
+12V

de Cr, Mn, Fe, Co sau Ni , care au
rezistivitate mare În stare pură , dar
ca re pot fi tra nsfo rmaţi În
semiconductoare prin adaosul de ioni
c u valenţe diferite, Dependenţa
rezistentei (R) de te'm peratura
RL

l

adus la temperatura sa
folosire,

maximă

de

Rez i stenţa termică rep re z i ntă

raportul dintre vari aţia puterii disipate
În term istor ş i va r iaţ i a tempe ra turi i
term istorului. Constanta de timp este
K
timp ul necesa r unui termistor ca
o---;" 2Vtemperatura sa să varieze cu 63 ,2%
din diferenţa dintre To (temperatura
iniţială) şi T (temperatura final ă),
La "
câ
nd e supu s unu i salt de
over Il O I
temperatură În condiţi i de dis ip aţie
nulă,

•

Alegând pentru senzorul nostru
de temperatură term istorul TG6050
LED
cu R2Soc=510Q şi cun oscân d că
':d ROSU
."
acesta este un te rm isto r cu
Figura 2 coefic ie nt de variaţie negativ, se
pune proble ma cât este la
Figura 1
K
temperatura de -1 ° (temperatura de
o---Q
alarmare, de la care apare Îngheţul,
+1 2V
"
absol u tă (T) este data de deci posibilitatea de polei) valoarea
rezistenţei termistorului , Des igur că
relatia:
R ~ R eB(IIT- IlTo ) Ae RIT acest lu cru se poate determina şi
"
experimental, dar este co mod să
unde:
calculăm ,
Ca l cu lăm mai Întâi coeficientul
A ::;: Roe - BITo" = const
A
=
0,0024,
Cu ajutorul lui A ca lculăm
R o =rezistenţa la tempeR-l
°c=
1644,5Q,
În calcule s-a ţin ut cont
ratura To;
că T(OK) = t("C)+273°,
IS
B=coeficientu l termic al
8D1 35
E xis tă o mare diversitate de
materialului te'rmistorului ;
e=2,7182
senzori
electronici de tem pe ratură cu
Figura 3
Referitor la tabelul "anexă" termistoare, Aceştia sunt Î ntâ lni ţi la
term o metre le electronice şi la
menţi onăm că:
reg ulatoare le de temp era tură
a
a2SoC = 1/R2soc'dRldT! 2s c =
electronice, De regu lă , la ultimele,
-(1 00B/(298, 15)2 % 1°C
senzor,ul av~ rtizează la creşterea
autoturismului a unui avertizor de polei
B = 1780 In(R2s0cI R8S°C) °K
temperaturii. In cazul aplicaţiei noastre
poate fi utilă, În ese nţă, un asemenea
a2SoC= -2,002In(R2s0cI R8S°C) %1 °C acest lu cru trebu ie să se facă la
avertizor este un senzor de
Puterea disipată no minală este scăderea temperat urii , deci trebuie
temperatu ră combinat cu un sistem de
cea dis i pată de către termistor În regim făcute corecţiile de ri goare ,
alarmare optic, acustic sau mixt.
Cea mai simp l ă sc h e mă de
permanent, plasat În ae r la 25°C şi
Senzorul de temperatură,
K
desigur, poate fi şi neelectronic, Însă
noi ne vom referi În cele ce urmează
R6
910
la un senzor electroni c, Un senzor de
7 I
temperatură poate fi orice element de
+
circuit electronic, ca de exempl u : o
D2
LED
CI
diodă' sem i conductoa re, un tranzistor,
'}s VERDE
D3
pA741N
LED
."
un rezistor etc, Vom prefera să folosim
ROSU
totuşi un element special creat În acest
scop şi anume un termistor.
Term istoarele sunt rezistoare ca re
prezintă o vari aţie importantă (pozitivă
lQQK
sau negativă) a rezisten ţei lor electrice
l QQuF
Figu
ra
4
cu temperatura , Ele se fabrică din oxizi

=

.,

I

~:
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sesizor de prag de temperatură este
În
figura 1. Rezistenţa
term isto ru lui Rth , dacă este mică
(temperaturi mai mari decât pragul) ,
formează cu cea a potenţiometrului
tri mer (prereglată) un divizor al
tensi unii de bază pentru T1 astfel că
acesta conduce, T2 este blocat şi LEDul stins.
dată

2
Disc

AI

sau Cu

Tensiunea de 1,6V este cea de
la bornele LED-ului aprins .
A doua sc h e m ă p rezentată În
figura 2 este bazată- pe bascularea
unui trigger Schmitt de către variaţia
corespunzătoare a tensiun ii pe baza
tranzistorulu i T1. La temperaturi peste
pragul fixat, T1 conduce, T2 e blocat
şi releul R2 decuplat.
Invers se petrec lucrurile
la scăderea tempera turii la
prag ş i sub acesta . Odată
cuplat releul eletromagnetic,
prin contactele sale care se
Înch id , se va putea pune În
fun cţ iune O mi că sirenă
lo
bmd electron ică , un avertizor optic

050

variaţ ia tem peraturii decât simplul
divizor de tensiune.
două
scheme
Ul t im ele
prezentate (figura 2 ş i figura 3) au în
co mun faptul că folo sesc un re leu
e le ctromagnetic c u rezistenţa
înfăş ură rii de câteva sute de ohmi şi
care să cupleze sigur la o tensiune sub
12V
În figura 4 este dată schema
unui sesizor de pericol-polei realizat cu
circ uitul integrat
~A741N.
La
temperaturi peste QOC oscilatorul de
joasă frecvenţă de relaxare, realizat cu
circuit integrat, nu fun cţionează .
La temperaturi sub _1 °C, cănd
valoarea rezistenţei lui Rth creşte peste
valoarea prereglată (de prag) a lui R,
oscilatiile se amorsează si difuzonul va
reda t~nul. În acelaşi tim p LED-ul roşu
va clipi.
Tonul oscilaţiei se poate regla cu
aj utorul
va lorii
capacităţii
condensatorului C, de ordinul zeci sau
sute de nF. Întrerupătorul K serveşte
la cuplarea , respectiv la decupla rea
senzorului dup ă ce acesta şi-a făcut
"datoria".
În încheiere , câ teva indicaţ i i
practice pentru realizarea constructivă.
Termistorul Încap sulat TG6050 se
p l asează în fata autoturismului astfel
încât aerul care pătrunde prin mască
să- I răcească bine . Pentru aceasta se
poate prevedea prinderea pe o şaibă
mat a li că cu 1>50 şi grosime de 2mm
confecţionată din Cu sauAI (figura 5).
Prin doi cond uctori li ţaţ i termistorul
se conectează la schema

etc. Totul depinde Însă dacă
am conectat (prin K)
onductOfI 111011
ex. TlY 7xO.l
avertizonul de polei Înainte de
Figura 5
a pleca la drum , în condiţiile
Termlslor
meteo
speci ficate.
În
Câ nd te mpe ratura scade comparaţie cu schema dată În figura
depăşind pragul de _1 °, Rth creşte, 1 , schema cu trigge r Schm itt
tensiunea pe baza lui T 1 scade ş i acţionează mai sigur, fiind o schemă
acesta se blochează . T2 se deschide basculantă si nu cu actionare lentă.
şi LED-ul se aprinde. Pentru alegerea
În fig~ra 3 este dată o schemă
valorilor parametrilor componentelor, în pu nte, la care termistorul TG6050
ţinem cont de urm ătoa rele relaţi i :
este montat într-unul din braţel e punţii.
Pentru situaţia "mai sus de Variaţia rezistenţe i lui cu temperatura
prag" avem:
va dezechilibra puntea, tensiunea de
USE = 12/(Rth+R1 )- 1,4 > 0,7(V) dezechilibrare fii nd preluată de T3 şi T4
Dioda sta b il izatoare de tip care vor comanda T5 şi anclanşarea
DRD2 asigură un potenţial al emitonului releulu i.
lui T1 de +1 ,4V.
Schemele cu termistoare într-o
Pentru situaţia "prag" şi "s ub punte (se pot pune ch iar şi două
prag" sensul i nega l i tăţii se schimbă. termistoare) su nt mai sens ibile la
100 .. 120
Alegând un tiristor TG 6050 acesta
are, cum s-a arătat, R·1 0 =1644,5Q.
6 oecuP'o,
electronică.
Vom alege deci R1max=2,5KO şi-I
Montajul electronic se poate
vom reg la corespunzător. În ce
Cuplal
realiza
Într -o
casetă
de
priv eşte curentu l prin T2, acesta se
alege de 10 mA (suficient pentru ~
60 .. 70radioreceptor portabil dezafectat, la
care s-a oprit difuzorul. Pe panou
ilu minarea LE D-ului).
(figura 6) un întrerupător tu mbler
Admiţând că P2=50, curentul
ATENTIE
POLEI
porn it/oprit va fi semna lizat că e
de bază este de 10/50=0,2mA.
O~
O~
cuplat prin apri nderea unui LED
Valoarea rezisten ţe i R2 care asigură
verde. Un LED roş u va sem naliza
acest curent este :
LED
optic poleiul , în timp ce difuzonul o va
Is=(12- 1,6)/R2=0 ,0002A
"'" VERDE
LED
RO sU
Figura 6
face acustic.
R2=(12-1 6l/0,0002=52KO

~
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RECEPTOR SSB CU FILTRU LC
ing. Dinu Costin Zamfirescu I Y03EM
(urmare din

numărul

anterior)

amplasate aproximativ la fm= 0,6 KHz
şi fm = 2,6 KHz.
Deoarece oscilatorul local
lu crează Între 3780 şi 3840 KHz ("sus")
şi receptorul recepţ ionează LSB, În FI
semnalul este USB, fiindcă se produce
o răsturn a re a spectrului. Apare acum
clar de ce purtătoarea se decalează cu '
2 KHz pe flancu l inferior al curbei
filtru lui FI. Dacă cu datele din schemă
bobinele din FI nu se pot acorda pe 110
KHz , această frecv e nţă se poate
majora căt re 120 KHz, păstrând
purtătoarea deca lată cu 2 KHz "În jos".
Mărirea
În cont inuare a
frecvenţei intermediare nu este
recoman d abi l ă, nu atât din cauza unei
oarecare Iărgiri a curbei filtrului (cu 10
- 15 %), cât din cauză că frecvenţa
K ef a
o

câte 10 spire. Condensatoare le de
aco rd sunt cu styro flex , iar
Revenind
la
schema
condensatoa-re le de cup laj sunt
receptorului din figura 3, pentru a se
ceramice (disc). Schimbătorul de
Îmbunătăţi flancul caracteristicii curbei
frecvenţă şi oscilatorul local LC sunt
de se lectivi ta te În domeniul redării
realizate cu circuitul integrat TAA661,
frecvenţelor audio Înalte, s-a montat În
cunoscut din calea de sunet a
lanţulAF un filtru trece-jos având panta
televizoarelor, unde Îndeplinea funcţia
caracteristicii de amplitudine-frecvenţă
sa de bază de amplificator-l imitator şi
de 24 dB/octavă. Un asemenea filtru
demodulator MF În cuadratură.
este obligatoriu la un bun receptor cu
Aici circuitul integrat TAA661
conversie directă. Aici frecvenţa de
este folosit mai puţin "o rtodox ".
Multiplicatorul electronic al fostu lui
atenuare cu 6 dB a filtrului trece-jos a
fost intentionat redusă de la 2,7 KHzdemodulator MF este utilizat În calitate
3 KH z la 'numai 2 KHz. În acest mod
de SF, primind semnalul la pinu l 12.
I mpedanţa de intrare este mare ,
se Îngu stează curba de selectivitate;
de aceea purtătoarea s-a "tras" cu 0,5
deoarece atacul multiplicatorului se
KHz mai mult "În jos" (În total cu 2
face prin intermedi ul unui repetor pe
emitor. Polarizarea bazei acestuia se
KH z), filtrul FI nu mai conferă o
atenuare suficientă frecventelor
face prin L4 de la pinul2 unde este
audio de 3 - 4 KHz. Din combin'area
b
b ~ disponibilă o tensiune stabilizată de
efectelor celor două filtre (FTB şi
3,5V.
Amplificatorul-limitator
FT J) rezultă o · caracteristică
de
serveste
acum
ca element
activ În
_
de la
colre
'
.
,_
selectivitate acceptabilă. In figura 4 0n10oo
,ecep1mschema oscllatoru lUl. In bucla de
se explică cum se realizează curba
reacţie, Între ieşirea 8 şi intrarea 6
a amplificatorului este intercalată o
de selectivitate globală. În figura 4a
este reprezentată curba de
reţea selectivă ce conţine şi bobina
selectivitate FI ; În figura 4b este
Figura 5
L5 . Frecve nţa de oscilaţie este
prezentată curba de selectivitate
determinată de inductanţa L5 şi de
echivalentă rea l izată de FT J (ca În imagine poate ajunge În banda capacitatea echivalentă la borne le
receptorul cu conversie directă) . În rezervată radiod ifuziunii cuprinsă Între acesteia. Toate condensatoarele sunt
figura 4c este reprezentată atenuarea 3950 - 4000 KHz. Atenuarea de 60 dB cu styroflex. Se utilizează o singură
echiva le ntă (În RF) dată de efectul de conferită de filtrul de la intrare nu mai secţi une a condensatoru lui variabil
filtru
trece-sus
produs
de este suficientă, Întrucât seara staţii l e dublu. Da că nu convine, acoperirea
condensatoarele de trecere din AAF, de radiodifuziune pot "veni" cu S9+60 poate fi modificată actionând asupra
alese intenţionat nu foarte mari. dB!
condensatoarelorde220 şi 270 pF.Cu
Caracteristica globală de selectivitate
Pentru o frecvenţă intermediară valorile indicate , scala este acceptabil
este reprezentată În figura 4d. Fără a de 110 KHz, frecvenţa imagine este de liniară, prezentând o oarecare
se respecta toate caracteristicile atât cuprinsă Între 3890 - 3950 KHz.
"comprimare" În centru.
În RF, cât şi În AF, nu se poate obţine
Să examinăm acum schema din
La pinul 8 este d is ponibilă o
curba corectă (a4 = a1+ a2+ a3), figura 3 În detaliu. De la antenă tensiune dreptunghiulară de câteva
având o atenuare de cel puţi n 26 - 30 semnalul ajunge la filtrul realizat cu L 1 zeci de milivol ţi. Aici se poate conecta
dB În banda laterală inferioară şi având - L4, care reprezintă circuitul de intrare. un frecvenţmetru , deoarece impedanţa
În banda superio a ră punctele de 6 dB Toate bobinele sunt identice având de ieşire este mică (circa 50U) şi

o---:r

Pentru sche ma din figura 4 Alte caracteristici generale
Toleranţa rezistenţei nomina le:
cablajul imprimat şi modul de echipare
sunt prezentate În figura 7.
±20% sau ±10%;

. t oare Incapsu Ia t e pro d use d e IPEE
Termls
TG6001
TG6002
TG6005
Tip
portocaliu
Marcare
negru
roşu
10
12
51
R(U) la 25°C
Coef. tempo a25(% I CC) -3,3
-3,3
-3,7
Putere disipată (W)
0,6
0,6
0,75
Consl. de tempo o(s)
220
220
220
Consl. de mat. B(OK)
2900
2900
3300

TEHNIUM • Nr. 4/1997

TG6006
albastru
62
-3,7
0,75
220
3300

Toleranţa

coeficientului
de
±0,2%/oC;
Rezi stenţa termică: 8"'14 mW/oC.

temperatură :

.

TG6013
maro
130
-3,7
0,6
180
3300

TG6050
verde
510
-4,1
0.75
220
3655

7

frecvenţa

de osci l aţie este afectată
de prezenţa frecvenţmetrului . La
i eşi r ea SF se conectează un filtru
trece-jos realizat cu condensatorul de
180 pF de la pinul 1 si cu o rezistentă
integrată de 8,5 KO. 'În acest mod, ia
pinul14 se poate vizualiza semnalul FI
cu frecvenţa egală cu fh - fs, deoarece
componentele sunt eliminate de fi ltrul
trece-jos. Mixerul este echilibrat şi
oferă o amplificare considerabilă, de
circa 35 dB. Detectorul de produs
Împre un ă cu oscilatorul de purtătoare
pe 108 KHz (cu L 10) funcţionează
similar cu SF plus oscilatorul local
(VFO) şi este realizat cu un al doilea
circuit integrat TAA661. La pinul 1 se
conectează acum un condensator de
10 nF realizându-se un FTJ de ordinul
1 care oferâ o atenuare de 3 dB la 2
KHz (În poziţia AGC OFF).
Deoarece cele două circuite
integrate TAA661 oferă Împreună o
amplificare de circa 70 dB (din care se
scad atenuări le filtrelor RF şi FI) a fost
posibil să se renunţe la utilizarea unui
AFI tradiţional.
Intr-o variantă perfecţionată,
filtrul FI are 8 circuite, introducfutdu-se
un etaj AFI Între cele două jumătăţi ale
f il trului c u câte patru circuite.
Selectivitatea şi fidelitatea se
Îmbunătăţesc considerabil, atenuarea
benzii laterale nedorite ajunge la 40dB.
Amplificarea creşte, dar sensibilitatea
nu se măreşte, deoarece raportul
semnal/zgomot este decis la intrarea
În SF: se menţine valoarea de circa 5
JlV la un raport (S+Z)/Z = 10 dB.
Există acum posibilitatea de a
mări considerabil adâncimea de reglaj
a sistemului AGC, deoarece se poate
comanda atât etajul AFI cât şi
detectorul de produs (DP). Această
modificare va fi prezentată Într-unul din
numerele viitoare.
AI treilea circuit integrat, de tipul
~M301AN (~A741 cu modificările de
pini co respunzătoare), serveşte ca
amplificator AF, realizând o amplificare
de aproape 50 dB.
Între DP şi AAF este intercalat
un filtru activ trece-jos de ordinul 3
reali zat cu tranzistorul BC109C .
Amplificarea acestui filtru este foarte
aproape de O dB. EI este atacat şi
polarizat de la iesirea 14 a DP, unde
este un repetor pe emitor. Împreună cu
AAF, care are conectat Între pinii 2 şi
6 un grup RC convenabil (2,2 MO si 39
puţi n

8

pF), se

realizează

pe global În AF o
de frecvenţă destul de
apropiată de a unui filtru Bulterworth
de ordinul 4 de tip trece-jos.
Sistemul AGC este comandat
de semna lul AF redresat şi filtrat
convenabil. Tranzistorul BC107A Îşi
modifică rezistenţa echivalentă În
curent alternativ Între colector şi emitor
de la valori foarte mari până la 50 - 100
n, atunci când polarizarea joncţiunii
bază-emitor variază Între O şi circa
O,7V. Atragem atenţia că nu se aplică
tensiunea con tinuă pe colector
(schema nu este desenată greşit!). La
iesirea multiplicatorului ce realizează
caracteristică

,

;(]

~;;

--

~)

Figura 6 - funcţia

de detector de produs este
o rezistenţă de sarcină
integrată de 8,5 KO. Tranzistorul este
conectat În c.a. Ia pinul 1 şi poate
reduce rezistenţa echivalentă de
sarcină, respectiv amplificarea
detectorului de produs. Intre 1 şi 14
este conectat un repetor pe emitor
integrat. "Adânc imea de reglai" a
sistemului AGC este doar de circa 40
dB corespunzătoare red uce rii
rezistenţei de sarcină dinamică a DP
de la 8,5 kO (tranzistorul blocat) până
la 50 - 100 O (tranzistorul polarizat pe
bază cu O,7V). Deoarece la semnale
locale foarte puternice (S9 + 50 dB)
receptorul poate distorsiona, sistemul
AGC nemaireuşind să reducă
amplificarea suficient, este necesar să
se prevină intrarea AAF În limitare. O
soluţie este reintroducerea În schemă
a clasicului potenţiometru de reglajAF,
care lipseşte. O rezolvare mult mai
bună este intercalarea unui atenuator
la intrarea receptorului (cu câteva
trepte de câte 10 dB). In acest mod se
previne atăt intrarea În lirnitare a AAF,
cât şi a DP, evitându-se apariţia
distorsiunilor. În plus se evită ca SF să
producă intermodulaţi i, care sunt mult
mai supărătoare ca distorsiunileAF. E
drept că se reduce sensibilitatea o
receptorului, dar trebuie ţinut
cont că circuitele TAA661
folosite În SF şi DP au gama
dinamică determinată de apariţia ~~eptor
conectată

intermodulaţiilor

de numai 65

diode. Pentru schema din figura 3 sa preferat ci rcu itul integrat TAA661 , .
deoarece se beneficiază de o
amp lificare s ub stan ţ ială şi de
posibilitatea de a realiza cu minim efort
şi cele două oscilatoare. In acest mod
schema este simplă şi compactă, fără
a necesita o multime de componente
adiţionale. In figura 5 este dată
schema unui atenuator simplu, care
păstrează aproximativ impedanţa de
500 la intrare şi ieşire. Se uti l izează un
comutator cu 2x3 poziţii. Atenuările
pentru poziţiile a, b şi c sunt
aproximativ O, 10 şi 20 dB.
Varianta Îmbunătăţ i tă a
receptorulu i, prevăzută cu filtru LC cu
8 circuite şi etaj AFI, realizează o
adâncime de reglaj a sistemuiui AGC
de circa 80 dB şi folosirea
atenuatorului din figura 5 este
opţională (cele 4 circuite de la intrare
au redus sensibilitatea maximă de 10
ori, adică cu 20 dBI)
Etajul de ieşire al receptorului
este redus la forma cea mai simplă,
fi ind compus din două tranzistoare
complementare de tip BD sau chiar
BC.Amplificarea În tensiune a ?r"stui
etaj este aplopiată de unitate.
Polarizarea tranzistoarelor se obţine
de la ieşirea circuitului integrat ~M301.
Rezistenţa de 2 ,2 KO este astfel
aleasă ca În repaus curentul prin
tranzistoare să fie de 2 - 5 mA. Deşi
sistemul AGC nu permite ca la ieşire
să se obţină o putere mai mare de 50
- 60 mW (funcţie de valoarea
rezistenţei de 100 - 180 O din
colectorul tranzistorului BC177), În
cazul folosirii unei perechi de
tranzistoare BC este bine să se
improvizeze radiatoare sub forma unor
tuburi de tablă lungi de 30 mm care se
introduc forţat pe capsulele
tranzistoarelor (figura 6). Cu semnal
AF, curentul poate creşte la mai multe
zeci de mA. Pentru tranzistoare BD nu
este necesară folosirea unor
radiatoare. Se atrage atenţia că În
prezenţa unor semnale puternice, cu
sistemul AGC decon ectat , tranzis-

C
350pF

_(sau afenuator)

70 dB, mică fată de schemele de
FET (peste '100 dB) sau cu

0---------1

Figura 7
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Gorgoly Ş tefan
Olah Csaba
Orute Dorel
Nuberloan
Oandu Gheorghe
AdamAttila Paul
Vesa Octavian Pompiliu
Matyasi Şandor
Kote leş Gitye Islvan
Pop Gheorghe
Alexoaie Ovidiu
Trip Nistor Daniel
Kiss Szakacs Vas~e Bla
Remetean Ioan Gheorghe
Temes Dorin Radu
Cancil.. EmilAlexandru
OrosArghil Milian
Cozma Teofil Mircea
lovas Ferenc
Anderca Adrian Robert
Bughesiu Carol
Kiss Erika
Dimitriev Alexandru
Salinl Erika
Tocaciu Emil
Viorel Sergiu Cosmin
Wegrzynowski Egon Valeriu
Ulici Dănuţ
lerima Ionel Constantin
Sarvari Tibor Edward
Gajdos Csaba lehel
Csajkos Zsolt
Vanyi Islvan levente
Makkai Zoltzn
Weisz David
Kis Ferenc
KissTIbor
Bodnar Alexandru Leontin
Rus Florin
Pop Tiberiu
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ReuţVasile

Laar Istvan
Bejusca Viorica Maria
Arghiuş Cri stian
Moldovan Daniel
Iancu Mircea Crişan
Dacian Vasile
Regojan Ioan Uviu
Kiss Zoltan Csaba
Cristea lidia
Boldis Remus Ioan
Regoş Robert Ivan
Canciu Silviu Claudiu
Tomo Eva
Moldovan Francisc
Canciu Silvia Valeria

Bls\rlţa,str.Andrei Mureşanu,bI.14,ap.113,jud.BN
Cluj-Napoca,str.Băişoara nr.13,ap.109,jud.CJ
Salu Mare ,bd .C loşca nr.3,bI.19,ap.1S.jud.SM

Cluj-Napoca,str.T.Vladimirescu nr.68,bl.4,sc.B,CJ
Baia Mare,slr.Olarilor nr.S,jud.MM

Clu j-Napoca,str.AI. Vlahuţă ,bl. D,ap.43,jud. CJ
CJuj·Napoca, str. PavJov nr.33,jud. CJ
Med ieşuAu ril,str.Gării nr.694,jud.SM
Oej,str.Vlad Ţepeş nr.3,bI.B62,ap.37 ,jud.CJ
Sarmaşag ,str.MineriJor nr. 48,jud .SJ
Simpaul nr.232,jud.CJ
B istriţa,str.losifVulcan nr.4,ap.1 O,jud.BN
B is triţa,str. losifVu lcan nr.4,ap.24 ,jud.BN
Dr.P.Groza, str.Mureşanu nr.1,ap.14,jud.BH
Oradea,str. Ostaşilor nr. 7,bI.R63,ap.1 O,jud.BH
Alba lulia,str.Avram Iancu nr.1,ap.19,jud.AB
Alba lulia,str.Livezii nrA5,bI.7,apA,jud.AB
Oradea,slr.Birzavei nr.30,jud.BH
Baia Sprie,str.M icro Vesl nr.13 ,ap.27,jud.MM
Baia Mare,str.M.Basarab,ap.27 ,jud.MM
Baia Mare,str.Molorului nr.1,ap.101,jud.MM
Slaj ,slr.AI.Gh.Golescu nrA,jud.AS
Baia Mare,str.Hortensiei nr.8,ap.51 ,jud.MM
Baia Mare,slr.GrAnicerilor nr.73,ap.89,jud.MM
Oradea,slr.D.Canlemir nr.77 ,ap.90,jud.BH
Salu Mare,str.Avram Iancu nr.aO,jud.SM
Baia Mare,str. S.Bămuţiu nr.5,jud.MM
Oradea,slr.Dimitrie Canlemir nr.aa,bl.C1 O,jud.BH
Salu Mare,slr.Arinulul nr.4,ap.34jud.SM
Za Iău ,str. M.Eminescu m.1 ,bI.E4,ap.2jud.SJ
Bistriţa,str.N icol ae TItulescu nr.20 j ud.BN
Prundu Birgău lui,str.Secu nr.453,jud.BN
Ocna Mureş,a l.l ndependenţei nr.12,bl.23,ap.3,AB
Sighelu Marmaliei,str.A.lvasiuc,bI.4,ap.62,jud.MM
Sighetu Marmaţiej, st r.Bogdan Vodă,bl.23,ap.18
Satu Mare.p-ţaAnghe l Sa ligny nr.1 ,ap.40,jud.SM
Salu Mare,beI.Lucian Blaga nr.9,ap.16,jud.SM
Satu Mare,str.Dariu Pop nr.7,bI.40,ap.1 ,jud.SM
Satu Ma re,str.C loşca nr.3,bI.19,ap .6,jud.SM
Aiud.slr.Avram Iancu nr.174,jud .A8
Oradea,str.Bradului nr.18,jud.BH
Săcuieni,str.libertăţii nr.5.jud.BH
Oradea ,str.Măcinu l ui nr.6.jud.BH
Oradea,str.Spartacus nr.38,bl.X2,ap.11 ,jud.BH
Oej,str.Dealul Rozeior nr.9,bI.T,ap.3,jud.CJ
CI uj-Napoca,str. Bistriţei nr.32 ,bl.18 ,ap.35,jud. CJ
Cluj~N apoca , str.Gh.Doja nr.37 ,jud.CJ
Cluj-Napoca,str.Herculane nr.17,ap.30,jud.CJ
Oradea,str.SeJeuşulu i, b I. PB 19,ap.1 Ojud.BH
Ocna Mureş,str.~jcolae lorga,bIA4,ap.36,jud.AB
Cluj-Napoca,str.GrMinarilor nr.14,jud. CJ
Oradea,slr.Ecalerina Teodoroiu nr.32,jud.BH
Oradea,slr.Progresului nr.105,ap.2.jud.BH
Com . H ideşelu de Sus nr.321 ,jud.BH
Oradea,str.Vasile Conta nr. 7,b1.PC124,ap.1 O.BH
Oradea,str.o.Cantemir nr.31 ,bI.013,ap.1 O,jud.BH
Oradea,slr.C.Nottara,bLC,ap.1,jud.BH
Baia Mare,slr.Hortensiei nrA,ap.7,jud.MM
Blaj,str.ALGh.Golescu mA,jud.AB
Oradea ,sir. Milcovului nr.28,bI.PB 75 ,ap.16,jud .BH
Oradea,slr.M.I.Antonescu nr.125,bI.P39,ap.1 ,BH
Blaj,str.A.GoIescu nr.4,jud.AB
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Sztupar Alexandru
Olariu Ioan
Cimpoca Tiberiu
TătarEugen

Hriscu Vasile
Chira Gligor
Todea Liviu Mircea
FufezanAurel
Alban Gheorghe
Tonder Francisc
Chiorean Gheorghe
Hadnagy Vasile Zoltan
KormosAlexandru
Boer GratianAurel
Ştirbu Titus Doru
Filip Vasile
Szaba Emeric
Takacs Carol
PintyaK Iosif
Petrlko Francisc
Nemelh Nicolae Iuliu
Lupu Constantin
Oras Octavian
Borgyos Ştefan
Milea Nicolae

S.C.z. CLUJ
Sighetu Marmaţi ei , str.Uniri i nr. 7,ap.33,jud.MM
Cluj-Napoca,str.Padin nr.27 ,bI.E9,ap.23,juel. CJ
Cluj·Napoca,str.Heltai nr.66,jud.CJ
Şimleul Silvaniei,str.Cuza Vodă nr.2,jud.SJ
Oradea,str.MareşaIAverescu nr.,ap.3,jud.BH
Aiud,str.Crinului nr.9,jud.A8
Cluj-Napoca,str. Mehedin~ nr.66 ,bl. D2,sc.2,et. 4, CJ
Aiud,str.Horea,bI. 2bis,ap.9,jud.A8
Turda,str.Republicii nr.18,jud.CJ
Cluj·Na poca ,str. Pasteur nr. 78, bl. 3J ,sc .3 ,ap.25,jud. CJ
Cluj-Napoca,str.Tarnita nr.5, bI.A2,ap AO ,jud.CJ
Cluj-Napoca,str.Donath nr.23,bI.M3,sc.2,ap.22,jud.CJ
Baia Mare ,str.G .Coşbuc nr.14,ap.30,jud .MM
Turda,str.Crişan nrA2A,jud.CJ
Oradea,str.Călugăren i nr.12,bl.P,ap.2 ,jud .BH
Dej,aI.Primăverii,b I. B,sc.B,ap.28,jud.CJ

Oradea,str.Că l ugăreni nr.9 ,bl.V3,ap.54,jud.BH
Oradea,str.M unlele Gă i na nr. 11,jud.BH
Oradea,slr.Avănlul ui nr.1DA,jud.BH
Oradea,str.Transilvaniei m.15,bl.AN4,ap.21 ,jud.BH
Tauţii Magheruş m.93,jud.MM
Oradea,slr.Borsecului m.1 O,bI.X 15.sc.A,et.1 ,jud.BH
Oradea,str.Petroliştilor nr.24 ,ap.1 ,jud.BH
Satu-Mare,str.Anton Pann nr.15.jud.SM
Oradea,str.Sovala nr.44,bI.C8,ap.60,jud.BH

IgazŞtefa n

SlaţialV. M ogoşa,jud.MM

Farkaş

Oradea,str.Sovata nr.36, ap. 33,j ud. BH
Oradea,str.lin iştei nr.5,bl .ZP4 ,ap. 7 ,j ud.B H
Cluj-Napoca.str.Pata,bl .P16,sc.1,ap.23,jud.CJ
Oradea,p-la 23AuguSI nr.25,sc.A,ap. 7,jud.BH
Salu Mare,s tr. Crinului nr.14,jud.SM
Beiuş,str.Nufă ru l ui nr.4,jud.BH
Salonta,str.Olteniei nrA2,jud.BH
Oradea.str.Transilvaniei nr.1 O,bI.K,sc.C ,jud.BH
Baia Mare ,bd.Jn dependenţei nr.22,ap.58.jud.MM
Oradea,str.Gh.Ooja nr. 15,jud .BH
Baiul,ap.393,jud.MM
Dej,al.Gladiolelor nr.6,ap.1 ,jud.CJ
Satu Mare,str.Careiului nr.12,bI.11 ,ap.56,jud.SM
Năsaud,str.Republicii nr.57,jud.BN
Cluj-Napoca ,str.Floreşli nr.79,bl. V4,ap.96,jud. CJ
Oradea,str.Galileo Galilei nr.10.bI.X15,eI,4,jud.BH
Baia Mare,str.Narciselor nrA,ap.3,jud.MM
Năsăud ,sir. Nouă, bl.A, ap.18,jud. BN
Oradea,aLSulfinei nr.2,sc.2,ap.34,jud.BH
Aiud,str.Micro 3,bI.16,sc.B ,eI.4,ap.17 ,jud.AB
Sighetu-Marmaliei,str.N.Titulescu nr.23 ,jud. M M
Baia Mare,cal.Traian nr.4A,jud.MM
Beiu ş , slr. nr.Zimbrului nr.22,jud.BH
Sighetu Marmaţiei,str.Rodnei nr.26,jud.MM
Alba \ulia,slr.Bucureşti nr.39.jud .AB
Arduşat nr.202 ,iud .MM
Baia Mare,slr.Rozelor nr.3,ap.1,jud.MM
Dej, str.Dorobanţilor nr.2,bI.X1 ,ap.10,jud.CJ
Cluj-Napoca,str.Viclor Hugo nr.19jud.CJ
Bistriţa,str.Andrei Mureşanu nr.14,jud.BN
Baia Mare, str.Săsar nr.34,jud.MM
Cluj-Napoca ,str.Agricultorilor nr.20,bl. 04, sC.4 ,jud. CJ
Aiud,str. Unirii, bl. 6,sc. O,ap .31 .jud.A8
Aiud,str. Micro lii"bl.16,sc.e.ap.20,jud.AB
Baia Mare,bd.RepubJicii nr.3,apA,jud.MM
Cluj-Napoca,str.Bisericii Ortodoxe nr.45,jud .CJ

Alexandru
Farkaş Gavril
Ciugudeanu Mircea
Barodi leon
Frisch Constantin
Popa Traian
Kenez Ferencz
Beres Francisc
Balini Horia liviu
Fodor Dinu Mircea
Nica Dumitru
MorariuAlexei
Cuibuş Iosif
Caulnic Ioan
Posta Stefan
Mierlu!'loan
Roman Iosif
BuiaSlefan
OebeikaAlexandru Corneliu
CiuGăIAu Mircea
Frenczy Csaba
Gales Traian
Driha' Viorel
Lingvay Iosif
Csiki Zoltan
Oros Vasile
Radu Mircea
Bodorloan
Moraru Simion
Borşa Virgil
Bochis Mircea
Nemes Carol
Chiorean Romul
Rusu Pompei
Csik Vasile
Petre Ioan
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Drimbă Gavril
lanitchiTitus
Hamza Lup v'Lucian
MiholcaAdrian-Grigore
Pokorny Iuliu
PurdeaAugustin
Nislor Vasile
Gheorghe Horaţiu
GunzeJ Franţ
Cucu Florin
Crisan Andrei
Oancea Ioan
Bolos Emanuil
Bosancu Ilie
Incze Ervin Iosif
Canciu Emil
Irimie Iacob
Stoicescu Adrian
Cosma Ovidiu
Fodor Vasile Carol
MoJdovan Ioan
Vutan Ioan
MOigrădean Marius
Marina Marioara
Papp Mihaly
Cristea Ioan
Szkazsko Anton
Crăciun Iosif
Lariu Horia Marius
Tofeni Vic tor Viorel
KormosAlexandru
Cosma Octavian
HaiducTiberiu
Singeorzan Ilie
Durdeu Vasile
BalinlArpad
DeacVasile
Chiorean ionel
Incze Ioan Iov
SzelAgnes
Cioară Vasile
Erdohati Gheza
Conradi Emest
HoJlandus Jozsef
Lupu Nicolae Vasile
Becichi Gheorghe
Variu Florian
Muresan Vasile
DumitranAlexandru
Pasca Ioan
luhaş Gheorghe
SăIăgean Ioan
BalintVasi leAureJ
Blejan Dănu\
Boncu Valeriu
Nyuzoloan
Gherdan Liviu Gheorghe
NyiriAlexandru
Spitzer Paul
Haiduc Ioan
O!ahStefan
Coroiim Petre
Major Ioan

Oradea,str.6 M artie nr.113,bLB2,sc. E,ap.1 O,jud.BH

Y05lH

Bistriţa,str.ur sului,bl.M11 , ap.30,jud.BN

Y05LJ

Oradea,str.Stadionului nr.5,jud.BH

YQ5U
Y05LN
Y05LP
YOSlQ

Bistri,a,str.Şt.O.losif

nr.8,ap.30,jud. BN

Oradea,str.Sovata nr.34,et.6,ap.38jud,BH
Cuzdrioara,str.Griviţei nr.20,jud.CJ
Oradea.str.C.Negruzzi nr.1 ,bl. PB20.ap.6,jud .BH
Oradea,slr.Lacu Roşu nr.9,bI.AN77,ap.1l,jud.BH
Oradea ,sIr.Şelimbărului nr.7, bI.F5,sc.A,et.2,jud. BH
Dej,str.Crângului nr.4,bl.U2,ap.6.jud.CJ
Baia Mare,str.Odobescu m .7 ,ap.17 ,jud.MM
Cluj-Napaca,str.Pata nr.16,bI.P7 ,ap.1S,jud.CJ
Oradea,slr.6 Martie nr. n,ap.26.jud.BH
Singeorz Băi, sir.T randafi rilor nr.50,jud.8N
Ocna Mureş ,str.G.Coşbuc nr.2S,ap.6,jud.AB
Blaj,str.AI.Gh.Golescu nr.4,iud.AB
Bistriţa ,a LTihuţa,bLE2,ap.41,jud.BN

Alba lu lia, p-ţa iuliu Maniu nr.14,bI.A,sc.A,ap.17,jud.AB
Baia Mare,str.Secerei m.10,ap.33.jud.MM
Satu M are,str.Argeşulu i nr.S1 ,jud .SM
Oej , stLPepinăriei nL 11 ,sc.A,ap.1S,jud.CJ
Be iuş,slr.23August nr.14,bI.P11.sc.1 ,et.2,jud.BH
ZaIău,str.Crişan m.6,bI.F4,ap.19,jud.SJ
C!uj-Napoca,str.8îrsei nr.4,bI.1 ,sc.6,et,2,ap.75,jud .CJ
Oradea,p-Ia 23August nr.2,ap.7 ,jud.BH
Oradea,str.O.Cantemir nr.31 ,b1.D31 ,ap.1 Ojud.BH
Sighetu M armaţiei,str.Bogdan Vodă nr.93.jud.MM
Alesd,str.Rândunicji nr.8,jud.BH
Oradea,slr.Moscovei nr.25,jud.BH
Năsăud,slr.Nouă,bI.4E,ap.3,jud.BN

Baia Mare,slr.Bucovinei m.2A.ap.31 ,jud .MM
Baia Mare,str.Fructelor nr.9B,jud.MM
ZaIău,str. Republic ii , bl .N9,sc.A,ap.9 ,jud.SJ

liva Mi că,str.Văleni nr.134,jud.BN
Cluj-Napoca,str.Putna nr.5,bI.M1 ,sc.1.ap.4 ,jud.CJ
ZaIău,str.Mihai Eminescu nr. 1.jud.SJ
Cluj-Napoca, nr. 1,sc.4,ap.28,jud.CJ
Cluj-Napoca,str. Mehedin~ nr.82,sc.2,ap.42,jud.CJ
Gherla,slr.23AugUSI nr.10,jud.CJ
Oradea,slr.Transilvaniei nr.4,bI.F9,sc.A,jud.BH
Cluj-Napoca,str.V.Hugo nr.11 ,jud.CJ
Diosig,str.Viilor nr.96,jud.8H
Alba lulia,slr.Brădişor nr.16,ap.26,jud.A8
Cluj-Napoca,str.Maxim Gorki nr.58,jud.CJ
Cluj-Napoca,slr. Tipografiei nr.18.ap. 7 ,jud.CJ
Cluj-Napoca, str.Razoki,bl.1 ,sc.A.ap.1 O,jud. CJ
Salu Mare,str.Uzinei nr.247,jud.SM
Baia M are,p-ţ8 Gh.Gh.Dej nr.ajud.MM
Satu-Mare,bd.Cloşca nr.44,jud.SM
Oradea,s tr.Splaiul Crişanei nr.11 .bLC4 ,sc.D,jud.BH
Oradea,str.Belşugului m.4,jud.BH
Salu Mare.slr.lon Vidu nr.5,ap.2,jud.SM
Baia Sprie,str.Străbunilor nt.1Ojud.MM
Oradea,str.dr.P.Groza nr.19,jud.BH
Oradea,str.Războieni m.67,jud.BH
Oradea,al.Zidarilor nr.3,bLZ1 b,ap. l jud.BH
Oradea,str.Spitalului nr.59,jud.BH
Salu Mare,slr.Viaţa Nouă nr.14,bI.21 ,ap.8,jud.SM
Oradea,bd.Oacia nr.56,bl.U3iC!P.37,jud.BH
Salu Mare,slr.GladioJei ,bL 3,ap.~3,jud.SM
Şim leul Silvaniei,slr.Partizaniior nr.14,bI.M1 ,ap.9
Gherla,p-ţa Unirii nr.3,jud.CJ
Gherla,str.Pluga rUor nr. 4.b1.F 1,sc.2 ,apAO,jud. CJ
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Mago Francisc
Mureşan Ionel
Kiss Zoltan
Csuzi Coloman
Pop Ioan Gheorghe
Ozsvalh Alexandru
Galbacs Iosif
Vigh Iosif
Tatu Ovidiu Alexandru
Huzsa Gheorghe
Vida loanAnania
Neaga Ilie
Mociani Ioan
Brandabur Nicolae
Bakloan
Marina Pavel
Steuer Ludovic
SargaAlexa
Rusu Virgil
Munteanu Sergiu
Galbin Gheorghe
Tomo ŞandOf Gyorgy
Nagy Ludovic
Kovacs Mihaly
Laber Cornel
Biltiu Tamas Ti tus
Ene Cristian .
Lukacs Laszlo Csaba
Cacan Gheorghe Că lin
Skriccek Alexandru
JuncAdrian Traian
Kiraly Pavel
Ivanciuc Vasile
Jager Wilhelm
MunteanuAdrian Francisc
Câmpeanu Ionel
Olah Szabolcs
Bejusca Şlefan Dezideriu
Trulă Ovidiu Sebastian
Boi~ngiu Marius Daniel
GulTraian
Danci Mihai
Tatu Serioja Ovidiu
Benedek Eduard
Szocs Levente Ferenc
TirziuAurel
Stefan Marius Pavel
Â nd erco Ştefan
Bacsadi Miha i
Comănici Nicolae
Chirtoacă Eufimie Eugen
Solcan Grigore
Hasznosi Sandor
Ninacs loa'n
Junc Petru
FarcasAdrian Căl in
Farcaş Sorina Magdalena
Copindean Ovidiu Nicolae
PakuAndraş Karoly

2

PănusMiha i

3
3

BotezanAurel
Keresztes Dionisie Ştefan
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toarele BC se pot distru ge, curentul
crescând foarte mult. În loc ul
difuzorulu i se pot conecta căş t i cu
impedanţa cuprinsă Între 100 şi 4 KQ.
Dacă se folosesc căşti de mare
i mped anţă se va păstra la ie ş ire o
rezistenţă de sa rcină de 10 - 20 O ,
pentru a nu se afecta fu ncţionarea
sistemu lui AGC. Tot aşa se va proceda
şi dacă se foloseşte pentru difuzor un
alt amp lifi ca tor de putere conecta t
printr-un conde ns ator la pinul 6 al
circuitu lu i ~ M301 . Detectorul AGC nu
este clasic (cu dou ă diode ş i două
condensatoare). Conectând o mi că
rezistenţă În Serie cu tranz istoarele
(100 - 180 O) , se obţine d irect
semna lul A F redr esa t (numai o
alterna nţă) , dar nefiltrat. Impul surile
obţinute Înca rcă condensatorul de 220
~F prin intermediul diodei şi se obţine
o tens iune lent variabilă, care
urmăre şte va riaţiile "a nvelop ei "
semna lului AF. Dacă se mnalul AF
scade, dioda se blo c hează şi
condensatorul menţine timp de 0;5 - 1
secunde te nsiunea continuă de
comandă AGC (se desca rcă lent prin
rezistenţa de 15 KO) . Receptorul Îş i
menţine deci un timp amplificarea
redusă, după care sensibilitatea creşte
( dacă semnalu l AF disp are) . Da că
semnalu lAF apare din nou (sau creşte
fa ţ ă
de va lo area anterioară) ,
condensatoru l se În ca rcă rapid prin
diodă. S-a realizat principalul deziderat
al unui sistem AGC pentru SSB şi
anume o constantă mic ă de timp la
apariţia sau creşte rea semnalului şi o
constantă mare de timp la scă d e rea
sau d ispariţ ia semnalului. Valorile
condensatorului din sistemul AGC ş i
ale rezi stoarelor aferente sunt destul
de critice şi a ici exis t ă loc pentru
experimente. Totu şi , ca orice AGC
derivat din audio, sistemul prezin tă
fenom enul de "pumping " la anumite
semna le
puternice.
Ulil izând
atenuatorul manual d in f i gura 5,
recepţia va fi acceptabil de lin iştită În
orice condiţ i i . Bineînţeles, nu este
posibil ca un sis tem AGC atât de
simplu să obţină performanţe dinamice
supe rioa re unor sofisticate sisteme
AGC profesionale, dar la simplitatea
schemei,
func ţ ionarea
este

monta un reostat serie cu difuzorul (O
- 100 O) , sau se poate conecta du pă
~A301 un AA F de putere se parat ,
prevăzut cu potentiometru de volum.
În acest caz cele d~uă tranzistoare BC
lu crează doar pentru AGC .
Un redresor simplu ce o feră 15
V se poate realiza cu două diode ş i un
transformator de sonerie .Schema cu
dublare de tensiune permite obţinerea
a 25
28 V la bornele
condensatoarelor Înseriate, deoarece
transform atorul de sonerie li vreaz ă
cam 10 Vef, dacă consumul este mic
la bornele de "8V" . Becul folosit ca
rez istenţă de balast poate semnaliza
un scurtcircuit la ieşire. Se poate folosi
şi un alt alimentator stabilizat.
Nu se re c omand ă montare a
unui ARF În locul condensatorului de
3,9 pF În circuitu l de intrare , deoarece
este posibil să apară intermodulaţii.
Confo rm
unu i
vec hi
dicton
radioamatoricesc, "cel mai bun ARF
este antena Însăşi". Este necesară
folosirea unei antene filare bine
degajate , care Împreună cu coborârea
să totalizeze 20 - 40 m. Folosirea unui
circuit de adaptare simplu (figu ra 7)
este benefică. Acordul acestuia se face
după ureche sau se poate conecta un
instrument pe lin ia deAGC şi se poate
astfel beneficia de un S-metru.
Montajul se reali zează pe un
circuit imprimat, cu respectarea tuturor
regulilor cunoscute pentru montaje RF.
Cele 10 bobi ne au acelaşi tip de
carcasă, numărul de spire fiind indicat
pe schemă . Se va ţi ne con t de
recomandăril e din TEHNIUM nr.81
1996.
La punerea În fun cţiune se va
ve rifica În o rd ine: redreso rul ,
amplificatorul AF, oscilatoarele, DP şi
SF.
La fiecare etaj se va verifica În
prea labil regimu l de curent continuu,
conform i ndicaţiilor din catalogul de
circuite integrate. De reţinut că la pinii
14, la ieşirea TAA661 se va găsi o
tensiune aproximativ pe jum ătate faţă
de cea de la pinul 13.
Conectând
un osciloscop şi un frecvenţmetru la
pinii 8 se pot ve r ifica şi regla
oscilatoare le pe frecvenţele indicate. În
cel mai r ă u caz se va Încerca
recepţionarea oscilatoare lor (sau a
remarcabilă.
Dacă se doreşte modifica rea armonicelor impare ale acestora) Întrnivelului aud io În difuzor, fără a se un receptor a l ătu rat cuplâ nd antena
afecta si siste mul AGC , se poate acestu ia la pinul 8 print r-u n

TEHNIUM • Nr. 4/1997

condensator foarte mic (pF, respectiv
zeci de pF). Dacă nu se dispune de un
generator RF, fi ltrele se pot acorda şi
c u se mn a l de la antenă , pe
"maximum".Circuitele de intra re se
reglează recepţionând În mij locul
gamei (3700 KH z) . Mult mai delicat
este acordul filtrului FI. Se va conecta
la i eş i re un frecven ţm et ru ş i se va
aplica de la gene rator o purtătoare
nemodu lată (sau de la anten ă). Se va
acţio na asupra V FO până când se
ob ţine la ieşire 2KHz (În ipoteza că
oscilatorul de purtătoare are frecv enţa
co rectă 1087 KHz). Se poate aprecia
aproximativ frecvenţa de 2 KH z şi ...
auditiv, dar mai puţin exact.
D in ce le două poziţii al e
co ndensatorului variabil dispuse În
jurul poziţiei de "zero beat", pentru care
se obţine 2 KHz, se alege poziţia de
frecvenţă mai mare (plăc ile rotorului
extrase ma i mult din sta to r). Se
acordează apoi succesiv pe maxim
circuite le L6 - L9. Ca verificare, la
acţiona rea condensatorului variabil,
ceala ltă band ă laterală se va auzi mai
slab (conform curb::i din figura 4d) Se
poate retuşa apoi acordul oscilatorulu i
al doilea, fără a se mai acţiona asupra
filtrulu i , optimizând decalarea
purtătoarei cu 1,8 - 2 KHz. Se va face
un compromis În tre atenuarea benzii
laterale nedorite şi redarea
frecvenţelor audio joase. Abia În final
se ve rifică pe o emisiune SSB. Nu
acordaţi filtrul FI direct pe o emisiune
SSB (veţi stri ca totu l). Filtrul RF se
poate acorda pe viu, pe o emisiune
SSB În jur de 3700 KHz, cu antena
conecta tă.

Atenţie!

Sistemul
AGC
fo rma c urb ei de
seleclivitate , deoarece " munceşte" să
ţină re cep ţia s u cces i vă a amb elor
benzi laterale la ace laşi nivel. Reduceţi
se mnalul la intrare şi eve ntual
deconectaţi AGC În cursul regl ajelor.
Seria recomandări lor se opreşte
aici. Autorul vă urează succes şi este
convins că realizând şi reglând acest
receptor veţi Învăţa mai mult SSB şi
radio În general decât construind
câteva transceivere cu filtre industriale.
Nota redactiei : Despre autorul
articolului, prof.dr.doc.ing. Gheorg he
Cartianu, creatorul Şcolii româneşti de
radiocomunicaţi i , afirma că: "are radio
În sânge".
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DEPANAREA TELEVIZOARELOR ÎN CULORI (IV)

Etajul preamplificator FI cale-comună.
Filtre cu undă acustică de suprafaţă
ing. Şerban Naicu
ing. Horia Radu Ciobănescu
(urmare din numă rul trecut)
1.Etajul preamplificator
Etajul preamplificator FI caleco mu nă are rolul de a ridi ca nivelu l
semna lului de FI de la ie şirea
se lectorului de cana le pentru a
compensa parţial atenuarea introdusă
de filtrul cu undă acustică de suprafaţă
(tipic 20-30dB). pre cum şi de a oferi
imp eda n ţe l e co resp un zătoare de
sarcină la ieşirea se lectorul ui de
canale , re spectiv pentru atacul filtrului
Selector
de

canale
(Iuner)
26 ..36dB

Preampli ficator

f---<:>

F.I.

modificarea nivelului de negru sau la
des in croniza re (s imila r cu reglaj ul
necorespunzător a l RAA) pentru
semnale mari;
b) Raport semnal/zgomot redu s
d atorită intrării premature În acţi une a
RAA se lector. E xplicaţia este
următoarea: pentru a nu se produce
fenomenele de la punctu l anterior la
nivelu ri mari de se mn al de intra re,
reglajul de RAA selector nu se poate
face dacăt astfe l Încât amp lificare a

de la -6dBmV până la + 15dBm V
(0 ,5mV+5 ,5mV). În acest caz, pentru
semna le le din pa rtea infer i oară a
acestei plaje, scăderea raportu lui
este
practic
se mn al/zgo mo t
nesemnificativă, iar pentru sem nale
mai mici , dacă este necesar, se pot
utiliza amplificatoare externe, ieftine,
acordate Î n cana lul respectiv, cu
zgornot oricum mult mai mic decât al
orică rui tip de selector. De asemenea,
un alt motiv pentru neintroducerea

Filtru

f----<:'

SAW
-15 .. -30dB

10. 20dB

Figura 1
cu undă acustică de s uprafaţă (SAW).
Compensarea ate nu ării este necesa ră
În vederea menţinerii unui factor de
zgomot corespunzător al l a nţului de
radiofrecvenţă (selector, etaje de FI),
deşi amplificarea globală ar fi sufici e ntă
În genera l şi În lip sa etajului
preamplifi cator FI.
O dist ribuţie tipică a câştigului
pe l a n ţ ul de rad iofrecve nţă p ână la
intrarea circuitului integrat este da tă În
figura 1. Menţionăm că valorile date
sunt estimative , În vederea explicării
calitative a rolului preamplifi catorului
FI, În cazurile concrete putând exista
unele variaţii de la datele prezentate.
Se observă că dacă nu ar exista
preamplificatorul de FI , câştigul de
conversie al selectorului ar fi anulat de
pierderile din filtrul SAW. În acest caz,
raportu l semnal/zgomot existen t la
intrarea selectorului nu ar fi menţinut ,
ci ar ·fi deteriorat Într-o oareca re
măsură de factoru l de zgomot al
etajului mixer din selector, care este
important.
Dar este posibil ca etajul
preamplificatorul FI să introducă şi
efecte nedorite În cazul unei amplificări
exces ive. Acestea sunt În principal

etaju lui

de

RF

al

selectorului să fie ~:~l~~~~~==it=::ţ~-;==+=::ţ=='-.F---""=--""''''''''
la niveluri prea mici ale
semna lului de intrare,
care nu pot acoperi
Figura 2a
zgo m otu l . in te rn
al
componentelor.
Pentru selectoarele ob i şn uite,
intrarea În acţiune a reglajului de RAA
selecto r trebuie să se realizeze la
niveluri cuprinse Între 1-3mV (60-70 2
dBmV). Dacă reglajul se face la niveluri
ma i marr apar fenomenele de la
Figura 2b
punctul (a). iar dacă se face prea
4
dev reme, apare fenomenul de la
punctul (b), deci alegerea amp lificării
preamplificatonului de FI este extrem
de importantă pentru a asigura o
im ag ine de calitate pe ecranul
3 Figura 2c
televizorului.
Menţionăm
totuşi că,
În
practică , lipsa preamplificatorului de FI
nu duce la o scădere d ramatică a
raportului sem nal/zgomot ş i În multe
cazuri este tolerabilă (de exemplu În
televizoarele color NE I). Există cazuri
Figura 2d
În care fab ri canţi i de TV nu introduc
acest etaj suplimentar, realizând o preamplificatorulu i FI ÎI poate constitui
economie de componente cu preţul faptul că o amplificare globa l ă mai
sacrificăr ii În oa recare măsu r ă a mică a lanţului de RF reduce mult
următoarele :
raportului semnal/zgomot.Acest lucru posibilitatea apar i ţ i e i osc il aţ i i lor
a) Amplificare globală excesivă este pos ibi l datorită utilizări i unor nedorite, manifestate prin Înnegrirea
care poate duce la intermodulaţie ş i selectoa re şi circuite integrate cu ecranului la anumite frecvenţe,
modulaţie Încrucişată (crossmod ulaţi e) ampl ificare mare şi datorită faptului că zgomote anormale pe sunet, "agăţări "
sau la limitarea vârfurilor purtătoarei de semna le le uzuale transmise prin la comutarea canalelor etc, Tendinţele
RF, deci micşorarea amplitudini i i ns talaţiile de an tenă (eventual prin de osci l a ţ ie pot fi urmărite cu un
imp ulsurilor de sincroniza re si cablu) au niveluri relativ mari, În plaja analizor de spectru conectat la iesirea
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Y05DPC

RUUS

Y05DPO
Y05DPE

RUUS
RUUS

Y05DR

1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
3
3
3
3
2

Y05DX
Y05JH
Y05KAD
Y05KAI
Y05KAP
Y05KAQ
Y05KAS
Y05KAU
Y05KAV
Y05KAW
Y05KBP
Y05KDC
Y05KD I
Y05KDJ
Y05KOK
Y05KOP
Y05KDV
Y05KDW
Y05KDX
Y05KDZ
YOSKHI
Y05KLA
Y05KLB
Y05KLO
Y05KLF
Y05KLG
Y05KLH
Y05KLK
Y05KLL
Y05KLO
Y05KLP
Y05KLT
Y05KLU
Y05KLV
Y05KLW
Y05KL.X
Y05KMM
Y05KNG
Y05KfA
Y05KT8
YQ5KTC
Y05KTD
Y05KTF
Y05KTl
Y05KTJ
YOSKTK
Y05KTN
Y05KTO
Y05KTS
Y05KTI
Y05KTU
Y05KlW
Y05KTX
Y05KTY
Y05KTZ
Y05KUW
YOSLC
Y05LE

......
U1

3
2
3
2
1
3

3
2
3
2
2
2
2

3
2
1
3
4
3
3
2
3

3
3
3
4
3

3
4
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1

3
2

Vaida Tra ian Marius
Tamasan Iuliu Florin
Circu Victor Nicolae

l odo AJexandru

Nă să ud ,str. Republicii nr. 22,jud .BN
Năsăud,str. Someşului nr.1.bL4,ap.Sjud.BN
Năsăud , str. Nouă . bLA5,ap. 7 ,jud.BN

Cluj-Napoca,slr.Horea nr.67 ,ap.27,jud.CJ
Barna Gavril
Oradea,slr.Karl Marx nr.14,bi.PC111 ,ap.8.jud.BH
Bugyî Paul
Com.Diosic,sat.Vaida nr.10,jud.BH
RadiocJubul j udeţean Maramureş.
Baia Mare,str.Bucureşţi nr.17,ap.62,jud.MM
Radioclubul judeţean Cluj
Cluj-Napota,str.Eroilor nr.40,jud.CJ
RA. Mun. Sighelu Mar ma!iei . Sighelu Mar maţiei,str.luliu Maniu nr.31 ,jud.MM
C.J.E.F.S . Bistriţa Năsăud
Bistriţa.str.Parcului nr.1,jud.BN
Asociaţi a Sportivă Unirea Cluj
Cl uj-Napoca,p-ţa 1 Mai nr.2,jud.CJ
Radioclubul judeţean Bihor
Oradea.str.Dumitru Petrescu nr.1,jud.BH
Radioclubul jude ţean CSM Cluj Cluj-Napoca.str.Argeş nr. 7 .jud.CJ
Radioclubul judeţean Salu Mare p-ţa Libar1ăţii nr.2,jud.SM
Radioclubul orăşenesc Salonta p-ţa Sindicatelor m.16,jud.BH
Radioclubul orăsenesc Beius
Beiuş,str.23Aug u st nr.16,jud.BH
Liceul Ind. Câmpia Turzii
'
Cluj - Napoca,str.Laminoriştilor nr.115,jud.CJ
Asociaţia Sportivă Metalul
Aiud,str.I.Creangă nr.26,jud.AB
Casa Armatei Cluj
Cluj-Napoca.str.Vicloriei nr.2,jud.CJ
Casa E levilor ş i copiilor Bistriţa. str. Petre lspirescu nr.21 ,jud.BN
Radioclubul judeţeanAlba
Aiud,str.23August nr.37,jud.AB
Clubu l Copiilor Oradea
Oradea,slr.Muzeului nr. 2,jud. BH
Clubul Copiilor Oradea
Oradea. str. Muzeului nr.2,jud.BH
Casa Elevilor şi copiilor
Năsăud,str.Grănicerilor m.9,jud.BN
Clubul Copiilor şi elevilor Blaj
Blaj,p-ţa 1848 nr.8,jud.AB
Şcoa l a Generală Ungu raş
Unguraş nr.47.jud.MM
Clubul elevilor Vi şeu de Sus
Vişeu de Sus,str. Libertăţii n(.21 ,jud.MM
Radioclubul judeţean Sălaj
Zalău , P-ţa l i bertăţii nr.12,jud,SJ
Clubul Şco lar Sighetu Marem aliei,slr.Mihai Eminescu nr.8jud.MM
Clubul Copiilor şi elevilor Zalău ,str.Cloşca nr.27,jud.SJ
. As.sportivă Rapid Oradea
Oradea,str.Bucu reşti nr.3,jud.BH
Clubul Copiilor Aiud
Alud,s tr.Gheorghe Doja nr.1,jud.AB
Radioclubul Dinamo Oradea
Oradea,str.Dunărea nr.2,jud.BH
liceullnd.r'Ir.2 Eleclrotehnlc
Bistriţa,cal . Moldovei nr.8,jud.BN
Clubul Copiilor Dej
Dei,str.Nicolae Titulescu nrA,jud.CJ
Grup Şc.ind. de Poştă şi Telecomunicaţii Cluj-Napoca,str.Moliior nr.7S-S0jud.CJ
Casa elevilor şi preşcolarilor
8eiuş,str. Samuil Vulcan nr.16,jud.8H
Lic.lnd . Mecanic
Singeorz Băi.str.Republicil nr.40.jud.8N
C,P.S.P.Marghita
Marghita,str.Republlcii nr.13.jud.BH
Casa Copiilor şi elevilor Şimle ul Silvaniei,str.Dunării nr.55,jud.SJ
Clubul Copiilor şi elevilor
Baia Mare.str.Pelofi Şandor nr.8,jud.MM
Clubul Elevilor Singeorz Băi
STngeorz Bă i ,slr. Laielelor m.9.jud.BN
C.P.S.P. Ocna Mureş
Ocna Mureş,str.23August nr.37,jud.AB
Liceul industrial nr.2 Cluj
Cluj-Napoca,str.Sis!rilei nr.21,jud.CJ
RA TineretuluiAs.Sp . Arr:nălura Zalău,Primăverii nr.5,jud.SJ
As.Sportivă Cuprom
Baia Mare,str.Horea nr.46,jud.MM
Intr. Chi mică Sinteza Oradea
Oradea,str.Borşulu i nr. 3SA,jud.B H
As.Sportivă Minerul Baiuţ
B aiuţ nr.49,jud.MM
Şcoala Genera lă Rodna
Rodna,str.PrincipaIă nr.1001,jud.BN
Clubul Elevilor Carei
Carei,bd.25 Octombrie nr.1,jud .SM
Clubul Copiilor şi elevilor
Baia Mare.str.Cetă~ i nrA,jud.MM
As .Sp. Victoria Alba Iulia
Alba l ulia . str.Romană nr.2jud.AB
As.Sp. SpartacAlba Iulia
Alba lulia,p-ţa 1 Mai nr.1,jud.AB
As.Sp.Orumuri Naţionale Cluj
Cluj-Napoca,cal.Floreşli nr.79.sc. IV,jud.CJ
As.Sp.Drumuri Naţionale Cluj
Cluj-Napoca,str.Karl Marx nr.128,jud.CJ
Rom. Post. Telecom Bihor
Oradea,slr.R.Cojocaru nr. 12,jud.BH
S.C.Marioli S.R.l. Năsăud
Com .Feldru nr.670jud.BN
Radioclubul Electronislul
Alba lulia,str.T.VJadimerescu nr.39,jud.AB
Radiociubul Drumuri şi Poduri Za lău, M-ţi i Meses,vf.Măgura Şli nei Cola 715,jud.SJ
As . Sportivă kNord Wesl Club~
Baia Sprie,slr.Sasar nr.6,jud.MM
Moldovan Va leriu Ghiţa
Satu Mare,al.8egoniei nrA ,ap.1 5,jud.SM
MakraiTiberiu
Satu Mare,str.Uzinei nr.6,bLUU6,ap.22,jud.SM

Y05BTF
Y05BTS
Y05BTI
Y05BTZ
Y058UM
Y05BVN
Y05BVT
Y05BWD
Y05BWI
Y05BWU
Y05BWO
Y05BWO
Y058WY
Y05BXD
Y058XF
Y058Xr
Y05BXJ
Y058XK
YOSBXM
Y05BXN
Y05BXO
Y05BXP
Y058YC
Y05BYL
Y05BYV
Y05BYX
Y05BYV
Y05BYZ
Y05BZZ
Y05CAG
Y05CAL
Y05CBB
Y05CBX
Y05CCF
Y05CCG
Y05CCQ
Y05CCR
Y05CCX
Y05CDE
Y05COF
Y05COH
Y05CDO
Y05CEA
Y05CEF
Y05CEK
Y05CEO
Y05CEP
Y05CER
Y05CES
Y05CET
Y05CEU
Y05CFI
Y05CFJ
Y05CFM
Y05CFO
Y05CFP
Y05CFX
Y05CGB
Y05CGC
Y05CGM
Y05CGO
Y05CGQ
Y05CGW

3
4

3
1
4

Bocica Pavel
Farcas Viorel Vasile
Raliu Ioan
ComanAurel
Jagher Gheorghe
Horvat Istvan
Doroga Valentin Narcis
Ungur Florian
Măgurean Viclor
ToncaAngelia
Marta Ioan
Dican Tiberiu

4
2
3
2
1

4
3
2
2
4

3
4
RUUS
RUU$
RUUS
4

3
3
2
3

3
2

3
2
4
2
2

3
3
4

2
3
3
4
3
2
4
4

3
3
3
2
4

3
4

3
4
4

3
4

2
3
3
2
3

3

C luj~Napoca,slr. Au rel Vlaicu nr.42.bLV 12.ap.64
Cluj-Napoca,slr. Pe ana nr.3,bI. 16,ap.1S.Jud.CJ
Gherla,Slr.Clujului nr. 3.ap.24,jud. CJ
Cluj-Napoca,str. Girbă u nrA,ap.57.jud.CJ
Oradea.str.Dobrogeanu Gherea nr.6.jud.BH
Bistriţa ,str,Viorelelor nr. 5,jud. BN
Baia Mare,str.Grăniceri lor nr.89,apA1.jud .MM
Oradea,str. Forajului nr.1,b1.1 B,sc.A,apA ,jud .BH
Alba l ulia,str.Crişan m.6,jud.AB
Oradea,slr.Cazaban nr. 16,bLPB 17.ap.9,jud.BH
Bistriţa . str.Arţaril()( nr.36.sc.B,ap.30,jud.BN
Oradea,str. P iteştilor r'Ir.33,jud.BH
Cluj-Napoca,str.Moldoveanu nr.5,bl.U 1,ap.1
Sebeş, str.Galeru lu i nr.36,jud.AB

Moldovan David

2

3

Bistriţa,slr.Ştefan cel Mare nr.1 S,ap.11 ,jud.BN
Câmpia Turzii,str.Ecaterina Varga nr.18,jud.CJ

Pop Darei
Cornescu Traian
Pă curar Iosif

BuiaCăHn

Năsăud,str. Nouă , bl . E2,ap.S,ju d.BN

Nemeti Iosif
Cătuna Emilian
Muresan Emil
Bellic·Ooru Marcel
Drăgan Petru Mihai
Popan Viorel
Bira Kalalin
Juhasz Altila Francisc
Golas Carol
Petri Janos
Kovacs Islvan
PopVasile
Costin Mircea
Custos Tiberiu
Kakucs Tiberiu
Crisa n MirceaAdrian
Cimpoca Dumilru
Chiorean Ioan
Jitar Dumitru
Toma Tiberiu Sorin
FatolAlexandru
Mihalea Nicolae
Oiaconu Corneliu
Sremcevici Lauren!iu
Moş Gheorghe
Cristea Siefan Aurel
Secasiu 'loan
GăIăutan lUCÎan
Petruca F.lorian
Popovici Marcel F!orin
Roman Vasile
Kalz Gheza
Decean Felicia Viclorita
Bologa Maria
Sem Mircea
Pop Liiu Septimiu
Jurgiu Tudor
Comean Ioan
Bakos Iosif
,PopPetru
Gasparelloan
Stanciu Remus Ioan
Muresan Alexandru Maxim
Munteanu Ioan
Hegysi Zoltan
Tamaş Dorel

\

Cluj-Napoca,slr.Mesteciniior nr. lx B,ap. 1O,jud.CJ
Cluj-Napoca,str.Pasreur nr.24.bU x U,ap.8.jud.CJ
Năsăud , str.Nouă , bl. B 1,ap. 16.jud.BN
Năsăud , str. Nouă , bl. C7 ,ap.6.jud. BN
Năsăud,str.Repub l ici i nr.6,jud.aN
Seini,slr.Cuza Vodă nr.1,ap.16,jud.MM
Oradea,slr.Triumfulu i nr.1 ,bI.03,sc.A.eIA,jud.BH
Oradea,slr.Karl Marx nrA,b1.D1 05A,ap.1,jud.BH
Budoi,nrA.jud.BH
Oradea , str.Căprioarei nr.39,jud.BH
Oradea,slr. O. Cantemir nr.77 ,bl. C4 ,sc.6.ap A2.BH
Satu Mare,str.Careiului nr.7,bl.C9,ap.20.jud.SM
Rus nr.26,jud.MM
Cluj- Napoca,str.Mehedinţi nr.51.bl.C1 O,ap.129
Cluj-Napoca.str. Bujorului nr.2.jud.CJ
Bistriţa,bd . lndependenţei nr.56,apA,jud .BN
C l uj-Napoca , p-ţa Unirii nr.12.ap.3.jud .CJ
Si ngeorz. Bă i, str.Stejarul ui ,bl. B2.ap.8,jud.BN
Cluj-Napoca,str.lon Meşteru nr.4,bl. E1 ,sc.8,eI.2,
B istriţa,str.Ştefan cel Mare nr.24 ,ap.64 ,jud.BN
Cluj-Napoca,str. Rapsodiei nr.15,bI.P6,ap.29,CJ
Beiuş,str.Garofiţei nr.21 ,jud.BH
Bistriţa,str.Sucevei,bLP2 , ap.24,jud . SN
Beiuş,strAVlaicu.jud . BH
Beiuş , str.A.V!aicu , bl. A3 , ap.3 ,jud . BH

Aiud.slr.Aurel Vlaicu nr.S,jud.AS
Sebeş , str. Progresului nr.65 ,jud.AS
Năsăud ,sir. Someşului , bl. N2,ap.1O,jud.8N
Oradea,aLCartierului Nou nrA,bl.L3,sc.Ajud.8H
Oradea,str.Olarilor nr.30,jud. BH
Sighetu Marmaţiei,str.Mihai vileazu nrA 7 ,jud.MM
Sighetu Marmaţi ei,slr.Şlefan cel Mare nr.32.MM
Războieni , str. Ciol nr.S8.jud.AS
Cluj-Napoca.str.AJexandru V1ahuţă nr.21 ,b1.C1
Ocna Mureş , str. 8razilor nr.18,ap.6,jud .A8
Năsăud,str.Cimiti rului nr.1 ,ap.1 ,jud.BN
lunca Sprie nr.176,jud.8H
Blaj,str.Fochişlilor nr.6,jud.AB
Cluj-Napoca,str.Mehed i nţi nr.34,ap.83.jud.CJ
Năsăud,str.Lusca nr.72A,jud.BN
Cluj-Napoca ,str.Gheorghieni nr.182,ap.5,jud.CJ
Cluj-Napoca,str.Firiza nrA ,bLA3,ap.22.jud.CJ
Blaj,str.Gh.Şinca i nr.44,jud.A8
Recea nr.26,jud.MM
Sa lonta,str.Mărăşeşti nr.2.bl.X4,ap.1 O.jud.BH
Tauti Magheraus nr.24,jud.MM

Y05CHD
Y05CHJ
Y05CHK
Y05CHV
Y05CHW
Y05CHX
Y05CHY
Y05CIN
Y05ClO
Y05CIT
Y05CIX
Y05CJM
Y05CJO
Y05CKX
Y05CKY
Y05CKZ
Y05Cl
YOSCLA
Y05CLF
Y05ClI
Y05ClN
Y05CMM
Y05CMN
Y05CMO
Y05CMR
Y05CMS
Y05CMT
Y05CMW
Y05CMZ
Y05CNC
Y05COF
Y05COG
Y05COH
Y05COI
Y05COJ
Y05COR
Y05COS
Y05COT
Y05CPK
Y05CQD
Y05COE
Y05CQF
Y05CQI
Y05CQJ
Y05CQK
Y05COY
Y05CRI
Y05CRK
Y05CRl
Y05CRN
Y05CRQ
Y05CRR
Y05CSO
Y05CSP
Y05CSQ
Y05CSR
Y05CSS
Y05CST
Y05CSU
Y05CTR
Y05CTS
Y05CTY
Y05CTZ

4

3
1
4

3
3
,3
3
3
4

3
3
4
4
4
RUUS
2
RUUS

4

3
3
3
3
4

3
3
3
2
4

3
2
1
4
4

3
4
4

3
3
3
3
3
1

4
4
4
2
4
4
4

3
3
3
3
3
4
4
2

3
3
2
2
1

Molnar loan
Vesa Marcel
Miko Ioan
Zsejki Iuliu
Szabo Georgeta Eva
Iane Laure nţi u
Mos Costel
Farkas Iuliu laszlo
Rogojan Petru
Panoiu Ioan
GodoAlexa ndru
CiucasAlexandru
Szene'k Iosif
Serban Adrian
Bokor Carol
Mihalca Ioan
Gyogyosi Gheorghe Arpad
Brinduşa Nicolae
Nicorici Gheorghe
Kiss Janos
Dromereschi Gheorghe
Silaghi Eremia Ştefan
Dineu Ion
Raica Gavril
linear Ioan
Ci ubuş Csaba
Varga Gyorgy Csaba
Tenkei Zoltan
Nebunu Mihai
Serban Coza Sorin
t'usco Vasile
BurcuAlexandru
Sud Ioan Viorel
Serfezi Dumitru
Erdei Octavian
VeressAdalbert
Musat Constantin
Morar Gelu Grigore
Horvath Francisc
Boldis Zoltan
Fenyes Zoltan
Perja Ioan
Tomuta Petrică Marcel
Imre Eugen
Hadnaghy Etelca
Arciudean Ioan
lazăr Sergiu Ioan
Haiduc Maria
Costea Constantin
Csepenar Olimpiu Radu
Bordas Zoltan
Botezan Gelu liviu
Kenesi Caro!
Kereszturi laszlo
KissAttila
Ekart Imre Ferencz
Cedan Umilru
Stăn ică Jac
Popa Ioan ViOfel
Marchis Teodor
Magut Flaviu
Kalona laszlo
!lea Ioan

Com. Rodna.bI.6.ap.4.jud.BN
Ocna Mureş ,sl r.1 Mai.bI.38,ap. 13,jud.AB
Salonla,slrAI.Cuza nr.4A,jud.BH
Bistriţa.p·ţa Decebal nr.25,ap.3,jud.BN
Oradea .str. ltaliana nr.24.bI.25.sc.A,et.3.jud. BH
Cluj-Napoca,str.Fabricii de zahăr nr.84,bl.F2,ap18
Beiuş,strAVlaicu nr.43 ,jud.BH
Oradea,str.zlalnei nr.36,jud.BH
Sinmartin,bI. PB14C,ap.5,jud.BH
Cluj-Napoca,str.Gheorgheni nr.172.ap.70,jud.CJ
Oradea.str.Spartacus nr.34,bI.X4.sc.A.jud.BH
Oradea,slr.Biruinţei nr. 2SB ,jud.BH
Vîşeu de Sus,str.V.I .lenin nr.46,jud.MM
Cl uj-Napoca,str.Padiş nr.9.ap.35,jud.CJ
Baia Mare,str.Sugariu nr.5.ap.35,jud.MM
Năsăud,str.valea Spinului nr.23,jud.BN
Salonta,slr.Criş/llui nr.62,jud.BH
Năsăud,strAlancu nr.27 .jud.BN
Beiuş.str. B iruinţei nr.15D,jud.BH
Oradea,str.Salca nr.13.bl.07 .sc.C.ap.1 ,jud.BH
Baiu! nr.362,jud.MM
Aiud.slr.Haţegan nr.7.jud.AB
Runcu Salvei,slr.Dealul Coastei nr. 149,jud.BN
Cluj·Napoca, sir. Talra nr. 4,bl. 5F.ap. 7 ,jud. CJ
Oradea,slr.Porţile de Fier nr.41 ,jud.BH
Salu-Mare,str.Careiului nr.12.ap.56.jud.SM
Satu Mare,str.Nicolae Iorga nr.llA,jud.SM
Satu Mare.str.Trandaflrilor nr.86.jud.SM
Beclean.str.liviu Rebreanu nr.1.bl.D2.ap.15.BN
Oradea.str.Eftimis Murgu nr.69.bI.PB37.ap.11.BH
Sighetu Marmaţiei,s. lndependenţ e i. bI. 3,sc.2.ap.33
Năsăud.str. Nouă. bI.6B.ap. 19,jud .BN
Recea nr.l04.jud.MM
Oradea.str.Copacilor nr.1A.jud.BH
Satu Mare.str.Soarelui.bI.3.ap.7.jud.SM
Oradea,str.Eugen Razvan nr.13,jud.BH
Cluj-Napoca.str.Paring nr.21.ap.65.jud.CJ
Bistriţa.str.Dragoş Vodă.bI.3,ap.6jud.BN

Cluj-Napoca.str.Observatorului nr.127,ap.2S.CJ
Beiuş.str. Garofiţai nr.2A.jud.BH
Oradea,str.Splaiul Crişanei nr.17 ,bI.C9,sc.A,BH
Dej,str.Unirii nr.18.bI.A4,ap.11.jud.CJ
Năsăud.str.Nouă,.bl.A4,ap.6.jud.BN

Iclod.str.lctozel nr.79.jud.CJ
Cluj-Napoca.str.Donath nr.23.bI.M3.sc.2.ap.22
Cluj-Napoca,slr. Peana nr.18.bI.V6.apA9,jud.CJ
Cluj-Napoca.str.Abalor,bI.Turn,ap.26,jud.CJ
Za Iău,str.Republicii,bI.N9.ap .9,jud . SJ

Cluj-Napoca,str.Cioplea nr.l1 ,bLSl O.ap.1 O.jud.CJ
Bistriţa, str. TrTlpă ratul Trai an .bIA6A., ap. 34 .jud.BN
Baia· Mare ,str.Agricullurii nr.3,jud.MM
Cluj-Napoca,str.Pata nr.12.bl. P5.ap.17 ,jud.CJ
Cluj-Napoca,str.Tanita nr.8,bl.B2,sc.2,ap.12,judCJ
Oradea.str. Porţile de Fier nr.4,ap.l,j ud.BH
Oradea,str.Sovala nr.34.bl.C15,ap.20,jud.BH
Turda . str. G .C oşbuc nr.3,jud.CJ
Sa t Triteni Hotar nr.433,jud.CJ
ZaIău.str. T. Vladimirescu nr.5.bI.Floia,ap.l ,jud.SJ
Oradea,str.6 Martie nr.42,bl.C13,ap.13,jud.BH
Dej.str.Doroban!ilor nrA.bI.T2.ap.25,jud.CJ
Baia Mare nr.28S,jud.MM
Oradea,slr.Transilvaniei nr.19.bl.AN2.ap.36,judBH
ZaIău,str.T.Vladimirescu nr.32.bI.P65.ap.1 1,jud.SJ

Y05CUA
Y05CUB
Y05CUC
Y05CUP
Y05CUQ
Y05CUT
Y05CUU
Y05CUV
Y05CUW
Y05CUX
Y05CUY
Y05CVD
Y05CXM
Y05CYG
Y05CVY
Y05DAE
Y05DAR
Y05DAS
Y05DBO
Y05DC
Y05DDC
Y05DDD
Y05DDE
Y05DET
Y05DFE
Y05DGE
Y05DGG
Y05DGH
Y05DHO
Y05DHO
YOSDHS
Y05DHT
Y05DJK
YOSDJl
Y05DJN
Y05DJO
Y05DlS
Y050lC
YOSDlD
Y05DLQ
Y05Dl S
Y05DLT
Y05DLX
Y05DlY
Y050lZ
Y05DMA
Y05DMB
Y05DNB
Y05DNC
Y05DND
Y05DNE
Y050NF
Y05DNG
Y05DNI
Y05DNJ
Y05DNK
Y05DNl
Y05DNM
Y05DNN
Y05DOZ
YOSOPA
YOSDPB

3
3
3
3
2

3
1

3
3
3
3
RUUS

4
2

3
1
2
1

3
2
2

3
3
3
4

3
4

3
2

3
4
4
4

3
2

3
4
4
4
2
RUUS
RUUS

4
3
4
4
2

3
3
3
4
4
4
2
2
2
4
4
4
RUUS
RUS
RUS

Asproiu Claudiu
Zinga Gheorghe
Flonta Viorel
Timis Octavian
Pilbak Stefan
Dombi Stefan
Iancu Mircea Florian
BencicTraian
BodeaAlexandru
Smetak Csaba lajos
Molnar stefan
Costin Ioan
Repka Tamaş ZoHan
Gaspar Arpad
luszli Emo
Butcovan Dumitru
Dromereschi Vasile
Chiş Mihai Dănuţ
Torza Ioan
Popp Emil
Babu Mircea
Popa Vasile
Geczi Ioan
Szabo Zoltan
Morocazan Ioan
Sabău Dan
Bunta Daniel
Vasiliu Mircea
PopAndrei
Harmanas Nechifor
Chiorean Dumitru Mircea
MahaleanAxente
Moldovan Rodica
Pasca Cod rin
Areteleanu Gavril
Purcelean Ioan
Nicolaus Horaţiu
Munteanu Daniel
Născuliu Dorin Stelian
Olved; Zoltan
Născutiu lucian
Oancea Cristina
Bota Iosif
Szalhmary laszlo
Imre Gheorghe
PopUviu
Cornescu Dan
Bertics Tiberiu
Caţavei Nicolae
Gaz Emil Petru
Veith Robert Iosif
SernamAlexandru
Popovici Laurenţiu
Ciobanu Teodor Dorin
Ardeleanu Gabriel
Talpos tlie
Chirilă Octavian Marius
Pop Coman Vasile
Strungar Simion
Repka Denis Dorian
Dobra Călin Gabriel
Fmp George Vasile

Oradea,str.Nufărului nr.82.bl.82,sc.A,et.7,jud.BH
Cluj-Napoca,str.Peana nr.14,bI. L9.ap.40,jud.CJ
Beiuş,slr.lndependenţei nr.6,bl.C1.sc.A,jud.BH
Cluj·Napoca.str.Peana nr.11 ,ap.24,jud.CJ
Cluj·Napoca,str.Morii nr.26A,jud.CJ
Baia Mare,bd.Republicii.bt5,ap.30.jud.MM
Oradea,slr.Transilvaniei nr.8,bl.U2,ap.6,jud.BH
Coliglet nrA3,jud.BH
Oradea.slr.Proletarilor nr.126A,bI.AN6 1,jud.BH
Oradea,str. Transilvaniei nr.14,bI.46,et. 7 ,apA,BH
Oradea,slr.Splaiul C rişanei nr. 7 ,bI.B3.sc.A,jud.BH
Corn . Măl in nr.14,jud.BN
Baia Mare,str.G.Enescu nr.5A.ap.3l ,jud.MM
Carei.calea 25 Octombrie.bL37,ap.18.jud.SM
Salu Mare,slr.Karl Marx nr.20.jud.SM
ZaIău.slr.simion Bărnu~u nr.1.bl.A27.ap.67.jud.SJ
Baiul nr.362,jud.MM
Piscolt nr.446,jud.SM
Carai,slr.cpt.Zăgănescu nrAOA.ap.11 ,jud.SM
Bislriţa ,bd.DecebaJ,b!.B6,ap .20j ud.BN

Ocna Mureş, s tr.Steluţe i nr.6,jud.AB
Aiud.str.Floriior nr.S,jud.AB
Vadu C rişulu i nr.676A,jud .BH
Oradea,slr.Cazaban nr.8.bI.P3,ap.1,jud. BH
Gherla,slr.Major Siratanovici nr.SB,ap.3,jud.CJ
Bistriţa,slr.Panait Cerna nrA,bl.A,ap.2,jud.BN
Cl uJ·Napoca.slr.Victor Hugo nr.l1.jud.CJ
Oradea.str.Apelor Calde nr.30,bI.OB3.et.1 ,jud.BH
Şimleul Silvaniei,str.N.Bălcescu nr.17.bI.B2.SJ
Alba lulia.str.Mesleacă nului nr.23,bLME9.ap.6.AB
Apahida,str.T.Vladimirescu nrA8.jud.CJ
Gherla.aLStăruinţei nr.12,bl.K60,ap.39,jud.CJ
Cluj-Napoca.str.Peana nr.3.bl.R 16.ap.15,j ud.CJ
Baia Mare.aLNouă nr.l ,ap.38.jud.MM
Zalau.str. Mihai Vileazu nr. 73 .bl. D2,ap. 39 .j ud.SJ
Cluj· Napoca,str.Porumbeilor nr.27 jud.CJ
Năsăud . aI.Dacia .bI.6A 12.jud.BN
Năsăud ,str. Nouă.bI .5ABC.ap. 1 2.jud.BN
Năsăud ,str.Coaste i

li nr.13,jud.BN

ZaIău.str.Stadion.bI.H43.ap.5.jud.S J
Năsăud ,str. Nouă .bl. F3.ap. 7 .jud .BN

Năsăud .str. Nouă ,bl.F 1 ,ap.9.jud.BN
CI uj-Napoca ,sir. Mehedinţi nr. 6l .bl. C8 ,ap.18.judCJ

Cluj·Napoca,str.Budai Deleanu nr.60 ,jud.CJ
Cluj· Napoca,str.Bucium nr.3.b1.A2,ap.33.jud.CJ
C\uj·Napoca,str.Gheorgh ieni nr.20,jud.CJ
Câmpia Turzii . st r.Ţebea nr.18.jud.CJ
Satu M a re.p-ţa 25.Qclombri e nr.12.ap.19.jud.SM
Baia Mare,str.Ciprian Porumbescu nr.5,ap.4,MM
Tauli Magheruş,str. Nistru!ui nr.457,jud.MM
Sighetu Maremaţiei.str.lndepen denţei,b1.4 ,ap. 74
Sighelu Maremaţiei,Cuza Vodă nr.4,bLl,ap.30,MM
Sighelu Maremaţiei.str.G.Coşbuc nr.21.jud.MM
Oradea.slr.Moldovei nr.7 .bl.PB70,ap.14,jud.BH
ZaIău.str.Mihai Vileazu nr.73.bI.D2.ap.39,jud.SJ
Com.Sarmasag,str.Albinei nr.9,jud.SJ
Ocna Mureş.al. lndependenţe i,bI.23. sc.B.ap. 1 1 ,AS
Com.Nuseni.sat Feleac nr.177.jud.BN
Năsăud ,str. Horwa nr.63.jud.BN
Baia Mare,str.G.Enescu nr.5A.ap.31 ,jud.MM
Baia Mare,str.Cuza Vodă nr.6.ap.7,jud.MM
Baia Mare,str.Victoriei nr.17,jud.MM
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fără sem nal la intrare , deci cu
maxim pe lanţ. Eventuale vârfuri
anormale pe ecranul analizorului indică
te ndinţa de oscilaţie.
Este posibil ca , prin Înlocuirea
selectorului de canale ori inal cu un

SVCC

.,

fen o m en ul p r opagăr i i undelor
mecanice (acu sti ce) pe sup rafaţa unui
cristal.
Pe un substrat piezoelectric de
niobat de litiu monocristalin se evaporă
un strat de alum iniu. Printr-o teh ni că
specială se pre lu crează precis o serie
de electrozi Î ~t re pă trun şi care
acţionează ca traductoare de intrare ,
respect iv de ie ş ire. Substratul se
lipeşte apoi pe o folie metalică drept
suport ş i se conectează cu f ire la
termi nale.
Dacă la intrarea filtrului se aplică
un semnal electric, atunci traductorul
de intrare va genera unde mecanice de
suprafaţă (acu sti ce) care vor produce
semnal electric În traductorul de ieş ire .
Traductoarel e acţionează ca "antene"
de em isi e- recepţi e . Funcţie de
structura trad ucto rulu i se obţi n
caracteristici de "a nt enă" foart e
diverse . Pot fi astfel stabilite frecvenţa
centrală, forma ca ra cte ristic ;; de
trecere ş i timpul de Întârziere de grup
prin numărul , lungimea , ordonarea şi
, - -- c.1.

re zo n anţă ,

acestea a u un ele
care dife ră de ace lea ale
filtrelor clasice cu bobine:
a) Transferul direct
Filtrul SAW are un t imp de
propagare de bază de aproximativ o
micr osec und ă. Da că proiectarea
circuitulu i În care este utilizat filtrul nu
este coresp unză toa re, este posibil să
3pF
se producă transferul direct al
semnalulu i de la intrarea filtrului la
ieş ire, care se manifestă ca un ecou
Figura 3a
preliminar, adică apare o imagine ecou
altu l de alt tip, d in diferite motive
Înain tea imag ini i normale (apare
(defectare, mărirea benzii recepţionate
dublura la stânga imaginii), care nu
etc) să apa ră t end i nţe de osci l aţ i e
trebuie con fu ndată cu dublarea la
manifestate prin "agăţ are" În bucla de
dreapta provenită din refl exii datorate
RAA la comutarea unor canale, În
semnalului multiplu recepţ ionat de
antenă sa u din dezadaptări d e
general de la un canal cu nivel mic la
un cana l cu nive l mult mai mare.
imped anţă). Se recomandă ca sarcin a
Tensiunea de co man dă RAA răm âne
filtrului să fie simetrică , iar conexiunile
mare pentru comanda selectorului
(traseele) lungi la intrare ş i ieşire să fie
evitate .
acordat pe un canal cu nivel mic, dar
b) Ecoul de tranzit triplu
canalul recepţionat are nivel mare şi se
produce desincronizarea. Un eo ri ,
Ecoul de tranzit triplu este un
reducerea amplificării preamplifisemnal tipic filtre lor SAW: semnalul de
-Ia traductorul de intrare reflectat de
catorului de FI poate rezolva problema
osci l a ţ i ilor , dar este necesar ca
trad uctorul de ieşi re , se Întoarce la
aceasta să fie realizată În deplină
traductorul de intrare unde este din
cunoştinţă de ca uză (se poate realiza
3pF nou reflectat, astfel apărând un
şi fă ră aparate speciale, numai prin
semnal de ecou la ieşire cu un timp de
Întârziere de trei ori mai mare decăt
calcule), deoa rece implică practic
repr oiectarea căii de RF a'
' - - - - -- Întârzierea de bază. În principiu acest
Figura 3b
televizorului.
Menţionăm
că
semnal există În permanenţă şi nu
posibilitatea apariţiei oscilaţiilor În distan ţa traductoarelor. Caracteristicile poate fi evitat. Totuşi , nive l ullui nu este
bucla de CAF este mult redu să În traductoa relor de intrare, respectiv de o constantă a filtrului, dar este o funcţie
sistemele la care CAF-ul se realizează ieşire, stabilesc caracteristica de de pierderile de inserţie . Practic este
prin intermediul microprocesorului , tran sfer a filtrului. Un avantaj deosebit important ca ecoul de tranzit triplu să
deoarece În acest caz bucla nu este al acestui tip de filtre îl constituie faptul fie scurtcircuitat de o im pe dan ţă
Închi să În domeniul timp. La sistemele că timpul de Întârziere de grup poate redusă a generatorului care atacă
la care CAF-ul se realizea ză direct, fi realizat independent de caracteristica filtrul.
prin informaţia de la CI de FI -CC de frecventă , În functie de necesităti.
c) Reflexiile
acţ io nând direct asupra selectorului ,
În c~mparaţie ~u filtrele clasi~e
Un traduc to r emite unde
posibilitatea a pariţie i oscilaţiil o r CAF de selectivitate concentrată cu acustice În ambele direcţii . Undel e
este reală, acest tip de oscilaţii se elemente LC care Î ncă se ma i care se reflect ă de m a rginile
manifestă În general tot prin "agăţare" Întâln esc la unele te levizo are de substratului pot apare ca semnale tip
la comutarea anumitor canale.
construcţie veche , filtrele SAW au ecou. Pentru a evita feno menul ,
2. Filtre cu undă acustică de unele avantaje importante:
marg inile substratului sunt prevăzute
- asigură o reproductibilitate cu un material absorbant care reduce
suprafaţă
Filtrele cu undă ac usti că de foarte bună a AFI ;
reflexiile la un nivel acceptabil.
s u p rafaţă, având structura intern ă ca
- reglarea televizorului este mult
d) Răspunsul la impuls
Transmiterea directă, ecoul de
in figura 2a , sunt componente pasive simplificată (un specialist cu ex perienţă
având caracteristica de filtru de bandă. poate realiza sa tisfăcător reglarea tranzit triplu şi reflexiile sunt fenomene
În figura 2b este prezentat simbolul integrală a căii comune direct pe legate de domeniul timp al filtrului şi pot
unui filtru SAW (cu 5 pin i) de tip semnalul emis de staţiile TV);
fi determinate prin răs punsul la impuls.
intercarrier, având structura internă
- sup rafaţa filtru lui SAW este de
e) Răspunsul În frecvenţă
dată În figura 2c; În figura 2d este maxim 0,5 cm'.
Răsp uns ul În frecvenţă este dat
Datorită faptu lui că filtrele SAW de norma TV pentru care a fo st
figu rat simbolul unui filtru SAW (cu 10
pini) avân d căi sepa rate FI v ideo - se bazează pe interfe renţa undel or proiectat fi ltrul şi este data de catalog
sunet. Functionarea lor are la bază mecanic e de supra fată si nu pe cea mai importantă :
câştig
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HW2241 ş . a. iarcel prezentat În figura
3b În cazul filtre lor F1 057, DSW2005M
Timpul de întârziere de grup etc. Preci zăm că În acest al doilea caz
corespund e În genera l cer i nţelor valoarea inductanţe i L depinde de tipul
normei TV pentru care a fost proiectat filtrului folosit , reglându-se pentru
dB
Raspunsul
In amplitud ine
obţinerea amplitudinii maxime a
· 10 F - - - - , - - - - - - - - - - ---,
purtătoarei FI -video.Mai jos,vom
exemplifica două tipuri diferite de
concepte de preamplificatoa re
20
FI, cU adaptări le de impedanţe
g 30
corespunzătoare.
f) Timpul de Întârziere de

Înregistrări

SECAM , acest dezavantaj
nu
t ra tăm aici amplificatoare FI cu că i
separate de imagine , respectiv sunet,
menţionăm
că
o
rezolvare
corespunzătoa r e
a prelucrării
semnalelor SECAM În cadrul TV
bistandard se poate obţine cu filtrul
OFWK3950, care are răspuns plat
Între 34,2 • 34,9 MHz. Caracteristica
de amplitudine a acestui filtru este
j 40
Prezentăm În
cont inuare prezenta t ă În figura 6. Pentru
50
caracteristicile principale ale unui prelucrarea căii de sunet este necesar
60
tip foarte răspândit de filtru SAW, un filtru separat.
70
(O FW)K2950 . Acest fi ltru are
Caracteristicile principale ale
27
29
3\
33
35
37
39
41
43
45 frecvenţă intermediară 38,9 MHz filtru lui SAW bistandard B/G, D/K
Figura 4
F
I [MH [ ~
recven a
Z -----"'-şi
e s te proiectat pentru OFWK2950
fi ltrul, de ş i se poate obţine orice televizoare bistandard B/G, D/K. Totuşi
Impedanţel e de măsură sunt:
ca racterist icâ , independent de trebuie să menţionăm că un filtru SAW
- impedanţa de atac: 50Q;
răspunsul În frecvenţă.
bistandard este un compromis
- impedan ţa de sarcină: 2KQ II
g) Impedanţele de intrar,,/ (acceptabil totuşi), deoarece nu se pot 3pF ;
ieşire
realiza simultan pentru mai mult de o
- pierderi de inserţie:16dB ;
Impedanţele de intrare/ieşire
I(asp unsul In amplitudine si
- atenuarea pu r tătoarei de
InlOlzlerea d e g ru p
fiS
au o variaţie importantă cu -2I'd->-'_ _-,-_ _ _- -- - - - - , 200
imag ine (38,9MHz) : 5,2dB;
160
frecvenţa, aceasta putând afecta
·1
- atenuarea subpurtătoa rei
., 120
croma PAL (34,47 MHz) : 3,6dB;
caracteristicile montajului În care
o
este utilizat filtrul. În general, filtrele
. BO
~
- atenuarea purtătoarei de sunet
rn
utilizate În etajul de FI al. 2
40
• (32,4 MHz) : 20,8 dB;
televizoarelor se recomandă a fi g 3 .
o
atenuarea purtătoarei video a
atacate cu o impedanţă redusă , de ~ 4
.40
,oi cana lului adiacent superior (30,9
ordinul sute lor de ohm i, iar ca
.80
~ MHz) : 52,0 dB;
5 ··
sarcină este bine să fie terminate pe
120
~
- atenuarea purtătoarei de sunet
. l ··
6
o impedanţă simetrică echivalentă
. 160 ~ a canalului superior FIF (40,40
cu o rezistenţă de circa 2KQ În
B L -_ _-'-...c.._ _ _--'_--'-.I.---'·200
~M Hz): 46,8dB.
32
33
34
35
36
37
38
39
M Hz
Caracteristica de frecvenţă este
paralel cu o capacitate de circa 3pF.
Figura 5
Frecventa ------t:>
Aceasta este impedanţa de intrare
prezentată În figura 4 şi timpul de
a multor amp li ficatoare de FI din normă atât caracteristica trece-bandă, Întârziere de grup În figura 5.
circuitele integrate uzuale. Cele de mai cât şi timpul de Întârziere de grup
În tabelul de mai jos sunt
sus se aplică În special filtrelor SAW optime. În plus, pentru redarea corectă prezentate o serie de filtre SAW mai
fabricate de Siemens-Matsushita, dar a semnalelor color codate SECAM, ar des Întâlnite.
ş i celor ale altor firme. Există totuşi fi necesar ca răspunsul În frecvenţă În
3. Etaje
practice
de
filtre{ex. filtrele bistandard B/G, D/K de zona subpurtătoarelo r de crominanţă preamplificator FI
tip F1057-To shiba, DSW2005- (34,2 - 34,9 MHz) să fie plat, ceea ce
Prezentăm În continuare două
Daewoo) care pentru adaptare corectă nu se realizează, după cum se vede În concepte diferite de preamplificatoare
necesită la ieşi re, În paralel cu grupul figurile 4 şi 5. Compensarea parţială FI , dar care
au performanţe
menţionat, o bobină care se reglează a caracteristicii de frecvenţă şi a comparabile.
Ambele tipuri de
pentru amplitud inea maximă a timpului de întârziere de grup se pot preamplificatoare se întâlnesc În
frecvenţei intermed iare (38,9 MHz realiza pri n alegerea unor valori schemele practice. Caracteristica
pentru filtrele menţionate). Se cuvine corespunzătoare ale rezistenţei AmpU,"",,"
· 10 f'
d"-B-,-_-,-_,-____,------.,._-,--,
menţionat că, la ieşire, impedanţa de serie şi a bobinei paralel de
o
sarcină poate fi micşoratâ cU rezistenţe adaptare a filtrelor TRAP
paralel de 330-2200 Q, aceasta având (rejecţie) de sunet. Prin
10
ca singur efect, În general, reducerea compensarea parţială În filtrul V 20
. amplificării globale a lanţului de RF. clopot de la intrarea decodoruluia,el 30
Caracteristica de frecvenţă nu este SECAM se poate obţine totuşi
40
afectată. În figura 3 este prezentată un răspuns acceptabil, dar
501 ······ ' A
adaptarea filtrelor SAW la intrare şi, pentru semnalele externe video, · 60
respectiv, ieşire. Modul de adaptare din red area SECAM nu va mai fi
70 ~25~2~7~~2~9~3~
,--~
33~~35~~3~7--3~9-.~4,--~
figura 3a este utilizat În cazul filtrelor corectă. Totuşi , ţinând cont de
Figura 6
Frecvento(MHz)--l>
de tip OFWK2950, F1406B/S, faptul că sunt foarte putine
grup

prezintă puţi nă i mportanţă . Deşi

Î• I:

t

t: -

I
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VIDEO-T.V.====================
comună celor două etaje este utilizarea
unui tranzistor de tip BF1 99, BF370,
BF959, 2SC388A, 2N5179 care are un
curent de colector de circa 15mA şi o
foarte bună liniaritate.
În figu ra 7 se prezintă schema
unui etaj de amplificare cu reacţie
para lel-para lel. Acest tip de reacţie
reduce atât impedanţa de intrare cât şi

măreşte impedanţele de intrare,
respectiv de ieşire. Impedanţa de
intrare ( i mpedanţa de sarcin"ă a
selectorului) este fixată extern cu Rl82Q, mult mai mică decât impedanţa
de intra re a etaju lui de amplifi care .
Impedanţa de ieşi re este dată de R2
În para lel cu LI. Nici În acest caz
impedanţa bobinei nu este cr i tică.
+1 2V
LI
l uH

4K7

De 10
selector
----!>

10nF

Rl

o---j f--c:=J-+e----H

"

IK2

10nF

Figura

7

impedanţa de ieşire, precum şi
amplificarea. I mpedanţa de intrare
(impedanţa de sarcinâ a selectorului)
este aproximativ egală cu RI -47Q,
Impedanţa de ieşire (de atac a fi ltrului
SAW) este dată de inductanţa bobinei
LI În paralel cu impedanţa de ieşire a
etajului (circa 100Q). În mod normal ,
bobina Împreună cu capacitatea de
intrare a fi ltru lui (12pF pentru
OFWK2950 la 36,5MHz, dar este o
valoare tipică) trebuie să realizeze un
circuit acordat pe frecvenţa centrală,
dar se observă că impedanţa bobinei
practic nu contează şi deci nu este
critică. Amplificarea este dată de
raportul R2/R 1 .
În figura 8 se prezintă schema
unui etaj de amplificare cu reacţie
serie-serie. Spre deosebire de schema
precedentă, acest tip de reacţie

Nr
crt
1
2
3
4
5

Tip
fi ltru
OFWK
2950
OFWJ
1955
OFWG
1964
Fl046B/S
OFWK1950
T l027

Z gen
lohmi)
50

Z sarci n ă
IKohmi)
2,2

38 ,9

50

2,2

B/G

38,9

50

2,2

B/G,

38

50

2,2

38 ,9

50

2,2 11
bobina
2,2 11
bobina
2,2 11
bobina
2,2 11
bobina
2,2

B/G ,
D/K

B/G ,
D/K, I

D/K

B/G,
D/K

B/G ,

38 ,9

50

7

Fl057,
DSW2005M
Fl026

D/K
D/K

38

50

8

Fl032

M

45,75

50

9

HW2241I
SF1 321

B/G,

38

50

D/K

6
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reacţia

de la ieşire. Aceasta este
de rezistorul R207 (1 ,2KQ),
conectat Între colectoru l şi baza
tranzistorului , Întrucât condensatorul
C212 (1 nF) are o reactanţă capacitivă
foarte mică, practic neglijabilă, la
frecvenţa de lucru . Amplifica rea
etajul ui este ap roximativ egală cu
raportul rezistoarelor R207/R206,
adică 21 ,5dB(ci rcaI2).
Filtrul SAW-CF201 are FI video
egală cu 38,9MHz, fiind de tip J1955.
EI este cuplat la intra re cu
preamplificatorul FI prin condensatorul
C220 (1 nF) şi la ieşire cu IC202 1a pinii
8 si 9 (intrare FI ) , simetric, prin
int~rmediul condensatoarelor C252 şi
C253. Întrucât se constată apariţ i a
unor inte r modulaţii supărătoare pe
unele canale (În special pe cele având
FI2 su net egală cu 5,5MHz) autorii
recomandă Înlocuirea fi ltrului de tipul
menţional (J1955) cu un fi ltnu de tipul
K2950, Filtrele sunt compatibi le pin la
pin şi nu necesită reglaje sau
modificarea
valorilor
unor
componente.
stabi l ită

Amplificarea este dată de raportul
rezistenţelor R2/R3.
În cazul concret al receptorului
TV
color
ROYAL
(RECOR)
preamplificatorul de FI cale comună
este realizat În principal cu tranzistorul
Q201 (de tip BF370). Acest montaj
este de tipul celui prezentat În fi gu ra
(continuare În numărul viitor)
6 (reacţie paralel-paralel). Impedanţa
220
de
intrare
r--T~--T--C:=Ji-O + I ZV
("văzută " de
.2
,onf
selector ca
l uH
5<6
470
I
sarcină) este
aproximativ
egală
cu
R206(100Q) ".,~~t6~
lOnf
iar impedanţa ----!> Ţ I-+---f-K.
de Ieşire este
de CIrca 100Q,
.,
lK
.3
fiind deter'2
27
Figu ra 8
mlnată
de
7

FI video
IMHz)
38,9

Norma
TV

o

TV

Capsula

GOLDSTAR,
NEI,OMEGA
RECOR, ROYALLOYALTY
SONY

5 pini În linie

GREATWALL
AUDISON IC
AUDIOTON
PR IMA,MEC
KOTRON, STRATO,PROFEX
ANITECH
ICE
TOSHIBA

5 pini În linie

NIPPON

rotundă

5 pini În linie
5 pini În linie

rotundă
rotundă

rotundă
rotundă
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DIODA ZENER PROGRAMABILĂ TL430/1
ing.

Şerban

Naicu

Sunt numeroase si tuaţii În care regulă , o diodă Zener standard.
ieşire stabilizată se poate programa din
constructorul electronist nu dispune de
În tabelul de mai jos sunt diviz orul rezistiv R 1 /R2 la valori
dioda stabi li zatoa re de tensiune prezentate co mparativ câteva
(Zener) având valoarea necesară caracteristici ale celor două tipuri de
l[mAl
pentru ap li caţia re spect ivă. Iar dacă circuite integrate: TL430 şi TL431.

~

ANOD

lAI

REF

CATQD

IKI

c;>

o>--_~)-------<o
Figura

Caracteristică

TL430

TL431

200ppm/oC

100ppm/oC

1,5Q
2,75V
2,75:30V

0,2Q
2,5V
2,5:36V

Compensare
termică
Impedanţă
dinamică

UREF tipic
Valoare tensiune
reg l a tă 1=1.,.1 OOmA

nici prin Înserierea mai multor diode
Zener, pe ca re le avem, nu putem
obţine e xact valoarea necesară ,
suntem Într-un impas.
Dar, la asemenea situaţii critice
s-au gândit, probabil , şi fab ricanţ i i de
componente electronice care oferă o
"diodă Zener" (de fapt un ci rcuit
integrat) a cărei tensiune de ieşire
stabi l izată (Uz) este programabilă.
Este vorba de circuitul integrat;tA431 C
( Fairchild) sau TL431 CLP (Texas
Instruments) .
Cele două tipuri de circuite
integrate (TL430 şi TL431) au simbolul
prezentat În figura 1, iar capsulele şi
semnificaţia terminalelor În figura 2a
(capsula TO-92) şi, respectiv, figura
2b (capsula MP48 , de tip D IL).
Schema bloc internă este prezentată
În figura 3, iar schema internă de
principiu În figura 4. Se observă că
dioda Figurată punctat exist ă numai la
circuitul integrat TL431. Aceasta are
rolul ca , În cazul În care catodul devine
negativ (Faţă de anod), să conducă,
" şuntând tranzistorul şi determ inând
astfel Îmbunătă ţirea performanţelor
circuitului integrat În comparaţie cu o
diodă Zener obişnuită. Acest lucru
reie se Foarte clar şi din caracteristicile
prezentate În figura 5, impedanţa
d i namică a lui TL431 fiind de circa
0,2 Q, faţă de 30"'60Q cât are, de

În figura 6 este prezentat
montajul În care tensiunea de ieşi re
este fixă (2,5V), fiind dete r minată de
tensiunea de referinţă. Tensiunea
nestabilizată de intrare este cuprinsă
Între 5V şi 30V.
Pentru obţinerea unei tensiuni
de ieşire programabile, conform relaţiei
UOUT = U,ef( 1+R1 / R2), este folosit
montajul din figura 7. Tensiunea de
CAlOD
800

,,
'-L=:h-K,

Figura 3
800
ANQD

CAlOD

,
0---1

+

>---1(,

t~l1îlo;

20

's

Rs

'z
Uin

IREF

Uoul -=
2,SV

UREF_~

A

REF

a, Figura 2 b,

f~1îlO;
,

REF

GJ

800

REF O-~-IC

K

o
o

cuprinse Între 2,75V"'30V, pentru
TL430 şi 2,5V.,.36V, pentru TL431.
Curentul de intrare pe terminalul
REF este de circa 2;tA (max.4;tA).
Putere., m8ximă disipată (pentru
capsula de plastic) este de 775mW
Valoarea rezisto rului Rs (de
limitare a curentului prin circuitul
integrat) se calculează ca pentru o
diodă Zener obişnuită:

2,SV

Figura 4

Figura 6 .",.
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Rs

"

IZ
Uoul

La o capacitate de sarcinâ sub
6nF, sau peste 2~F, func ţ ionarea
circuitului integrat este stabilă , Între
cele două valori ea este instabilă, cu

/

390
+9V

RI
lM

oscilaţii.

O schemă concretă , cu valorile
componentelor utilizate , este
prezentată În figura 8. Montajul
furnizează la ieşire 5V/15mA.
Două montaje simple, utilizând
fiecare câte două circuite integrate de

Figura 7
R = (UINmax-UOUT)/(IZmax-lsmln)
Pentru menţinerea unei
referinţe stabile, curentul prin divizorul
rezistiv (R1/R2) este recomandab il să
fie de cel puţin 1mA.
Calculul tensiunii de ieşire
(UOUT) - care este şi tensiunea de pe
TL430/1 - se face cu relaţia:
UOUT (1 +R1/R2)UREF+IREFR1
Neglijând cel de-a l doilea
:ermen (Întrucât IREF este foarte mic,
de circa 2~A) vom obţine :
UOUT = (1+R1 /R2)UREF

R5

u+ o-~------~===r~--,

RI

R6

CI

•

lOuF

~

Figura 12

nivelurilor logice T.T.L. Tabela de
am ontaiului este:
OUT
IN
L
5V
H
1,8V
în figura 12 se prezintă un timer
care are perioada de Întârziere de T
(R 1C 1)(ln9/(9-Uref».
MOl1tajul din
figura 13
repreL;lltă o sursă de tensiune
reglabilă Între 1,5 şi 5V. Schema
conţine şi circuitul integrat regulator de
tensiune 7805.
adevăr

=

=

R2

Figura 10

330/0,5W

7805
10K
1%
Uln
11 .. 18V

100uF

lOQnF

+6V
100nF

•

1OOuF
+
25V

25V

Uout::
5V/15mA

OUT

IN

5K

10K
1%

100

Figura 8
Valoarea tensiunii de refe rinţă
este cuprinsă Între 2,44V şi 2,55V,
a vând va loarea tipică de 2,495V.
Cunoscând valoarea tensiunii de ieşire
U OUT) putem determ ina va lori le
-ezistoarelor R1 şi R2 , care alcătuiesc
w orul rezistiv. Astfel, la un curent de
• mA prin divizor, vom avea R2 ;:
27KQ.

".

tip TL431 sunt prezentate În figurile
10. Ele reprezintă două
comutatoare de supratensiune şi,
respectiv, de subtensiune. Tranzistorul
T. Î n primul caz. se va deschide,
respectiv LED-ul se va "aprinde" in
situaţi a În care tensiunea aplicată (U)

Figura 13

9 şi

respectă inegalităţile:

Un generator de curent constant
(1 amA, in acest caz) se poate realiza
cu ajutorul diodei Zener programabile
TL430/1, cu schema din figura 14.
Curentul de ieşire se determină cu
relaţia: Is = UREF/R.

>5V
(1 +R3/R4)UREF + USE < U <
/~
_
_
-,A~_"
Rezistenţa internă (diferenţială) (1+R1/R2)UREF
15
1(
IOmA
Tensiunea de referinţă este
es<.e dată de re laţ ia:
Rz = 0,750(1 +R1/R2)
UREF = 2,5V.
250
Curentul IZmln este de 1mA, iar
Reţeaua RC situată inaintea
> l mA
diode i D acţionează În cazul
~de 100mA.
supratensiunilor rapide.
Figura 14
în figura 11 este prezentată o
altă aplicaţie a circuitului integrat de tip
Bibliografie
1. Texas Instruments - The
TL430/1 şi anume ca detector de
tensiune , respectiv detectarea Linear Circuit - Data Book;
2. Enginee r 's Notebook II lK
Forest M. Mims III, 1982;
OUT
+ 5V
3. Elektor nr.6/1992, nr.7-8/
lK
1991 ;
4. Radio-Revue des oundes
IN
courtes , nr.3/1982;

Figura 9
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CIRCUITUL INTEGRAT LM4861
Aurelian
ing. Cătălin

Seria amplificatoarelor audio
de mică, medie şi mare putere,
produse
. de
NATIONAL
SEMICONDUCTOR sub codurile
LM38x, LM 18xx, LM28xx şi
LM38xx, este deja binecunoscută.
Mai puţin cunoscute sunt circuitele
integrate din seria LM48xx, serie
denumită
BOOMER
AUDIO
POWER AMPLIFIER, lansată de
curând pe piaţa mondială de
componente electronice.
Aceste amplificatoare audio
sunt caracterizate printr-o serie de
particularităţi specifice, neÎntâlnite
VDD

+INP

BYPASS

-+----1

rl-t---t-V01

-+----.,---+--I

V02

SHUlDOWN

Figura 1

GND

la alte 'circuite integrate monolitice.
Ca pri nci paie particu lar ităţi,
menţionăm tensiunea mică de
alimentare (+5V) şi posibilitatea
cuplării directe a difuzorului (fără
condensator electrolitic).
În cele ce urmea ză vom
prezenta circuitul integrat LM4861,
pe care îl considerăm a fi cel mai
adecvat utilizărilor curente, şi În
mod special sistemelor audio care
lucrează la tensiunea de 5V, ca de
exemplu buclele audio digitale.
Folosind ca amplificatoare de
putere circuitele integrate LM4861,
vor rezulta montaje compacte şi
unitare din punct de vedere al

din seria BOOMER, LM4861 a fost
special proiectat pentru echipamente de calitate, cu consum
redus. Numărul componentelor
externe este redus la maximum,
lipsind condensatorul de cuplaj cu
difuzorul, cel din circuitul bootstrap,
precum şi alte componente din
reţelele de compensare. Printr-un
control exterior, care poate proveni
de la microcontrolere sau
microprocesoare, circuitul integrat
LM4861 poate fi făcut să
funcţioneze În mod shutdown,
caracterizat prin consum extrem
de redus. Acest mod de operare
asigură blocarea amplificatorului
când se aplică o tensiune de 2 .
3V pe pinul 1.
Puterea medie continuă pe o
sarcină de 8n este de 0,5W, dar
vârfurile instantanee de putere pot
depăşi 1W, fără apariţia unor
distorsiuni impo rtante . Pentru
puterea nominală de 0,5W,
distorsiunile armonice total ~ şi
zgomotul, considerate În banda de
frecvenţă
20Hz-20KHz, au
valoarea tipică de 0,45%.
Tensi unea de alimentare poate fi
de minimum 2,lV şi de maximum
5,5 ... 6V; curentul de repaus este
de 6,5 ... 10mA(max).
Aria de aplicabilitate a
circuitului integrat LM4861
acoperă un domeniu larg, de la
plăcile de sunet (audio card sound
blaster), din calculatoarele
personale, telefoane celulare,
echipamente audio portabile, până
la jocuri electronice sau jucării.
Structura internă a circuitului
integrat LM4861 este prezentată
În figura 1, iar configuraţia pinilor

alimentării.

Circuitul integrat LM4861
este un amplificator audio de
putere conectat În punte, capabil
să livreze o putere medie de 0,5W
la o tensiune de alimentare egală
cu 5V. Ca si alte circuite integrate

22

Lăzăroiu
Lăzăroiu

este indicată În figura 2. Precizăm
că circuitul integrat LM4861 este
qisponibil În capsula M08A, de mici
dimensiuni, aproximativ 5x6mm
(inclusiv pinii); acest tip de capsulă
este dedicat tehnicii de montaj pe
suprafaţă c SMD.
Aşa cum se poate observa
În figura 1, amplificatorul este
realizat prin conectarea În punte a
două amplifi catoare operaţionale
de putere. Această configuraţie
permite obţinerea unei puteri audio
mult mai mari (Ia aceeaşi tensiune
de alimentare), fără să apară
limitări ale semnalului. În plus,
deoarece ieşirea este de tip
diferenţial, prin sarcină nu circulă
componentă de c.c. De aceea,
difuzorul se cuplează direct,
excluzând condensatorul electrolit ic de cuplaj, care, În afara
pretului si a dimensiunilor relativ
mari, prezintă şi dezavantajul că
formează, Împreună cu sarcina, un
filtru trece-sus.
Un aspect deosebit de
interesant este cel referitor la
puterea dispată, care creşte odată
cu puterea utilă În sarcină. Deşi
această putere este mult mai mare
decât la un amplificator obişnuit
alimentat la aceeaşi tensiune,
c ircuitul integrat LM4861 nu
reclamă folosirea radiatoarelor
termice (în condiţiile În care
temperatura
amb iantă
nu
depăşeşte 44°C). Experimentele
realizate de noi cu acest circuit
integrat au demonstrat un
comportament excelent din acest
punct de vedere si o eficientă
5PF'

,

4,7uF

SHUTDOWN

1

8

Vm

BYPASS

2

7

GND

1· INP

3

6

VOO

-INP

4

~5

Figura 2

-

V"

o---[î+

3

INTRARE

lM4861

2
lOOnF

.I.

+ 5V

Figura 3 7
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Dat fiind faptul că linia de
întârzi e re digitală utilizează
Având în vedere caracte- convertoareAlD ş i O/Ade tip delta,
risticile generale şi p e rformanţele banda de frecvenţă , considerată la
minicircuitului LM4861, acesta îşi -3dB , a fost limitată la domeniul
poate găsi multe aplicaţii, atât În 80Hz - 6,3KHz. Pentru a reduce
produsele industriale, cât şi Î n lă ţ i m ea de bandă la domeniul
practica amatorilor.
specificat mai sus , condensatorul
În figura 3 se prezintâ de intrare şi cel de reacţie se
schema tipică a unui amplificator modifică în mod corespunză tor,
de bandă largă, propusă de după c um se poate v e de a în
schema din figura 4,
240pF
S c hema unui
INTRAR E
amplificator cu câştig
22o,nnIF~=,~oKS-[~~;;~~ifrJ
8n
mare şi bandă înguslOK
1tă este prezentată în
3
LM4861
figura 5. Un factor
a circuitului intern de

protecţie termică.

~

loonF

Figura 4

•

I -.

2 Lrr--r,-_f:r~~--o +5vde

p roduc ă tor. Parametrii specifici
amplificatorului realizat conform
acestei scheme sunt:
- amplificare = x10(20dB);
- banda de frecvenţă perfe ct
liniară în domeniul 20Hz-20KHz;
banda
de
frecve n ţă
(considerată la -3dB) este cuprinsă
Între 4Hz şi 100KHz;
- tensiunea de intrare =
0,2Vrms(max);
- impedanţa de intrare = 10 KQ;
- puterea de ieşire = 500mW/8Q.
Preci zăm că amplificarea se
sta bile şte prin raportul celor două
reziste nţe din structura sch emei.
Acest amplificator poate fi folosit în
orice apl i ca ţ ie care reclamă o
redare de calitate a sunetului.
Având în ve dere fa ptul că
ci rc uitu l integrat L M4861 se
ali mente ază de la o sur s ă
mo no polară de 5V, com patibilă cu
ten siu ne a d e a li men ta re a
siste mel or di gital e , am aso ciat
acest a mpli f icator un e i linii de
Întârziere d ig i ta lă, fo l os ită ca bu c lă
audio. Menţionăm că atât partea
anal o gic ă
a b u c le i audio
(preamplificatoare , conve rtoare ,
fil tre ) , cât ş i partea di gi t a lă
(memoria şi blocuri le de ad resa re
ş i control), su nt a limen tate în
exclusivitate de la o su rsă de 5V.
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din căşti cu impedanţa de 8 ... 64Q,
se pot imagina o serie de aplicaţii
utile. Menţionăm că microfonul
poate fi conectat la amplificator
printr-un cablu ecranat, cu lungime
mare (10m) .
Nu a fost prevăzut reglaj de
volum, deoarece amplificatorul
este recomandat monitorizării
activitătii sonore într-un anumit
spaţiu , nivelul general fi ind scăzut
în asemen e a situaţii . Dat o rită
acestui nivel scăzut, consumul
mediu al amplificatorului este
redus, circa 20mA.
Prin utilizarea componentelor pasive de mici dimensiuni şi
a efectuării unor trasee/conexiuni
cât mai scurte , oricare ar fi schema
amplificatorului realizat cu circuitul
integrat LM4861, va rezulta un
montaj compact şi stabil, cu
dimensiunile de aproximativ
20x25mm.
Bibliografie
LM4861 BOOMER Audio
Power Amplifier Se ries, National
Semiconductor Corporation, 1994.

ampl ificare egal
cu 100(40dB) s e
impune deoarece
sursa de semnal este un microfon
electre t fără preamplificator.
Banda de trecere a amplificatorului
e st e cuprinsă Între 300Hz şi
3300 Hz (banda vocală) , limitele
fiin d st abi li t e prin alegerea
core s pu nzătoare a constantelor de
timp ale ci rcuitelor RC de intrare şi
de re a c ţie. Da că 20uF
avem În vedere că ~""
."""-C=:J..J
amplifi catorul s e =
poate alimenta de
't..~~cI§~;;~~;;:::f?
Ia o sursă autoLM486 1
nomă (baterie de
2j
4,5V ), iar sarcina
1UF I . ~
poate fi co n stituită

8n

,.,---~~,+ 4 ,5V

Figu ra 5
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S em na l ăm
cu p l ăc e r e iniţ ia t iv a " Fed e r aţiei Român e de
Radioa matorism" de a începe editarea a ceea ce s-ar putea numi BIBLIA
radiotehnicii. Este vorba despre "1NDREPTARUL DE RADI OCOMUNICATII
SI RADIOAMATORISM", o lucrare a mp l ă coordonată de ing. Vasile Ciobănită
-' secretar general al FAR şi dr. ing. Andrei Ciontu (colaborator al revistei
noastre). Lucrarea va a păre a pe fascicole, sub forma unor suplimente ale
revistei F e d eraţ iei , redactate de d iverşi sp ecia li şt i cuno scu ţ i din domeniu.
Primul vol um po artă de nu mirea " G e n era lităţi des pre radioco mu ni caţii
ş i rad ioamatorism. Formu la r matematic pentru ra d i oelectronică " .
Această lu crare se est im ea z ă a fi o re p lică româneasc ă a handbookului radioa matorilor americani (şi nu o traducere) şi va fi, în funcţ ie de interesul
ară tat de căt re cititori, reeditată la 2-3 ani, continând noutăti le si modern i ză ri l e
din domen iu a pă ru te între timp.
'
, ,
Lucrarea se va difuza prin intermediul Radiocluburilor jude ţene , al celui
mun icipal Bucu reşti şi al F.R.R.
Pentru ace a s tă f r umo a să i niti a tivă îi fel icită m pe autorii ei si le
m u lţum i m în nume le cititorilor revistei TEHN IUM I
•
Redacţ i a
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CATALOG

"UN CIP PENTRU GSM"
ing. Nicolae Sfetcu
În actualul context, În care
de operare pentru sistemul de
telefonie mobilă GSM În ţara noastră
au fost deja acordate, consider de un
deosebit interes prezentarea, pe scurt,
a sistemului GSM şi a rezulta telor
obţinute
de firma "ANALOG
DEVICES",- SUA În real izarea unor
circuite integrate specializate.
Sistemul de telefonie celulară
convenţiral este un sistem analogic:
vocea utilizatorului este codificată
analog ic, În timp ce semna lele de
control dintre telefon şi staţia de bază
sunt digitale. În timp a câşt igat Însă
teren, datorită avantajelor indis cutabile , digitalizarea mesajelor chiar
În interiorul telefonul ui , Înainte de
transmitere.
În SUA sunt utilizate două mari
astfel de sisteme, IS 54 (TDMA) şi
IS95(CDMA), dar standardul digital
GSM (dezvoltat iniţial În Europa) este
considerat mai bun, având aproape
două milioane de utilizatori În peste 40
de tări.
. Într-un telefon digital procesarea
vocii reduce mult numărul necesar de
biţi, şi deci lărgimea de bandă; În plus,
pentru fiabilitatea sistemului, există un
licenţe le

reţe lelor

de comunicaţii personale.
Toate aceste cerinţe po t fi
Îndeplinite de setul "AD20 msp 410"
care conţine trei circuite integrate şi
software-ul necesar implementării
sistemului GSM. Setul necesită doar
un subsistem rad io-plus memoria de
bază, tastatura şi afişajul, pentru a
realiza un aparat telefonic GSM
complet.
Cele trei circuite integrate ale
setului sunt, conform cu figura:
-ADSP-TTP01, procesor digital
care Îndeplineşte toate funcţiile de
codare ale canalului şi include un
microcontroler de 16 biţi, care
realizează Întreg protocolul de stocare
şi utilizare a software-ului;
-ADSP-2171
DSP,
care
fun cţionează ca un procesor pentru
semnale de algoritm , pentru codarea
vorbirii şi compensarea deciziilor pe
linie de soft;
-AD7015, utilizat În circuite de
semnale mixate (convertoare de
bandă etc), include dispozitivele de
cod ificare
decodificare
şi
implementea ză toate semnalele
mixate radio, audio şi funcţiile auxiliare
ale semnalelor.

Detaliile prezentate În schema
bloc din figură au următoarele
semnificaţii:

A-circuitul integ rat AD7015, codaredecodare voce şi convertor de bandă
1 - convertor analog-d igital
2 - convertor de bandă
3- convertor digital-analog
B-circuitul integrat ADSP-2171 DSP,
procesor de semnal
1-codare voce
2 - compensare canal
3 - decodare voce
C - circuitul integ rat ADSP - TTP0 1,
procesor de nivel
1 - codare canal
2 - aranjare
3 - criptare
4 - decriptare
5 - rearanjare
6 - decodare canal
7 - microcontroler incorporat
D - subsistem radio
1 - modulator
2 - convertor-sus
3 - comutator
'4 - convertor-jos
5 - demodulator
6 - sintetizator
E - RAM 512kx8
K

2

2

număr

suplimentar de biţi.
Sistemul GSM actual a fost
Îmbunătăţit prin unele facilităţi (poşta
telefonică -"voice mail", servicii digitale
directe etc.) şi prin reducerea
semnificativă a vitezei de răspuns ş i a
Iărgimii de bandă necesare. Există
variante ale GSM care folosesc acelaşi
protocollafrecvenţedetransportm~i

Telefoanele mobile pentru
sistemul GSM necesită dimensiuni şi
puteri reduse. Din această cauză cele
trei circuite integrate, În tehnologie
CMOS,autensiunidealimentarede3
sau 5 V şi consum redus, permiţând
peste 2 ore de convorbire continuă,
sau peste 40 de ore În poziţia
"standby". Ele au 176, 128 şi,

mari de 1,8 şi 1,9 GHz, pentYJ respectiv,80pinişiocupămaipuţinde
utilizarea unor celule mai mici ale 12 cm', cu oînăltime de 1,4mm.
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F - ROM 128kx8
G - Tastatură şi afişaj
H - Interfaţă date
I -Control
J - Microfon
K - Antena
L - Difuzor
Bibliografie
1. Analog Devices, 1994;
2. Telecom, nr.5/1996.
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