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IT T
Ing. Cristian lVANC/OVICI

ircuitul prezentat În figură tranzistor 2N2219 este un oscilaest!3 un microemitător jucă tor de tip Hartley la care frecventa
rie În gama FM 875 - 108 de lucru este dAată de către C8, C9
MHz a cărui putere de aproximativ şi bobina L1. In paralel pe rezis250 mW îi poate asigura o bătaie tentele R6 şi R7 se află condende câteva sute de metri În functie satoarele C5 , respectiv C6 ce
de geografia zonei.
servesc la scurtcircuitarea bazei la
Montajul este deosebit de sim- masă - din punctul de vedere al
plu, realizat cu ajutorul a două tran- radiofrecventei.
zistoare uzuale şi construindu-I cu
Oscilatorul lucrează În banda
putină rigoare, trebuie să func87,5-108 MHz, reglabilă din C8
tioneze fără probleme. Dispune- 'dar şi din bobina L1 (În functie de
rea pieselor şi cablajul , În pag. 12. cât de strânsă este bobina) şi este
Analizând schema ne putem da modulat În frecventă de semnalul
seama că acest emitător radio audio amplificat de către T1. Moeste constituit din două etaje, dulatia de frecventă constă În
primul format În jurul tranzistorului devierea În anumite limite stanT1 (din gama BC 107, BC 171 sau dardizate (±75 kHz) a frecventei
ceva echivalent) şi fiind un pream- de lucru a oscilatorului (deci a
plificator audio ce amplifică sem- purtătoarei) fată de valoarea nonalul furnizat de către microfonul minală În functie de semnalul
, cu electret. Prin -intermediul con- modulator. In practică semnalul
densatorului C2 şi al semi- audio din colectorul ' lui T1 se
. reglabil ului R2, nivelul semnalului Însumează tensiunii de polarizare
audio poate fi reglat Înainte de a fi a bazei lui T2, determinând o
aplicat În baza tranzistorului T1, creştere sau o scădere a valorii
pentru a evita ca o amplificare punctului static de functionare .
prea mare să producă supramo- Semnalut modulat este emis În
dulatia microemitătorului. Din eter direct din bobina L1, dar pencolectorul lui T1, semnalul (defa- tru a mări eficienta se recomandă
zat cu 180 de grade) este injectat conectarea unui fir de 60-70 cenprin intermediul condensatorului timetri printr-o priză pe prima spiră
C4 În baza lui T2. Divizorul de ten- a bobinei fată de colectorul lui T2.
siune format din rezistente le R6 şi
Alimentarea se face la o tensiR7 polarizează baza lui T2 care une de 9-12 volti dar se poate
ajunge la maximum 18 V (mărind
functionează În configuratie bază
cOl:nună. Acest etaj realizat cu un
şi puterea etajului RF astfel).

C

Bobina L1 va avea 4 spire dintr-un
conductor de cupru cu diametrul
de 0,8-1 mm pe un suport cilindric
cu 0 6 mm . Spatiul dintre spire va
fi de circa 1 mm . Alimentând montajul la 9 V, consumul va fi de
aproximativ 100 mA. Tranzistorul
T2 va fi dotat cu un mic radiator.
Este posibilă conectarea ieşirii
unui mixer audio la intrare (pe
plusul lui C2) , eliminând microfonul , R1, R3, DZ1 şi C1.
Este posibilă oonectarea la
ieşire 'a unei antene mai performante prin intermediul unui cablu
coaxial: punctul cald se leagă la
priza mediană a bobinei L1 şi
tresa la masa montajului, cât mai
aproape de borna minus a alimentării.

Indiferent de tipul antenei pe
care ÎI vom folosi , se va stabili
frecventa de emisie din grupul L1C8 astfel Încât purtătoarea să nu
se suprapună peste un post de
radio aflat În emisie În zona
respectivă .

Realizat cu grijă , piesele fiind
selectionate şi de calitate, montajul nu va ridica probleme de
functionare.
BlbUogralle
Nicolae Drăgulă n e scu , Agenda radioelectronistului , 1983
IPRS, Catalog tranzistoare, 1983
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REAMPLIFICATOR HI • FI PENTRU
DOZĂ ELECTROMAGNETiCĂ DE PICK·II~
Ing. Emil MARIAN
reamplificatorul reprezintă
unul dintre cele mai importante etaje functionale aflate În componenta unui lant electroacustic.
Conditiile tehnice proprii .oricărui
preamplificator sunt următoarele:
raportul semnal-zgomot; banda de
frecventă utilă; capacitatea de
supraîncărcare; distorsiunile armonice totale THD şi distorsiunile de
intermodulatie TID; caracteristica
'de transfer intrar~-ieşire; configuratia schemei electrice; componentele electrice utilizate la realizarea practică.
Prima conditie tehnică impusă
oricărui preamplificator este un
raport. semnal-zgomot cât mai
mare. In acest scop tranzistoarele
şi circuitele integrate aflate În
componenta montajului se aleg
din grupa celor cu zgomot propriu
minim. Pentru obtinerea unui montaj' compact s-a, considerat optimă
fo osirea unui circuit integrat specializat de tipul ~M381 AN , care
contine
două
amplificatoare
operationale identice. Ele sunt
specializate la amplificarea unor
semnale electrice de ordinul mV,
având din constructie posibilitatea
ca În urma unor polarizări de
curent continuu adecvate, să realizeze amplificarea unor semnale
electrice de nivel mic, de ordinul
mV, prezentând concomitent un
raport semnal-zgomot foarte ridicat. Pentru un semnal electric
standard furnizat de o doză electromagnetică (5 mV/47 kQ) se
obtine comod un raport semnalzgomot de peste 76 dB. In privinta
benzii de frecventă de lucru, analizând performantele electrice ale
circuitului integrat ~M 381 AN
garantate de producător, se
observă că pentru o amplificare de
cca 60 dB a unui semnal de
intrare se realizează În mod cert
functionarea sigură În banda de
audiofrecventă utilă (20 Hz .;. 20
kHz) pentru orice montaj functional.
Capacitatea de supraîncărcare
a preamplificatorului realizat cu
circuitul Integrat ~M381 AN este
Îndeplinită În mod instantaneu,
deoarece pentru un semnal de
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intrare de 5 mV, considerând ca
limită de amplificare a djstorsiunii
minime un semnal de cca 450 mV,
se obtine capacitatea de supraÎncărcare de cca 35 dB.
Estimarea distorsiunilor de tip
THD şi TID proprii unui preampliflcator reprezintă u~a dintre cele
mai dificile probleme care apar la
acest tip de montaj electronic.
Factorii definitorii care stabilesc
datele problemei sunt configuratia
schemei electrice alese pentru
realizarea amplificării semnalului
de intrare şi modul de utilizare a
reactiei negative locale sau şi
globale aplicate pentru reducerea
distorsiunilor. Spre exemplu, pentru un montaj amplificator fără
reactie ne~ativă , la un tranzistor
care ampli ică un semnal electric
de 1000 de ori (60 dB) , coeficientul procentual THD :<; 1%. Pentru o
pereche de tranzistoare care
prezintă În final aceeaşi am~lificare, coeficientul procentual HD
:<; 0,02%. La prima vedere s-ar
părea că distorsiunile ar fi acceptabile, dar să nu uităm că:
- În mod practic distorsiunile
THD prezintă valori mult mai mari ;
- pentru amplificare Într-un montaj se folosesc cel putin două tranzistoare conectate de cele mai
multe ori În cascadă , deci coefici-
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entul procentual THD creşte multi- parat o amplificare relativ m ică ,
plicativ.
dar au avantajul incontestabil de
...,,
Aceste considerente impun În . generare a unor distorsiuni THD şi
mod practic În vederea obţinerii riD minime . Caracteristica de
unei amplifi cări cu distorsiuni cât transfer intrare-ieşire pentru un
mai mici ale semnalului de intrare: semnal electric furnizat de o doză
- folosirea unei scheme electrice de pick-up este, reglementată qe
care să includă amplificatoare prescripţiile normativului RIAA. In
diferenţiale realizate cu perechi de
tabelul 1 sunt prezentate detaliat
tranzistoare având parametrii amplificările În Intreaga bandă de
electrici cât mai apropiaţi;
audiofrecvenţă , iar În fig. 2 alura
- utilizarea obligatorie a reacţiei caracteristicii de transfer RIAA.
negative În scopul minimizării disSe observă că Între extremită prezentată În fig. 3. Semnalul de
torsiunilor.
ţile benzii de audiofrecvenţă există
mtrare de la doza electromagneIn fig. 1 este prezentat modul de o diferenţă de amplificare de cca tică se aplică , prin intermediul
variaţie a coeficientului THD În
40 dB. Considerând ca nivel de condensatorului C1, la intrarea
funcţie de banda de frecvenţă În
referinţă O dB amplificarea la frecneinversoare a amplificatorului
care lucrează preamplificatorul şi venţa de 1 kHz, care În mod prac- operaţional ~M381 AN . Rezistorul
nivelul amplificării.
'
tic trebuie să fie de 20 dB, se R1 are rolul de adaptare Între
Din analiza diagramelor rezultă obţine În final o dinamică maximă impedanţa de ieşire a dozei eleccă distorsiunile THD cresc odată
a amplificării preamplificatorului tromagnetice şi impedanţa de
cu creşterea frecvenţei semnalului de cca 60 dB. Analizand caracte- intrare a preamplificatorului . Etajul
risticile electrice de catalog ale de intrare diferenţial aflat În strucaudio amplificat.
Apar următoare l e implicaţii de circuitului integrat ~M381 AN , se tura internă a amplificatorului
ordin practic:
observă că amplificarea În buclă operaţional ~M381 AN este astfel
- utilizarea obligatorie În cadrul deschisă pentru cele două amplifi- alimentat Încât s'ă prezint~ caracschemei electrice a reacţiei nega- catoare operaţionale este de cca teristici de zgomot minim. In acest
. tive, În scopul minimizării distorsi- 100--dB .
' scop a fost prevăzut grupul RSuni lor;
Având În vedere cele expuse CS-R6. Condensatorul C3 pro- utilizarea reacţiei negative lo- anterior, pentru aplicarea unei duce o limitare a amplificării În
cale, la fiecare dintre blocurile reacţii negative, capabile de a zona care depăşeşte limita supeasigura un minim de distorsiuni, rioară a benzii de audiofrecvenţă
funcţionale amplificatoare, În scopul obţinerii amplificării finale care mal ales În zona semnalelor de (f > 20 kHz) sporind astfel stabilisă fie rezultatul unei multiplicări de
audiofrecvenţă situate la limita
tatea generală a preamplificatorua mplificări separate ale unor bloinferioară a benzii audio (zona
lui. Concomitent se evită distorsiuCUri amplificatoare distincte.
frecvenţelor joase) pentru rezolnile de tip THD şi TID, prevenind
Rezultă faptul că schema elecvarea problemei se impune auto- categoric pericolul de apariţie a
trică trebuie să conţină o serie de
mat soluţia realizării unei cascade unor oscilaţii nedorite În timpul
etaje de amplificare, care să pre- de două amplificatoare opera- regimurilor tranzitorii de funcţi
zinte fiecare o amplificare foarte ţionale. Fiecare dintre ele reali- onare. Amplificarea În curent conmare În buclă deschisă, amplifi- zează o amplificare bine definită tinuu proprie primului etaj de
care redusă de reacţia negativă de o puternică reacţie negativă amplificare este stabilită cu potenlocală . Amplificarea finală se oblocală, rezultatul final fiind amplifiţiometrul semireglabil R6, Ampliţine cumulând amplificările blocarea cerută cu un minim de dis- ficarea În curent alternativa primucurilor electrice amplificatoare dis- torsiuni THD şi TID. Schema elec- lui etaj de amplificare include o
tincte Înseriate, care prezintă se- trică a preamplificatorului este buclă de reacţie negativă formată
,'1:J

.,

ClJ:c

Fig. 3
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intermediul grupului C14 R15.
Pentru filtrajul tensiunii de alimentare
UA = +24 V s-au prevăzut
"1
O
condensator de filtraj general C13,
J.
1'i
condensatoarele C4 şi C12
.~4~rţ;amplasate fizic În imediata aprotolf---piere
a pinilor circuitelor integrate şi
rLL
eo ---+ . filtrajul special R11 şi C9 pentru
- ... r~'
Q:1
primul etaj de amplificare care
1/
Include circuitul integrat PM381 AN.
..
O"
Performantele sunt următoarele :
• impedanta de intrare Zi = -~
~1
r::::, l ' ~
llJ. .1.
47kn • impedanta de ieşire Ze =
~t"~-~~
10 kn • banda de frecventă de
, ali,
Îiii ' ~~" ....4 ''''' "00'' mlO
lucru t.f = 10 Hz .;. 22 kHz • semFig. 4
nalul de intrare Ui = 5 mV • cadin grupul R8 R9, C6 C7 C8 ŞI R3, pacitatea de supraîncărcare As =
C2, dimensionate astfel Încât 30 dB/1 kHz • distorsiuni armoniampl(ficatorul să deti nă o caracte- ce totale THD 0,002% f = 1 kHz •
ristică de transfer intrare-ieşire conraportul semnal-zgomot SIN ~ 75
form normativului RIAA. Grupul de dB • caracteristica de transfer
rezistoare R7 şi R10 a fost RIAA. tensiunea de alimentare a,
prevăzut pentru sporirea stabilitătii
montajului Ua = +24V.
functionale a montajului În zona
frecventelor Înalte. Printr-un astfel
Realizare şi reglaje
de amplasament, ieşirea amplifi.
\
catorului operational PM381 AN . Montajul se realizează practic
"vede În permanenţă" o sarcină pe o plăcută de sticlostratitex plarezistivă, funcţionarea fiind foarte
cat cu folie de cupru. După
stabilă. Amplificarea primului etaj
realizarea cablajului imprimat, comde amplificare la frecvenţa de 1 ponentele electrice se plantează
kHz este de cca 18 dB (A1kf;lz = 1 cu toată grija, ne uitând a seiace o
+ R9/R3). Semnalul de intrare verificare initială electrică şi meamplificat de primul etaj de amplifi- canică a fiecăreia dintre ele. După
care având o caracteristică de montarea componentelor electransfer de tip RIAA, se aplică celui trice, intrările celor două canale
de-al doilea etaj amplifiG?tor care
L şi R se ştrapează
include un circuit integrat de tipul informationale
(se conectează la masă) şi apoi
~M381. Semnalul se aplică pe
mtrarea inversoare a amplificatoru- montajul se alimentează la sursa
lui operaţional , prin intermediul de tensiune U = 24 V, stabilizată şi
grupului C10 R12. Acest al doilea foarte bine filtrată. Se măsoară
etaj de amplificare este de tip ultraliniar, prezentând În Întreaga
bandă de audiofrecvenţă THD $
0,005%. Amplificarea celui de-al
doilea et'li de amplificare este A2 =
20 dB. In acest fel am obtinut
amplificarea finală a preamplificatorului , variind Între cca 20 şi 60
dB, conform normativului RIAA, cu
distorsiuni THD şi TID deQsebit de
mici, practic insensibile. In fig. 4
este prezentat modul de variatie a
coeficientului THD În functie de
frecventa şi de amplitudinea semnalului de intrare. Se observă că la
frecvecnta de 10 kHz, pentru un
semnal de intrare foarte mare, coeficientul THD atinge doar valoarea
de 0,02%, valoare extrem de greu
de măsurat practic, ce de fapt
reflectă inexistenta distorsiunilor
din punct de vedere audio. Semnalul de ieşire al celui de-al doilea
etaj de amplificare este transmis la
ieşirea preamplificatorului
prin
cr
o

~

--

L

!J '1

L"~

tensiunea pe pinul 7 (8) al amplificatorulUi operational continut de
circuitul integrat PM381 AN cu ajutorul unui voltmetru de curent continuu, acesta având o impedantă
mare de intrare (Zi ~ 1 Mn) . Se
actionează cursorul potentiometrului semireglabil R2 până când
valoarea tensiunii măsurate pe
pinul 7 (8) devine U7,8 = 11 V.
Reglajul se realizează pentru
fiecare dintre cele două amplificatoare operationale incluse În circuitul integrat PM381 AN . După
acest lucru se deconectează alimentarea montajului, se înlătură
ştrapul de la intrarea lui şi cu ajutorul unui osciloscop, unui voltmetru electronic şi al unui generator de audiofrecventă se poate
ridica o caracteristită de transfer a
preamplificatorului pentru un semnal de intrare standard (5 mV,
47 kn). Montajul se ecranează
obligatoriu folosind o cutie de
tablă de fier cu peretii, groşi de
minim 0,5 mm.
Se decupează În cutie găuri
pentru conductoarele 'de intrare şi
ieşire ale semnalului audio util,
transmis obligatoriu prin intermediul cablurilor ecranate. De asemenea se dau găuri În cutie şi
pentru cablurile de alimentare cu
energie electrică a preamplificatorului.
Preamplificatorul prezentşt con stituie o solutie de vârf a montajelor de acest gen, încadrându-se
cu uşurintă În normativele internationale Hi - Fi.
•

Cablajul imprimat şi modul de amplasarepentru componentele electrice
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INDICATOR DE I IM
PENTRU BATERIA AUTO
Fiz. Alexandru MĂRCULESCU

P

entru a prelu'ngi cât mai
mult posibil " viaţa" unui
acumulator auto, avem tot
interesul să - I menţinem pe acesta
în permanen ţă Încărcat peste un
anumit prag minim de tensiune .
Indiferent daca acumulatorul se
află În exploatare pe maş i nă , este
ţ i nut În cas ă, din motive de ger
(sau de teama hoţilor), ori, dimpotri vă , dacă el al i me ntează doar
instalaţii casnice de avertizare, iluminare de avarie etc., este util
să-i ataşăm un indicator optic de
prag, care să ne atragă atenţia
atunci când tensiunea la borne a
scăzut sub o anumită limită minimă admisi bilă.
Fireşte , este de dorit - mai ales
În varianta "staţionară" de exploatare/depozitare - ca indicatorul să
aibă un consum cât mai redus de
curent "în repaus", adică atunci
când tensiunea este peste limita
prestabilită, pentru a nu contribui
el Însuş i la descărcarea semnificativă a bateriei.
Exemplul pe care vi -I propun
alăturat l-am conceput ş i experimentat îndelungat pe un acumulator cu tensiunea nominală de
12 V, pentru diverse servicii casnice.
Schema de principiu (fig . 1) utilizează ca element de "afişare" opti că un LED de culoare roşie , iar
ca elemente active, doar două
tranzistoare u,,(jale, de tip npn,
precum şi o diodă Zener selecţio-

a

+U

o

nată pentru stabilirea pragului dorit de indicare.
Este vorba, de fapt, despre un
comutator electronic, realizat cu
tranzistroarele Ţ 1 şi Ţ 2, al căru i
prag de basculare este dictat de
tensiunea nominală a diodei Zener, Dz. Cu piesele indicate În figură se obţine un prag de circa
12 V. Mai precis, atunci când tensiunea U a .bateriei depăşeşte
12 V, deoarece Dz conduce, Ţ 1
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Fig . 2 - Amplasarea componentelor
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R1

este deschis şi Ţ 2 blocat, LED-ul
rămâne stins, iar consumul montajului (dictat practic de R2) este
neglijabil. Când tensiunea U
scade sub 12 V, dioda Dz rămâne
blocată , tranzist9rul Ţ 1 de asemenea, iar Ţ 2 conduce, polarizat prin
R2+R3' ducând la aprinderea
LED-ului. Semnal care , observat
În timp util , ne va aminti că este
necesar un nou ciclu de încărcare
a bateriei.
Pragul de indicare poate fi
schimbat (Ia 11 V, poate chiar la
10 V dar nu mai jos!) prin simpla
Înlocuire a diodei Zener Dz.
Dacă se folosesc tranzistoarele
indicate sau altele echivalente (cu
factorul beta, mare), valorile rezistentelor R1-R3 nu sunt critice.
Rezistenţa R4 a fost dimensionată
pentru un LED roşu având curentul nominal de 20 mA.
În fig. 2 este sugerată o variantă
de amplasare a pieselor (vedere
dinspre partea cu piese) , cu
menţiunea că s-au prevăzut, din
cOr'lsiderente ~ dimensiuni , rezis toare cu pelic Iă metalică . LED-ul
va fi amplasat, preferabil , Într-un
loc vizibil - la bordul autovehiculului sau pe panoul frontal al aparatului alimentat de acumulator.
În fig . 3 este indicat desenul plăcuţei de montaj, cu precizarea
punctelor pentru găuri (fig. 3a,
scara 1:1), respectiv a traseelor
de cablare (fig . 3b, scara 2:1), ambele cu vederea dinspre lipituri. _
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Fig. 3(b) - Desen de cablare (2:1)
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CORECTIE RIAA
Ing. Mihai-Gi1orge CODARNAI
prin care se evită aparitia
vibratiilor datorate transformatoruvedere "vechiul " pick-up, lui de ret~a, precum şi a perturacesta din urmă părând , mai batiilor generate de vecinătatea lui
degrabă, o piesă de muzeu , decât
mai departe, prin Întreg sistemul
făcând parte dintr-un echipament · electroacustic. Ansamblul electromodern de HI-FI, am convingerea mecanic are, În general , un raport
că mai sunt amatori de auditi i
semnal-zgomot de ' aproximativ
muzicale ce posedă discuri valo- 60-65 dB. Deoarece doza electroroase care nu au fost Î n că trans- magnetică prezintă, o caracterispuse pe CD-uri ş i ar dori să le ti că de ieşire tensiune-frecventă
poată asculta În conditii de calitate
neliniară , este de la sine Înteleasă
foarte bună .
necesitatea corectării acesteia
Pick-up-rile comerciale de dată pentru o reproducere normală a
mai recentă , ca să nu mai vorbim informatiei de pe disc. Norma
de cele profesionale, sunt constru - ' internatională utilizată În mod
ite, În general , sub formă de deck- curent pentru corectie este cea
uri echipate, aproape fără excep- RIAA.
tie, cu doze de "citire" electromagPentru cei care nu au inclus În
netice, fără lantul de preamplica- amplificatorul de putere un corectoare şi amplificatoare de putere tor de caracteristică a dozei, pronecesar auditiei. Această "lipsă" pun schema următoare care, deşi
apare nu atât din considerente simplă şi cu componente nu foarte
economice, cât mai ales din ratiuni pretentioase, va da deplină satisde mărire a raportului semnal-zgo- fa9tie În functionare.
mot (SIZ) la ieşirea traductorului
In figura 1 este prezentată schemecanoelectric de pick-up (lec- ma unui preamplificator ce are la
torul sau doza electromagnetică), intrare un tranzistor TEC-J canal-n

D

eşi compact-discul surclasează din orice puncte de
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de tipul BF245C. Aşa cum este
binecunoscut, păstrarea unui raport S/Z cât mai mare al lantului
electroacustic este conditionată
de utilizarea unui etaj de intrare cu
zgomot propriu cât mai mic şi amplificare de tensiune cât mai mare.
De aceea, Înaintea etajului propriu-zis de corecţie este figurat un
etaj cu amplificare suficient de
mare, circa 100 (40dB) , cu un factor de zgomot propriu mic, sub
3dB. Impedanţa de intrare a etajului este de aproximativ 47 kn, valoare care corespunde cerinţelor
celor mai multi fabricanti de lectoare electromagnetice, Dacă rezistenta de sarcină cerută pentru
doză este diferită de cea propusă ,
se va Înlocui rezistenta R1 . cu o
alta de valoarea necesară .
Factorul de distorsiuni de armonica a doua al etajului nu depă
şeşte 1,5% ş i aceasta numai spre
capătul superior al benzii audio (Ia
18 kHz) . Ţinând cont de faptul că,
În general , o doză electromagnetică furnizează circa 3 mVef la
1 kHz (considerat ca referintă
O dB), iar punctele de evaluare a
caracteristicii de corectie RIAA
sunt +17,8 dB la 40 Hz, +2,6 dB la
500 Hz, -2,6 dB la 2 kHz, -1 7,2 dB
la 15 kHz şi -18,7 dB la 18 kHz, În
cazul de fată factorul de distorsiuni se poate calcula cu relatia:

:

d2
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H!.+. . . ---~
,

",r.n
: -:;e2
l00uF / 16V

R4

3.3k
A=o;;OdB OkHz):
>70d9(h lOHz) :
d2 < 1"
:
8:20HI ... 20kHz Nl(, O, 2d8

+ C3
10k
2.2Uf'
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Fig. 1
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1

Ui/4 . (UGS - Up)

1

unde Ui reprezi ntă valoarea de
vârf a tensiunii de intrare furnizată
de doza electro~gneti că (În cazul nostru, de aproximativ 36 mV
la 18 kHz), UGS tensiuriea grilă
sursă În punctul static de funcţionare (-2,5 V) , iar Up este tensi unea de prag de -3,2 V (dată de
catalog). Va rezulta d2 = 0,013.
Deşi etajul următor (care realizează, de fapt, corectia caracteristicii dozei electromagnetice)
este echipat cu un ' amplificator
operational uzual , pA 741 , zgomotulla ieşire nu va creşte semnificativ prin utilizarea acestui tip de
integrat. Caracteristica de corectie
RIAA se obtine cu ajutorul grupurilor RC din bucla de reactie
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negativă şi din ieşirea operaţio
nalului , respectiv R8, R9, R10,
R11 , C3 , C4, C5 şi R12, (1;6.
Abaterea de la caracteristica standard nu este mai mare de 10%
(0,82 dB) În intervalul 40 Hz - 18
kHz.
.

Caracteristici tehnice
- caracteristică de frecvenţă:
corectie RIAA (figura 2);
- abaterea de la caracteristică În
banda 40 Hz - 18 kHz: max. 10%
(0,82 dB);
- distorsiuni În intervalul 20 Hz 20 kHz : max. 1,5%;
impedanţa
de
intrare:
47 kn//max. 120 pF;
- rezistenta de sarcină: min.
10 kn;
- amplificarea la 1 kHz : min. 300
(50 dB);
- raport semnal/zgomot (S/Z) :
min 70 dB (figura 3) .

Detalii constructive
Pentru a nu compromite obţi
nerea performantelor. prezentate
anterior se recomandă ca regulile
generale de realizare a cablajelor
să fie respectate cu stricteţe (trasee de masă şi alimentare groase
În raport cu cele de semnal,
evitarea buclelor de masă, legarea În cascadă , de la sursa de
semnal audio către alimentare, a
etajelor ce compun preamplificatorul, conectarea condensatoarelor electrolitice de filtraj Într-un singur punct, cât mai apropiat de
punctul de masă de alimentare
etc.).
O măsură de precauţie suplimentară - blindarea Într-o cutie
metalică din fier a montajului şi conectarea ei Într-un singur punct
către masa de alimentare - va
conduce la evitarea cuplării electromagnetice a unor semnale perturbatoare de joasă frecventă
(brum de reţea).
Conectarea la sursa de semnal
audio (doza electromagnetică) se
va face obligatoriu numai prin
cablu ecranat. Este recomandabil
ca şi spre etajele ce succed acest
montaj, cuplarea să se facă tot
prin cablu ecranat.
Abaterea minimă de la caracteristica de frecvenţă (corecţi a
RIAA) este condiţionată de tolera nţe mici ş i de stabilitatea În timp
şi cu temperatura ale valorilor
componentelor pasive. Pentru a
nu a avea abateri de caracteristică
deranjante, toleranţele nu vor fi
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mai mari de 5%. De asemenea,
este recomandabil ca piesele să
fie de bună calitate (rezistoare cu
peliculă metalică, condensatoare
multistrat, iar condensatoarele C1 ,
C2 şi C3 vor fi numai cu tantal.
Condensatoarele electrolitice cu
alumini.u sunt de preferat a se folosi exclusiv pe linia de alimentare).

Punerea În

funcţiune

Dacă

montajul este realizat
corect atât din punct de vedere
electric, cât şi din punct de vedere
al realizării cablajului şi al
ecranării, el va funcţiona normal.
Datorită dispersiei parametrilor
tranzistorului cu efect de câmp,
singurul reglaj se va efectua
asupra rezistorului R2, valoarea
sa exactă determinând tensiunea
statică a ieşirii amplificatorului
operaţional, care trebuie să fie de
aproximativ 5 '" 6 V. Montajul nu
necesită sursă de teosiune de

al',mentare diferenţială. Sursa de
a mentare trebuie să fie bine stabilizată şi fiitrată (riplul să nu depă
şească 10 mV). Cu rezultate
asemănătoare
se pot utiliza
tranzistoare cu efect de câmp din
acelaşi tip (BF245,
BF245A,
BF245B) sau din tipurile BF247
sau BF256, respectând reglajele
cerute anterior.
_
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CI CUlTE' BASCULANTE
Nicolae MANEA, Buz<lu

C
.

cum

ircuitele basculante sunt
de trei tipuri şi vor fi tratate
În cele de mai jos, după

u rmează .

1. Circuitul
basculant monostabil
Circuitul basculant monostabil
(CBM) este utilizat În schemele de
formare a impulsurilor, În relee
electronice de timp şi pentru realizarea unor Întârzieri.
EI se caracterizează prin două
stări, una stabilă, cealaltă instabilă . Circuitul basculant monostabil din fig . 1 este realizat după o
schemi! nesimetrică cu cuplaj În
emitor. In lipsa semnalelor aplicate
la intrare, CBM se află În stare stabilă În care primul tranzistor este
blocat, iar al doilea conduce la
saturaţie . În stare stabilă, condensatorul de 25 J.lF este Încărcat la
tensiunea egală cu diferenţa dintre valoarE1a tensiunii de alimentare şi valoarea tensiunii de bază a
tranzistorului al doilea având
polaritatea din figură.
La aplicarea unui impuls pozitiv
la intrarea CBM (se Închide pentru
o durată scurtă K1) primul tranzistor intră În conductie, apare un salt
negativ de tensiune 'a colectorului
acestuia, care prin condensatorul
de 25 J.lF se transmite integral pe

baza tranzistorului al doilea, pe Să presupunem că se stabileşte concare ÎI blochează .
ta~ul 11'
În colectorul tranzistorului al doIn acest caz, prin rezistorul de
ilea apare un impuls dreptunghiu- 10 kn se aplică la baza tranzisIar care aplicându-se pe baza . torului o tensiune sub 0,5 V. Impultranzistorului al treilea ÎI deschide sul primit pe bază de t,anzistor În
şi becul B luminează .
momentul stabilirii contactului 11 ,
După scurgerea duratei de lucru
după un proces de avalan şă , proa CBM , determinată de valorile duce blocarea tranzistorului şi saelementelor din circuit, tensiunea turarea celuilalt tranzistor. În
de polarizare de la baza tranzis- colectorul tranzistorului apare un
torului al treilea dispare, becul B impuls dreptunghiular care deschistingându-se, iar circuitul bascu- , de tranzistorul B0136 şi se stinge
lant monostabil revine În starea becul B1' Lucrurile se petrec În
stabilă .
mod similar la stabilirea contactului 12'

2. Circuitul
basculant bistabil

3. Circuitul
basculant astabil

Circuitul
basculant bistabil
(CBB) se caracterizează prin două
stări
stabile, corespunzătoare
conductiei unuia dintre tranzistoare, respectiv blocării celuilalt
tranzistor. Un exemplu de CBB
e~te dat În fig. 2.
In lipsa unor semnale de comandă,
circuitul este capabil să se menţi nă
timp nelimitat În oricare din aceste
două stări. Această caracteristică îi
oferă proprietăţi de memorie, folosite
În numărătoare , scheme de comutaţie . Pentru a pune În evidenţă mai
uşor stările celor două tranzistoare
BC107 se folosesc două becuri
comandate de tranzistoarele B0136.

Circuitul basculant astabil (CBA)
instabile, trecerile dintr-o stare În alta făcându 
se automat la intervale de timp
determinate de valorile elementelor de circuit. CBA face parte din
clasa oscilatoare lor electronice de
relaxare şi se uti lizează ca generator de semnale dreptunghiulare.
In varianta cea mai răspândită ,
CBA are schema de principiu din
fig . 3 - pentru varianta cu tranzistoare de tip pnp şi , respectiv, fig. 4,
pentru tranzistoare npn.
Cele două tranzistoare, T 1 şi T 2
au În circuitele de colector rezisprezintă două stări
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toarele Rc 1 respectiv RC;2 ' iar
bazele lor sunt pqlarizate prin RB1
respectiv RB2' In plus, schema
mai contine două condensatoare,
C1 şi C2 fiecare conectat Între
baza unuÎ tranzistor şi colectorul
celuilalt, asigurând astfel influenţarea reciprocă În functionare Între
cele două tranzistoare.
Funcţionare

Ne vom referi la varianta cu
tranzistoare de tip pnp. Datorită
polarizărilor prevăzute În baze, la
conectarea alimentării ambele
tranzistoare Încep să conducă.
Simultan , condensatoarele C1 şi
C2 Încep să se Încarce prin rezistentele de colector Rc1 şi Rc2 şi
rezistentele joncţiunllor emltorbază ale tranzistoarelor. Deoarece
montajul nu poate fi niciodată realizat cu o simetrie perfectă (neidentitatea valorilor C1-C2, Rc 1RC2' RB1- RB2' /31-/32)' unul dintre
tranzistoare se va bloca mai
repede, de exemplu T2. În consecintă , punctul B din colectorul
său primeşte un potenţial mai negativ şi condensatorul C2 continuă
să se Încarce, tranzistorul T 1
intrând În saturaţie; condensatorul
C1 se descarcă . După un anumit
timp Însă potenţialul creat de C2
În baza lui T 1 duce la blocarea lUI
T1' Acum potentialul În A devine
mai negativ şi C1 Începe să se
Întarce, ducând la intrarea În
saturatie a lui T 2. Condensatorul
C2 se descarcă . Ciclul se repetă
astfel prin intrarea succesivă În
conducJie a celor două tranzistoare. In punctele A şi B potenţialele variază periodic, În opoziţie
de fază , forma semnalelor fiind
aproximativ dreptunghiulară (vezi
diagrama semnalelor din fig . 5 şi 6).
Duratele stărilor cvasistationare
În care tranzistoarele conduc la
saturaţie sunt determinate de valorile.. C1 ' C2' RB1 şi RB2 prin
relaţIIle : t1 '" 0,69 C1 RB2 ŞI
. t2 '" 0,69 C2 RB1 '
Dacă În particular, schema este
simetrică din punct de vedere al
valorilor pieselor, utilizând totodată tranzistoare cu factori de amplificare beta cât mai apropiaţi
(acesta este cazul cel mai frecvent
Întâlnit), semnalele vor avea
aceeaşi formă În ambele colectoare, bineînţeles rămânând În
opozitie de fază .
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Pentru ca tranzistoarele să intre
efectiv În saturaţie pe perioadele
lor de conductie, valorile rezistenţelor alese trebuie să satisfacă
relaţiile RB1 ~h Rc 1 şi RB2$
/3ZRc2 respectiv, In cazul montaJulUI simetric, relaţia RB $ /3Rc'
Aplicaţii

Având o schemă deosebit de
simplă, cu piese puţine şi nepretenţioase, CBA este frecvent uti-

lizat În diferite construcţii. ÎI putem
Întâlni ca generator de audiofrecventă pentru aparatele Morse,
pentru punţile RC, pentru sonerii
electronice şi sirene, pentru
depanarea etajelor de amplificare
AF, releu electronic pentru semnalizarea direcţiei de deplasare a
automobilelor, ca ' metronom, ca
lampă filatoare cu un singur bec
sau cu două becuri ce se aprind
şi se sting În opozitie. Ca aplicaţie la cele prezentate anterior
propun Începătorilor experimentarea unui montaj simplu de
lampă filatoare (un clipici) utilizând În locul becurilor două diode electroluminiscente (LED)
conform schemei din figura 7,
aflată În pagina 32 .

[.

RealÎ'Zarea montajului se face
conform cablaj ului din fig. 8 (În
pag. 32) . Efectul este sporit dacă
LED-urile au culori diferite (de
exemplu roşu şi verde). Se impun
anumite precizări. R1 şi R4' au
rolul de a limita curentul maxim ce
trece prin cele două tranzistoare.
.În cazul folosirii CBA ca generator
de semnal dreptunghiular, 01 şi
O2 nu sunt necesare. Pentru o
functionare sigură este necesară
alegerea unor valori suficient de
mari pentru R2 şi R3 ' astfel Încât
să se limiteze valoarea curentului
prin bazele celor două tranzistoare la o valoare acceptabilă care
să QU pună În pericol integritatea
lor. In situatia În care LED-urile nu
sunt suficient de vizibile , este
necesară micşorarea valorii lui R1
şi R4 . Valoarea acestor două
rezistoare nu poate fi micşorată
oricât deoarece se periclitează
cele două tranzistoare şi LEDurile. Dacă se doreşte modificarea
frecvenţei de clipire este bine să
nu se modifice valoarea lui R2 şi
R3 ci valoarea condensatoarelor
C1 şi C2'
Atenţie:

mărirea

acestora duce la
ventei.

capacităţii

m i cşorarea

frec-
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PRESOSTAT
CU CIRCUITE DIGITALE
,

Ing. Cristian PÂRVU, Craiova
chema prezentată este trului a integratelor. Ieşirile integratelor, de tip tranzistor cu colecuşor de construit, fiind reator În gol , sunt basculate când În
lizată În totalitate cu piese
proximitatea circuitelor se află
româneşti. Ea răspunde cerintelor
utilizatorilor de pompe cu hidrofor, magnetul permanent, sensibilitatea magnetică fiind pentru acest
puşi adesea În situatia de a
rebobina motorul - operatie destul tip de integrate cuprinsă În interde costisitoare, ca urmare a im- valul 10 mT - 50 mT.
Elementul principal al schemei ÎI
preciziei actionării unei mari părti
din presostatele prezente pe piată constituie un bistabil de tip RS cu
şi a realizării defectuoase a sisporti SAU-NU din circuitul integrat
temului de tevi de aductiune a MMC4043. Semnalul de ,,1" logic
apei , fapt ce conduce la imposibi: primit pe intrarea de SET de la
litatea. reamorsării şi la distrugerea senzorul de presiune minimă U1 şi
simeringului (garnitura de etan- circuitele aferente duce În ,,1"
logic ieşirea 03. Prin intermediul
şare) la mersul În gol , pentru un
timp Îndelungat, al motorului elec- unui tranzistor de medie putere
este excitată bobina unui releu
tric.
Presostatul propus spre reali- RM1 de 24 V c.c, al cărui contact
zare oferă sigurantă În func- normal deschis este inseriat cu
tionare, o actionare precis deter- contactorul C din schema de fortă.
minată .şi În limite largi de presiIeşirea negată a latch-ului , În
une, precum şi decuplarea moto- starea "O" logic, comandă funcrului de sub tensiune În cazul tionarea unui circuit temporizator
aparitiei unui defect, indiferent de compus dintr-un astabil MMC4047
localizarea acestuia În cadrul şi trei numărătoare decadice de tip
Johnson MMC4017. Astabilul triinstalatiei.
Traductorul primar de presiune mite impulsuri la circuitul divizor
poate fi un manometru sau orice cu o frecventă de 1Hz, stabilită din
dispozitiv care transformă variatia componentele exterioare R3, C3,
presiunii Într-o mişcare de trans- P1 . Divizarea prin 60 se obtine
latie sau rotatie a unui element. prin 'conectarea terminalului 06 al
numărătorului U7 la intrarea de
Considerăm În continuare că se
dispune de un manometru . Acului SET a unul alt latch. Ieşirea acesindicator i se ataşază, eventual cu ,tui 00 se aplică pe intrarea de
un . adeziv puternic, un magnet RESET a aceluiaşi numărător.
permanent: Două circuite inte- Nivelul logic "1" este mentinut un
grate SM230 joacă rolul unor sen- timp suficient de către semnalul
zori de pozitie, având incorporate de tact obtinut la ieşirea de transun traductor ma~netic de tip Hali şi port a numărătorului U8 pentru a
un trigger Schmltt. Valorile de pre- duce ieşirile numărătorului U7
siune minină şi maximă sunt sta- 01 ",09 În "O" şi 00 În ,,1".
La functionarea normală, resebilite de către utilizator prin pozitionarea pe cadranul manome- tarea principalului bistabil şi

S

~___ ~~~__~______. -__~
l~
~~~

ve

1N4002

:911
Sursa de ten siune

SCH E~lH

FOR TA

220\,'

dezexcitarea bobinei releului se
realizează la presiunea maximă
prin transmiterea pe intrarea de
RESET a unui semnal de ,,1" de
către senzorul magnetic Uz şi circuitele intermediare şi fortarea
celeilalte intrări S3 În "O" logic,
evitându-se starea nedeterminată .
Simultan sunt resetate numără
to~rele şi este oprit oscilatorul.
In cazul În care semnalul de la
traductorul de presiune maximă
Întârzie suficient de mult, comutarea bistabilului se va realiza de
către circuitul temporizator după
un interval de timp stabilit cu aJutorul unor comutatoare miniatură
K1 , K2, K3 - conectate la i eşirile
numărătoarelor. Se impune un
timp strict mai mare decât cel
necesar evolutiei presiunii de la
valoarea minimă la cea maximă .
Un al treilea latch comută simultan
cu primul , prin intermediul unui circuit de reactie mentinându-se ieşirea 02 În ,,1", nivel care se aplică intrării S2, dar şi pe intrarea R3
a bistabilului ce comand ă releul ,
numărătoarele şi astabilul.
Schema este În acest moment blocată. Pentru deblocarea ei, după remedierea defectului, se acţionează asupra
unui buton cu revenire B.
Indiferent de pozitia acului indicator,
la valoarea minimă sau la o alta intermediară, se dă semnalul de pomire a
motorului.
(Continuare in pag. 12)
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Pentru semnalizarea stării instala~ei. sunt prevăzute
În schemă - două
LED-uri. 05 şi 07,
aprinse complementar.
Sunt prezentate
cablajul imprimat,
dublu strat, planul de
implantare a componentelor electronice
la scara 1:1 , schema
de fortă şi schema
sursei de tensiune

••••••

•

•

•

•

••
•

I

••
• •

••••••

•
••
•

~~

stabilizată.

LED-urile, comutatoarele care stabilesc valoarea temporizării În minute şi
secunde, precum şi
butonul de reanclanşare sunt dispuse pe un panou
frontal.
_

• ••
••• • ••
• ••
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REDACTIEI
O serie de cititori s-au plâns că
impunem colaboratorilor conditii
descurajante de
lucru: texte dactilografiate şi desene îngrijit lucrate. Precizăm
,că am cerut dactilografierea textelor doar pentru
a putea pnmi un
text lizibil şi nu
pentru a pune obstacole În fata celor care nu au acces la o maşină
de scris sau la un
calculator. Dacă
articolul este scris
foarte citet. este
suficient. Oricum ,
schemele trebuie
să fie În tuş , pe
hârtie aibă. Şi nu
uitati , bibliografia ..
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DECODOR STEREO CU TENSIUNI
DE ALIMENTARE REDUSE: +1,8 ... +5 V

Ing. 1. L. CAZAN, Y03 DOV

entru constructia unui
receptor portabil de dimensiuni reduse, cu posibilitatea receptionări i emisiunilor
stereofonice MF, problema principală o constituie decodorul.
Firma "Toshiba" produce decodorul stereo TA73342P ce are
posibilitatea de functionare la ten siuni reduse +1 ,8 .. . +5 V şi un
număr mic de componente În
schema de aplicatii.
Pentru partea de constructie a
receptorului MF, recomandăm
schemele de aplicatii publicate În
revista "Tehnium": pentru circuitul
integrat TDA 1083, În nr. 5/1983.
Condensatorul marcat cu stelută
este bine să fie cu polistiren.
-
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1001 LOCAŢII FANTASTICE DIN WEB,
Eduard J. Renehan jr.
ACCESS PENTRU WINDOWS 95 - GHID DE REFERINŢA,
Adrian Pană, Bogdan Ionescu, Valerica Mareş
COBOL. EXERCIŢII DE PROGRAMARE STRUCTURATA
INCOBOL,
Afrodita IorRuIescu
EXCEL PENTRU WINDOWS 95. UŞOR ŞI RAPID,
Gerald E. Jones
GHIDUL DUMNEAVOASTRA PENTRU EXCEL 5.0,
GeraId E. Jones
GHIDUL DVS. PENTRU WINDOWS 95,
AIan Simpson, EIizabeth OIson
GHIDUL UTILIZATORULUI DE PC,
Lawrence J. Magid
BIBLIOTECA PROGRAMATORULUI.ACTIVE X,
Sam LaIani Ramesh Chandrak
MICROSOFT ACCESS PENTRU WINDOWS 95
GHID DE REFERINŢĂ,
James E. Powell
SUCCES CU C ++,
Kris Jamsa
PROIECTAREA ŞI ANALIZA ALGORITMILOR
ALGORITMI DE SORTARE,
Cristian Giumale Lorina NeRreanu Silviu CăIinoiu
GHIDUL DUMNEAVOASTRA PENTRU MICROSOFT OFFICE
PROFESIONAL PENTRU WINDOWS 95,
Gh. Popa AIex. Stefănescu V. Stanciu V. Mares.V. Ivancenco
GHIDUL DUMNEAVOASTRA IN LUMEA
CALCULATOARELOR,
Annette MarQuis Gini Courter
PRIMII PAŞI IN INTERNET,
Chrisrian Crumlish
WINDOWS 3.x 95 NT
PROGRAMAREA ÎN C, PAS CU PAS,
Cristian GeorRe Savu
BAZE DE DATE,
Octavian Bâscă
BIBLIOTEC~ DE FUNCŢII CONTI. G.ENERARFA APLICAŢIILOR
WINDOWS IN LIMBAJUL C,UTILIZAND BIBLIOTECA DE
FUNCŢII CONTI,
Mihai Gavotă
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TDA2030
STABILIZATOR DE TENSIUNE?
Ing. Mihai-George CODARNAI
ăspunsul la Întrebarea din
titlu este "da". Pare surprinzător, dar dacă vom
analiza cu atenţie funcţionarea circuitului integrat În cauză , lucrurile
se vor lămuri.
Principial , TDA2030 nu diferă cu
nimic de oricare alt amplificator
operaţional deoarece, ca şi .. rudele" clasice, consacrate În domeniu, poate fi alimentat din sursă
simplă sau dublă de tensiune,
operează cu tensiuni diferenţiale
la intrări, are o amplificare În buclă
deschisă - mare (aproxilT,lativ 90
dB), caracteristica ge frecvenţă a
amplificării este comparabilă cu
cea a unui circuit PA741 , impedanţa de intrare ridicată (În jurul
valorii de 1 Mn). impedanţă de
ieşire mică etc. Şi totuşi, prin ce
diferă de celelalte sau, mai exact,
ce caracteristici mai deosebite l-ar
recomanda pentru ' o aplicaţie
atipică, cum este cea din titlul
ac;.estui articol?
In primul rând: În aplicaţiile de
audiofrecvenţă de putere (12 W 14 W) În care este folosit cu precădere, el livrează şi absoarbe un
curent important În şi din sarcina
care o reprezintă, de obicei, un

R

difuzor. Aceasta conduce, evident,
la o primă concluzie că circuitul
analizat are o ' impedanţă de ieşire
fOp,rte mică, sub 0,4 n.
In al doilea rând: din concluzia
anterioară se deduce că circuitul
are capacitatea de a debita şi de a
absorbi prin ieşirea sa un curent
relativ mare '(maximum 3,5 A).
In al treilea rând : ataşându-i-se
o sursă de tensiune de referinţă
reglabilă sau·fixă (aşa cum s-a mai
prezentat În revistă) , acest amplificator operaţional va lucra la fel de
bine ca şi un circuit integrat - sursă
de tensiune pozitivă, cum ar fi, de
exemplu PA723 sau cele din seria
7&XX (7805, 7809, 7812 etc.).
In al patrulea rând: este prevăzut, din construcţie, cu protecţie
termică Încorporată, precum şi cu
protecţie la suprasarcină la ieşire,
ceea ce ÎI recomandă pentru funcţionarea În regimuri mai "dure".
Deşi TDA2030 poate opera la
ieşire cu valori de curenţi de până
la 3,5 A, el nu are capacitatea de
a disipa o putere mai mare de 5
W, fără ca protecţia termică internăsă nu acţioneze şi să .reducă
drastic curentul În sarcină, menţinând amplificatorul În aria de

funcţionare sigură. Fără radiator,
curentul la ieşire este mic. De
aceea se recomandă montarea sa
pe un radiator de căldură eficient,
chiar şi pentru curenţi mici la
ieşire, mai ales că el, oricum, are
un consum fără sarcină, relativ

mare - de peste 15·20 mA (dar nu
mai mare de 65 mA).
Mai trebuie adăugat faptul că
circuitul are o tensiune de offset
mai mare decât amplificatoarele
operaţionale uzuale (de aproximativ 20 mV). ceea ce nu ÎI face recomandabil aplicaţiilor mai pretenţiq,ase.
•
In continuare vom prezenta
două aplicaţii simple În susţinerea
afirmaţiei că TDA2030 este utilizabil ca stabilizatof de tensiune.
Schema electrică din figura 1
reprezintă un stabilizator de tensiune fixă. Valoarea tensiunii de
ieşire Uo este dictată de tensiunea
Vz a diodei zener DZ1 şi de raportul dintre valorile rezistenţelor R2
şi .R1. Astfel: Uo = Vz(1 + R2/R1)
In cazul de faţă, pentru Vz = 6,2
V şi R1 = R2 = 10 kn, va rezulta o
tensiune la ieşire de 12,4 V.
(Continuare În pag. 32)
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În schema prezentată, se poate face urmă
toarea îmbună
tăţire : înlocuirea
condensatorului
C118 de la ieşirea tunerului
de ultrascurte
cu un filtru ceramic de 10,7
MHz ce poate fi
procurat din comerţ. Legarea
se face astfel:
1 (punct colorat)-+ IN ,
2-+GND, 3-+
OUT; desigur,
IN şi OUT se
referă la C118,
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Eventual, pot fi
înlocuite tranzistoarele T3 ,
T5 şi T6 cu tranzistoare sEllectate cu amplificare mai mare
decât valorile
uzuale ([3 = 50).
Rezultă o îmbunătăţire a calităvlor de recepve: semnal mai
curat, recepţie
mai bună a posturilor îndepăr-
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AVERTIZOR VOCAL
Ing. Victor DA VID

C

onform denumirii sale,
avertizorul vocal "rosteşte"
o propoziţie scurtă la apă 
sarea unui buton. Dispozitivul este
destinat Înlocuirii clasicei sonerii.
Montajul "articulează" un mesaj
preÎnregistrat digital (cu frecvenţe
de eşantioDare de 10 kHz):
SUNTEŢI CAUTAT.
Inteligibijitatea "vocii " obţinute
este suficientă şi pentru alte aplicaţii: scurte mesaje telefonice,
anunţarea staţiilor de metrou etc.
Există , desigur, sisteme care
generează vorbirea de o mult mai
bună calitate, dar ele sunt greu
accesibile amatorilor din cauza
costului şi a complexităţii lor, unele
Înglobând procesoare specializate
sau chiar calculatoare. Cu minime
modificări, avertizorul prezentat
poate constitui un periferic pentru
Ul'l calculator personal.
Intr-o. memorie EPROM de tip
2716, de capacitate 2 K x 8 biţi, se
poate stoca un mesaj cu durata de
1,p secunde.
In repaus, comutatorul fără
reţinere K1, normal Închis, ' menţine numărătoarele CI2 şi CI4
resetate, În timp ce bistabilul RS
realizat cu două porţi din circuitul
CI5 blochează generatorul de tact
de 10 kHz (vezi coperta ultimă).
La acţionarea butonului pe o
durată mai mare de 1,6 secunde,
numărătoarele Încep să-şi incrementeze conţinutul , permiţând
citirea memoriei EPROM C11 ,
până când bitul 011 semnali·
zează depăşirea capacităţii, prin
trecerea În HIGH .
În acest moment, circuitul basculant bistabil RS inhibă generatorul de tact până la o nouă acţio
nare a comutatorului K1, cu
condiţia ca butonul să fie În
repaus.
Pentru a realiza conversia paraIei / serie, se foloseşte circuitul
CI3 cu rol de multiplexor. De la
ieş i rea acestui circuit, semnalul
este filtrat cu ajutorul capacităţii
C6 şi atacă intrarea amplificatorului de audiofrecvenţă. Semnalul
audio va fi redat de un difuzor cu
randament bun , cu puterea
minimă de 2,5 VA.

Pentru reglajul avertizorului, se
alege rezistenţa R7 pentru a avea
căderi de tensiune egale pe
tranzistoarele T3 şi T4; pe cablaj
s-au prevăzut fizic două rezistenţe, prin Înserierea cărora să
se obţină valoarea optimă pentru
R7.
Şe alege apoi rezistenţa R2
pentru ca frecvenţa generatorului
de tact să fie de 10 kHz ± 200 Hz.

Consumul mic al montajului jusalimentarea acestuia dintr-un
redresor nestabilizat cu transformator de sonerie.
_

tifică

Bibliografie

J.C. Anderson "An extremely low cost
computer voi ce response system", BYTE,
februarie, 1981
J. Ardelean , H. Giuroiu , L. Petrescu ,
Circuite integrate CMOS - manual de utilizare , Editura Tehnică, 1986.

TEHNIUM nr. 2/ 1998

______________________________________________________~r~·\~liy'~,)~~~'.•\~if~~.·'~i!~
:100;80aBFFDDJB9977~53~!1113355779~I)ODFF10
:lemOl~m0FFD~S)9977553~1111335577~~!JDDFfb8
:IBee2ee~FFDDJ399i75S3~lltI335577999B~OFF5~
:10ta3D0~FFDDB!99775S3~IIJI33~~779qBB!DFF~e
11aGe4090fFDDiB9977S533111133S577~9iB'DfF30
11839~le0fFFFFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFiB

:IZ~Bb0a0FFfrFffFfF F FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0

110me7010FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:la0Bsee0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF89
:109BgeeeFFffFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfF79
:1008A800FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfFb0

:10042aBeeFFFE& FFFFF~FFEA1FFDADFFFDFFF5FFB7

IIBa43980FFFF9FFFFFE1FFFaFFFFFF5AA3FFFFFF48 :IB8448aBFFFF9IFFFFFFEFFFF7FFEFFF7ffFFFFFC8
:1114seleFFfFFFFASFFFFFFFF67FFFDFFFFFFFFF9A
:laB46Be8FFFFfFFFFFDFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFBC
:J9947ee0FFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBC
:10B~8Ia0FFFFFFFFFFFFF'FFFFFFFFfFFFFFFFFF7C

:ISB49000FFFFFFFFfFfFFrFFFFFFFFFFFFFFfFFFoC
:IBB4A0IBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFSC

,100ea08eFFFFFFFFF.rF~rFfFFFFţFrFFrfFFFFF50

:18B410BerFr~~FFFFFFr.Fr~FFFFF'fFFFFFFFFf.C

11000C000FFFFFFFFFFffFFFFFFFFFFFrfFFfFFFF4~

: 1004C89BFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFfF3C

:lee0D000FFFFFFfFFFFcF.FFFFFFFfFFFFFFFFFFF39

:18e4De'8FFFFFFFFF~FFFFFFFrFFFFFFfFFFFFFF2C

:lea0Eee8FFFFFFf'FF'FfFFfPFrFFFFFFFFFFFFF2~
:1~;OF00BFFFFFFFFFFFFFFFFFFFrFFFFFFFrţFF~tl

:1014EBBIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFIC

:10el0egeFFFFF~FFFFFFFFFFBFFFFFFJFFDFFBFFb7

: 100SBI00FFFFFFFFfFFFF.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFJ
:lS0S1ZBeFFFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFfFFFFFFFFFEJ

~1091Ie0!FFDFFFFFFFEA7FFFFFFFFDlFFFFFFA9FCJ

:leQ~FeBefFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2C

:ID812e~BFFF8FFF2!FFDSFFEBFFEFFFnFFFE8fF8S)

;laa~2BDIFfFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfFFFF»J

:lt01~eeB~FFFSFFEFFf~FFE7FFEfF5A9FFFFFEA7FJ

:18aS3IB8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC.

:1001400efF5S5BFF94FFF~7FES5FFFFDFFEFFFFA~2

110B~4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFJB

: ! \l81 ~~01!7fFfE~FFFlFFEA7FFfoFF7FFD3FFFFP2BFA

\10~SS~88FFFFfFFFFFFFFFFFF{fFFFFFFFFFFFFFAB

11U0ID000rF5556FFFD7Ff>fFAFff~o.FfDAJ6FFA24
:l0BI78~0~A»FFCAD.FFF»2AD2FFFA2FFFq7FFF»ob4

;!001SeI0BFEDrA$2PFFDFFED4BFEDFFF5697FF7F!D
11001geeSFFFFFFFFF7FFAAFFD7FFFD57FFFFFEADFI
:100IAe0iFFFfFFBFFFFD4FF)C3al~SCCf4214'~A94

:lo01iea01FSF3SZ9018FCEIE756a171FJ870621339
Ila~IC08B3F9BICECE4474F78EeE43âlF3l1D79C19P
:1301»8e08EICF~703AB31F9C07D5708F874FC7079A

:100IEee~207 1 F3811FIJlI3J8A3D1C1CJI8»8FaCAC

:10B56BB0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9J
:188578eBFFFFFFFFFFfFFFFFDEeF.B7FF7FFFFFF73
1110588B0FFFFFFFFFFfFFFEi8IFFFFFE8bJFFFFFC'
110BS9B80FIJFFFfFFFFFFFFFFE3FFFFFfC6E3FFD86
: 1015A0IBE1FfFFFFFFFFE6E31BCE1F&IIDPFFFjFA&
:1!'5Be88FFFF9JCEC83CFE88eFC8F8~F'IF87F1B44

:luasceuaaIFBECI7C7C8FCIF83E87F1ISlfB9C8F74
:19aSDB.IC.78aF8eFS78lfa9COFABCI3FIISFI7CFl
IJ0e~E0~le7E7.FF3381FCIFeSF843F81F83F887FC2

:!00IfQe01C3SEeCF07ID8F8E0EqCD~t707a"A8~;EJ

:18aSFIB8'3ca7Ee3a8FC81F83Ee3FFFJF8e~81FC8B

: Iae2Beee507FfE1878F0FIE0E2FaFFFFFFFfFFFl82
o
10021Be0EIFFFDHFF FFfFFfI' FFFFFFFFnFFHFCE
:13022ceSF'FFFFFFFFFFFF.FFFFFFiFFffFFFFFFE2

;IBe61'113C'7ce7C7FaFE.~ce7FeJF01FF8mlF8F4E
:laB628I1eFFFFeFE8SEa~FC87ce7fA63F81F0IF8764

o:

1!0e23e~0FFFFFFrFFFFFFFffEFFFFFFFfFFFFFFFDE
:<Q024ft8BFFFFFFFFFF~FF7FFFFFFFFFFFFFFFFFFCb

18025B0SFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFF,FFFFFAC

I

:IQ02Qe'0FFFFFFFrFFFFFFFFFFFFFF~FFFFfFFFF9E

:11027BBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8E
:lU0280e0FFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfF7E
:18829\l'BFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF~FFFFFFFFFoE

:10B2A00BFFFFFFFr.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5E
II00210.aFFFFFFFFFFFFFFFFffFFFFFFFFFFFFFF4E
:1062C800FF943SlE08C318J9SA5695FFDEFFEFFF97
:IQB2D.e;D7FFEFFFFFFC~D'2847~7aFIJFFFFFfE75

:lBB2Eale70E38b3E7081JF814E7D8711@a63D70B63
IIQe?Fa0~BIFaBAE3CS7IF4~63.F818F7823E71'E6D

:IQ8308e030&IS6FCC30EF047EFI38!6Bb3BC2IC3Cb
: 10031800BEllF3F9C58071Ffge439E1IEFF9871895
,

: leO~aBlaFrFFEFF~FFFFFFFFe.FFFFFFrF~7FFF691
:lBB4IaeeFFFFFFFCAFfFEFFF57FFS7FFD7FFFFFFC7

~18032B8071JE9043FE~2FFE71A5eC3FF4QBF7B2'.3
:lae3~8BeFf~CF48bIEFLmE7CC3FFE7qEDBC2F6C2DD
I

18a3.aa0S7J57f.CF3DAlI38F787FFFFFFCF87AfEl

:1103~B8&FFfFFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFFrFFFFFFAP

:1113688'FFFrFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFF9D
:18831.8.FfFFfrFfFFfFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFF8D
:1~e38Be'FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFF7D
0 :I~B39IB8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F FFFFFFF6D

:laelAeeeFFfFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFDEIFFFFFF73
: 1me3JO!ieFFFFFFFFFfFF;:FFFFFFFFFFFFE85AI4IDA
:1B23CI08FFF7FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAD97
Ilee3DzeeSFFFFFFFFFFFDFFFFFFF,Frr'fFFFFFF0D
;1~03 E 'B8rFFFFFfFFfFFFFFFFFFFFBFFFEFFFFfF22

:lS03Fe.87fFFFFfEFFFFFFFFFFFFFFFF6FFFJFFFZe

'oi e861l18i1eFi13F a 1F81 FIII fC6CFFIIII Efl3H1IE0'3F&9:2
.lae6lB80FBeFaeFEeIE0a7E81FS!F807E3Faz7C83~
:18eo41"07FCBFIZ7~aFCIFCBF8IFCIll7C87Fe3eeFJ

:lee6SBIIIFFS1F03F8IFIIF83tBlF8SEe383FB3C38
0;10866IeeefEBFEBFEIF82EI3Fe.S1F83EI7F178E37
:IBB67Iee9FC9CB4CB6Cl2BFEBBC8FCBlFFJEIF40a9
:le~68Z087cefFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFED

:lZ069.aOfFFFFFFFFFFFFFFFfFFfFFFFFFFFFFFF6A
:IBB6Ae0BFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFF5A
:10Iâ).aeFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4~

:1886C0BDFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFlA
cl886D8BBFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfFFFţFDA4f

:IBm6Ee0eIFFEn06FESDFF7AF4FFE1FFEEBFFFFfF94
• lee6FeaaFFFFFFFFFFFFFFFFF9FIDBlFll1D99911 1
:lee7Be8eF~3F8F86CIF8C87Fa17E.FEBFF61El'041

: 180? UIBelF 111'1 re: I21FlllEe3F 81 JF1l993F099JEm A'

:lU9121l007CF8JF097FeFICI981FIJ9BCBFIF83EISI
:IDa73'001FCIF8784C0FCbC~F'38F88f84SE87FC6F

:IB074eea1C7C07C3EllFE03625617E1A737EJElEIDS
JI087501l0E3EIFIlFI83'239838FFFFFFFFFfFFfFF91
: leQ7 U08FFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF99'
:lm077B00fFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF89
110378018FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79
:lee7gee.FFFFFFFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFfFF69
:la'7AeI8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFfFFFFFFFFfFF~9
11ee7180eFFFFFFFFFFFF~FFFFFFFFrFFFFFfFFFF49

:lZ07ce8eFFFFfFFFFFFFAFFFFFEFeFFFFE7BBFFFS9
I 18170lDB87FIC78S8FFEDFFFF786FfFFFFFeFFFFF9
:lea7EeeefF5FFFFIFEFFFF9FFFF727fFFEFFFFFF9F

!laI7F.8eFFFFFFFFfFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8~

: 0el!II111S81FF

Avertlzor vocal: Conţinutul EPROM-ulul
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TERMOMETRU ... SONOR
Praf. GylJrgy GyDRFI-DEAK, Jibou

C

onstructorul amator nu dispune la început decât de o
mână de componente, cu
care trebuie să se descurce. Cu
puţin efort, atât fizic, cât şi intelectual , el se poate descurca şi în
lipsa unor instrumente de măsură
profesionale, construind fie aparate cu in di caţi e optică, fie cu indicqţie sonoră, suficient de precise.
In general , pentru măsurarea
temperaturii se foloseşte un termometru cu alcool sau mercur,
simplu şi ieftin de realizat, dar care
trebuie citit şi iarna, pe ger, când
geamurile sunt înflorate, iar clanţa
uşii "frige".
Montajele prezentate mai jos
sunt la fel de ieftine şi uşor de realizat, sunt 100% ecoloQ.ice, permit
măsurarea temperatunl la distanţă , iar pentru determinarea ei nu
se folosesc nici microampermetre
fragile , nici afişaje digitale scumpe, ci o simplă cască telefonică.
Ca dezavantaje să amintim faptul că necesită o sursă de alimentare stabilizată de +5 V şi nici
unul dintre montajele prezentate
nu are scală liniară.
Sunt trei modalităţi de a efectua
măsurătorile folosind indicaţia
sonoră :

a) prin compararea frecvenţei a
sonore, una care
temperatura, iar
cealaltă generată de un oscilator
variabil etalonat (metoda comdouă oscilaţii
variază
cu

paraţiei);

b) prin compunerea celor două
(metoda bătăilor);
c) prin echilibrarea unei punţi de
măsură În curent alternativ (metoda punţii) .
Am folosit un circuit de tip COB
404 E (6 invertoare TTL) , datorită
faptului că el reuneşte tot ce este
necesar sub un singur . acoperiş"
şi , totodată, permite un curent mai
mare la ieşire decât o poartă
CMOS şi astfel putem folosi În
deplină siguranţă o cască telefonică de 56 n ca instrument indicator. Cine nu posedă acest circuit
integrat, îl poate înlocui cu porti Şi
NU cu două COB 400 E sau trei
intrări (COB 410 E) , .cu porti SAUNU COB 402 etc. In acest caz,
toate intrările unei porti vor fi
legate În comun şi vor conta ca
urla singură (fig. 1).
In toate montajele am folosit un
termistor cu coeficient negativ de
temperatură de uz general (cu
marcaj verde), a cărui rezistenţă
nominală este de 510 n la temoscilaţii

peratura camerei (25°C) . Am
măsurat o valoare de 1,2 kn la
O°C (faţă de 1,5 kn teoretic) şi una
de 68 n la 100°C (faţă de o valoare de 14 n rezultată din calcul).
Primul montaj (fig. 2), ce se
bazează pe metoda comparaţiei,
utilizează două generatoare realizate cu câte trei inversoare.
Acest tip de oscilator generează o
undă dreptunghiulară asimetrică,

cu un factor de umplere de 0,33 ,
cu frecvenţa : f = 1/3 . R . C, unde
R se dă În ohmi , iar C În farazi.
Astfel, dacă Înseriem termistorul
cu o rezistenţă de 560 n, la O°C
montajul va genera un semnal de
circa 800 Hz, la 25 0 C unul de 1,5
kHz, iar la 1000 C va urca la 2,5
kHz, zonă Îri care frecvenţele pot fi
uşor decelate de urechea umană,
iar scala de temperaturi, deşi
neJiniară , este mai degajată Între O
şi 35°C, În zona de interes maxim.
Frecvenţa celuilalt oscilator variază Între 800 şi 2000 Hz.
Ca să măsurăm temperatura, se
plasează termistorul afară, se
leagă cu două conductoare la
montaj, se · alimentează şi se
cuplează comutatorul K pe poziţia
1. In cască se va auzi un sunet de
o Înălţime oarecare. Se trece
Th

. +5Vo--.,

cuc,

telefonicA
>5<0
116

cos 404 E c> 114 cos 400 E = 1/3 cos 410 E c> 1/4 cos 402 E

Fig. 1

Fig. 2
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poziţia 2 şi vpriind
rezistenţa potenţiometrului
se
caută obţinerea unui sunet de
aceeaşi Înălţime.
Când cele două sunete sunt
identice, se citeşte de pe scala
potenţiometrului (gradată În prealabil) temperatura exterioară.

comutatorul pe

Cu titlu de curiozitate, voi aminti
aici că metoda comparaţiei poate

fi folosită şi pentru a construi un
voltmetru cu indicaţie sonoră,
folosind În locul traductorului de
temperatură un convertor tensiune-frecvenţă, realizat cu tranzistoare (cel realizat cu porţi TTL are
o impedanţă prea mică de intrare).
Dezavantaj: amatorul va regreta
că nu posedă o a treia mână , căci
uneori amândouă vor fi ocupate
C3

Rl
560

Cl
220nF

100nF

+5Vo--.....

cască

telefonica.
> 56Q

R2
820

P lk lin.

Fig. 3

C3

R3
Ik lin.

R4

Ik

CI CDB 404 E
CI-C2-IOOnF

R3=R6=2k2
Fig. 4
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să ţină vârfurile de măsură şi astfel nu va avea cu ce să manevreze potenţiometrul.
Deşi metoda bătăilor necesită
două oscilatli armonice ca să producă rezultate "ca la carte", să ne
amintim . că orice undă dreptunghiulară poate fi socotită ca fiind
rezultatul suprapunerii mai multor
oscilaţii sinusoidale. Ne putem
descurca binişor cu schema din
figura 3, căutând pozitia potentiometrului pentru care, În locul
vacarmului de ţiuituri şi pocnete,
se face brusc linişte (aproape), ca
apoi, dacă vom continua să rotim,
să regăsim haosul precedent. Ca şi la montajul precedent, scala se
gradează În prealabil.
Cea de-a treia schemă (fig. 4) ,
foloseşte două porţi inversoare
pentru a genera un semnal dreptunghiular simetric de frecventă
fixă, iar celelalte patru porţi sunt
grupate câte două şi lucrează ca
separatoare, permitând punţii de
curent alternativ să absoarbă un
curent mai mare a,tunci când se
măsoară impedanţe mici.
În cazul de fată, În toate cele
patru braţe ale punţii avem doar
rezistenţe, dintre care R1 (510 n
la 25°C) variază cu temperatura,
R2 = 1,5 kn şi R4 = 1 kn sunt fixe,
iar R3 este lln potenţiometru cu
variatie liniară de 1 kn. În momentul când Între valorile pieselor ce
compun puntea are-loc egalitatea:
R1 . R4 = R2 . R3.
spunem că puntea este În echilibru, punctele A şi B sunt la acelaşi
potential şi Între ele nu .circulă nici
un curent, deci În casca telefonică
T de 56 n nu se va auzi nimic.
Ca urmare, pentru ca să
măsurăm temperaturi trebuie să
obţinem
prin variatia potenţiometrului R3 (1 kn, liniar) minimul sonor corespunzător valorii
termistorului R1 şi astfel vom
grada o scală de temperaturi, de
unde vom putea citi ulterior valoarea existentă.
Folosind această schemă se pot
măsura şi diferite capacităţi, montând În locul lui R2 diferite capacităţi etalon, iar În locul termistorului R1, condensatorul de valoare
necunoscută. În acest caz:
. Cx = Ce . R4/R3, unde Ce este
capacitatea etalon.
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Ing. Nicolae SFETCU

eleul electronic prezentat
În fig. 1 prezintă avantaje
nete fată de unul clasic:
fiabilitate mărită datorită lipsei
pieselor În mişcare şi a contactelor mecanice, reglare uşoară
şi exactă, dimensiuni reduse.
Comanda regulatorului se bazează pe posibilitătile CI-[3A723
(stabilizator de tensiune), cu dispunerea terminalelor şi structura
internă de principiu indicate În fig.
2. Acesta permite un curent de
sarcină de 150mA, care poate fi
• crescut prin folosirea unor tranzistoare externe. Terminalul (V ref)
furnizează o tensiune de referintă
de 7,15 V. În montaj. Vref stabileşte tensÎunea de referintă pe
intrarea neinversoare (IN+) a
amplificatorului de eroare al CI, În
timp ce pe intrarea inversoare
(IN-) se aplică o fractiune din tensiunea de la ieşirea regulatorului,
prin intermediul rezistentelor R1,
R2 şi R3. Semnalul de eroare
rezultat este amplificat cu ajutorul
tranzistoarelor interne şi aplicat pe
baza tranzistorului extern T1 , care
funcţionează
ca element de
reglare serie. Dioda 01 limitează
tensiunea de autoinductie din
Înfăşurarea de excitatie a alternatorului. Reglajul tensiunii la
bornele bateriei (13,8 V) se realizează din potentialul reglabil
(R2).
Tranzistorul extern se montează
'pe carcasa montajului, realizată

R

din tablă de aluminiu cu grosimea
de 1 mm, care este utilizată şi ca
radiator · pentru disiparea căldurii.
Carcasa va fi vopsită atât pentru
protecţia Împotriva umidităţii şi a
acţiunii corozive a mediului, cât şi
pentru a izola electric corpul tran:
zistorului de eventualele atingeri
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cu masa (tranzistorul se va monta
pe carcasă prin intermediul unui
_
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:...u.

CI

01.
lH4007,jc ..

BA ru723

"Mii
!l~
i .... 1.1<1:

:~ Cl

loF

.....

-~

co""

V+

~"

~lir

IN-

Ne

1

14

eL
es

2

13

:3

12

ININ+

4

11

5

10

6

9

?

9

IJFig.2

)IIM
.

L2

.......

Fig. 1

:1

•
~-

Cl CS V.

Cablajul montajului (stânga) şi dispunerea pieselor (centru) , iar ansamblul
este prezentat in dreapta
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Prof. Marcel CIURUŞ,
Liceul .Nicu Gane", Fălticeni
obulatorul este un aparat
care, utilizat împreună cu
osciloscopul catodic, permite: studiul comportării rezistoarelor, condensatoarelor şi bobinelor în curent alternativ, vizualizarea caracteristicilor amplitudinefrecvenţă ale circuitelor RLC , vizualizar.ea caracteristicilor amplitudine-frecvenţă ale amplificatoarelor etc. Prin urmare, o modalitate
de studiere a circuitelor de curent
alternativ RLC este şi cu ajutorul
unui vobulator.
Funcţia principală a vobulatorului este de a genera un semnal de

V

Pentru o redare fidelă a curbelor
de rezonanţă pe axa X a osciloscopului catodic , deviaţia de
frecvenţă (vobularea semnalului)
trebuie să fie cât mai liniară. În
acelaşi timp, amplitudinea semnalului de vobulat trebuie să fie
constantă pe domeniul întreg al
frecvenţei. Valoarea acestei amplitudini poate fi modificată cu aju-

frecvenţă variabilă.

Prin procesul de vobulare se
varierea automată în jurul
unei frecvenţe centrale. În majoritatea cazurilor, ritmul de variaţie 'a
frecvenţei este de 50 Hz (într-o
secundă frecvenţa generatorului
variază de la o valoare minimă la
o valoare maximă de 50 de ori).
înţelege

Caracteristici

frecventă

- tensiune

torul unui atenuator continuu sau
în trepte.
În figura 1 este redată schema
electrică a unui vobulator de
audiofrecvenţă. Această schemă

cuprinde trei blocuri electronice:
a) generatorul de funcţii;
b) convertorul de domeniu pentru tensiunea de comandă Uc ;
c) amplificatorul de curent.
Rezistoare: R1 - 5,1 k.O; R2 - 13
kn; R3 - 7,5 kn; R4' R5' RS - 5,4
kn; R6 - 4,7 kn; R7 - 5,6 k.O; R9 56 kn; RlO - 66 k.O; R11 - 510 kn;
R12 - 270 kn; R13 -1 k.O; P1 - 2,5
kn; P2 - 500 n; P3 - 10 k.O; P4250 kn lin.
Condensatoare: C1 - 10 nF; C2
- 0,12 flF; C3 - 10 flF; C4' C5 - 150
flF.
Diode: D1 - PL SV2 Z.
Tranzistoare: T 1 - BC 171 A; T 2
- 2 N2905.
.
Circuite integrate - C.1.1 - ~A
741; C.1.2 - ~E 565.

+15 V

Rs
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Fig . 1

,, .

~~,~,'.:I~I~j;~,~,j~(~lj~;ILa) Generatorul de functii este
realizat cu un circuit integrat cu
calare de fază (PLL). În acest caz,
dintre blocurile functionale ale circuitului integrat este utilizat numai
oscilatorul comandat prin -tensi une. Generatorul .furn i zează semnale de forma dată În figura 2, cu
frecventa cuprinsă Între o valoare
maximă stabilită prin Ra, e1 ' C2'
U7min şi o valoare minimă obtinută pentru o tensiune U7max'
Dependenta dintre tensiunea de
comandă şi frecventa semnalelor
generate fiind ' liniară , se poate
realiza liniarizarea vobulării semnalului utilizând ca tensiune de
comandă o tensiune În formă de
dinte de fierăstrău. Această tensiune se aplic:ă la pinul 7 al circuituIl.!i integrat ~E 565.

Caracteristici frecventă _ tensiune
'--____________________---'

b) Convertorul de domeniu pentru tensiunea de comandă uc '
Vobulato'rul din figura 1 este
conceput pentru a fi comandat de
tensiunea bazei de timp furnizată
de osciloscopul catodicOT-01 .
Această tensiune se obtine Între
punctul de conexiune al rezistoarelor R226 şi R227 şi circuitul

__________________________________________________
....-<I-------<l

+1 5 V

DV

L....4......_-<:I ·15 V
Fig . 3 - Su rsă d u blă de tensiune stabi l iz ată

de masă , din blocul bază de timp
al osciloscopului catodic OT-01.
Cuplajul dintre blocul bază de timp
şi vobulator se realizează prin
intermediul unui condensator electrolitic de a flF/25 V. Tensiunea de
comandă Uc furn i zată de baza de
timp are valori cuprinse În domeniul [-5 V, +5V] . Deoarece 5,5 V ~
u7 ~ 15 V se utilizează amplificatorul operational ~A 741 pentru
conversia domeniului de tensiuni.
Echilibrarea amplificatorului operational se realizează cu ajutorul
rezistentei semireglabile P3 . În
afară de echilibrarea amplificatorului ~A 741 , mai sunt prevăzute
două reglaje pentru convertorul de
tensiune, În scopul ajustărij limi. telor frecventei pentru valorile
extreme ale tensiunii de comandă
(fmin se reglează cu semireglabilul P1 ' iar f max cu ajutorul
semireglabilului P2) '
c) Amplificatorul de curent
Pentru ca semnalele de ieşire
furnizate de generatorul de functii
să aibă amplitudinile calculate şi
frecventa impusă, trebuie ca rezis-

Fig. 2 - Forma semnalelor generatorului de functii cu

tentele de sarcină ale ieş i ri lor (4 şi
9) să fie mari.
Ţinând cont de această conditie,
sarcina de la ieşirea (9) este formată din tranzistorul compus T 1'
T 2 care este conectat ca repetor
pe emitor. Acest tip de tranzistor
compus se numeşte montaj super
- G. Avantajul acestui montaj fată
de cel al unui montaj Darlington
constă În faptul că , pe lângă o
impedantă mare de intrare şi un ~
mare, rezultă şi o pantă g substantial crescută fată de cea a
fiecărui
tranzistor (g»g1 ş i
g»g2) '
La intrarea amplificatorului de
curent se află un atenuator continuu realizat cu potentiometrul P4.
Alimentarea vobulatorului din
figura 1 se realizează cu ajutorul
unei surse duble de tensiune stabilizată (figura 3) .
Transformatorul de alimentare
trebuie să furnizeze la ieşirile
Înfăşurărilor secundare tensiuni
de 1a V, la un curent maxim de
intensitate 100 mA.
Rezistoare: R1 ' R2 - 1,a kQ.

pE 565
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Condensatoare: C1 . C2 - 1000 f.lF;
C3. C4 - 33 f.lF; CS. C6 - 680 >lF.
Diode: 01 . 02 - PL 16 l ; P1 . P2
- 1 PMOS.
Tranzistoare: T 1 - BD 139; T 2 BD 140.
Redresarea tensiunilor alternative se realizează cu ajutorul
punţilor redresoare 1PMOS.
Circuitele de stabilizare a tensiunilor continue sunt formate din câte un element de referinţă (diodele
lener PL 16l) şi câte un element
repetor (tranzistoarele T 1 şi T 2)'

Caracteristici

. (-)
Schemele circuitelor imprimate
care se utilizeaza
la reali-zarea vobulatorului : Sursa dublă de
tensiune
stabilizată (dreapta),
iar generatorul de
functii şi conver- '
torul de domeniu
pentru tensiunea
de comandă uc
(în centru) .

Caracteristicile acestui vobulator
sunt:
- domenlile de vobulare continuă: I - (80 Hz - 1,S kHz) , II (1 kHz - 20 kHz) ;
- valorile extreme ale tensiunilor
semnalelor obţinute la ieşirile (4 şi
9) furnizate de generatorul de
funcţii: U9L = -0,1 V, U9H = 4,S V,
U4L = 3,S V şi U4H = 14,S V.
- domeniul tensiunilor de comandă (-S V, +S V).
Semnalul obţinut la ieşirea (4) a
generatorului de funcţii poate fi utilizat pentru sincronizarea externă
a osciloscopului catodic.
-
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o altă schema care
se utilizeaza la realizarea practica a vobulatorului : Circuitul imprimat pentru amplificatorul de
curent (dreapta) .
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Vizualizarea caracteristicii de frecventă a
unui circuit ALe serie cu ajutorul vobulatorului
Montajul din figura alăturată permite vizualizarea caracteristicii de frecvenţă a unui circuit
RLC serie. Anvelopa superioară a caracteristicii
reprezintă curba de rezonanţă a circuitului. L, r
- bobină cu 1000 spire cu priză mediană (din
trusa de fizică pentru Iiceu).Cunoaşterea valorii
rezistenţei R permite calibrarea axei y a osciloscopului catodic În unităţi de curent.
_
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VERIFICATOR DE IONIZARE
R

\

ecunoaşterea

influentei caracteristicilor mediului ambiant asupra organismelor
vii, În special asupra metabolismului uman , s-a materializat
prin realizarea unor constructii
pentru crearea conditiilor optime.
Majoritatea măsurilor de protecţie a mediului ambiant urmă
resc anihilarea surselor poluante,
favorizând menţinerea coeficientilor umiditătii relative, de ionizare
precum şi a polaritătii ionizării
atmosferice, În limitele necesare
sporirii randamentului bioreactiilor
umane. Concentratia medie de
2x10 3 ioni negativilcm 3 depinde
de climă, conditiile meteorologice,
topografia locului, de gradul de
urbanizare, de nivelul concentrării
Întreprinderilor industriale etc .,
putându-se reduce până la 50
loni/cm 3, În functie de deplasarea
maselor de aer.
Constatarea eficientei functionării aeroionizatoarelor, a hidroionizatoarelor, precum şi a altor
constructii similare destinate
modificării raportului Între cantităţile de ioni de diferite polarităti,
pentru curătirea atmosferei de
prezenţa ionilor electropozitivi,
care exercită influente negative
specifice mediilor nocive descrise
În articolul "Aeroionizator portabil", publicat În revista "Tehnium"
nr. 7 din anul.,1974, devine posibilă
considerând indicatiile optice
furnizate de aparatul a cărui
schemă electrică este prezentată
În fig. 1.

Aparatul este un detector de
Încărcare electrică a atmosferei şi
constă din amplificatorul operational
, caracterizat prin factor
de amp1ificare şi impedante de
intrare apreciabile , necesare pentru sesizarea curenţilor slabi, stabiliţi În circuitul electric format din
captatorul W şi carcasa metalică a
montajului, urmat de amplificatorul
bipolar, În componenta căruia sunt
incluse tranzistoarele T4 şi T5 '
montate ca repetor pe emitor,
având drept sarcină diodele electroluminiscente O, şi O2 ,
Captatorul W, reprezentat printr-o
tijă metalică, izolată din punct de
vedere electric de carcasa metaIică a aparatului (antena telescopică a unui radioreceptor portativ
sau o bucată de tablă cu dimensiunile de 2x5 cm, sau o sită metaIică, se Încarcă cu sarcinile electrice predominante În câmpul
atmosferic caracteristic mediului
În care este amplasat. Periodic,
captatorul este descărcat de
sarcinile acumulate, fiind scurtcircuitat la masa montajului, cu
frecventa de circa 10 Hz, prin
intermediul tranzistorului T:l'
comandat de multivibratorul neslmetric realizat cu tranzistoarele T1
şi T 2' De altlel, după cum rezultă
din schema electrică din fig. 1,
niontajul realizat cu primele două
tranzistoare, este un trigger "completat cu circuitul de reactie pozitivă , format din capacitatea C"
rezistenta R3 şi potentiometrul R...
prin variaţia căruia se modifica

°

ing. Iancu ZAHARIA
frecventa impulsuri lor dreptunghiulare generate Între 1 şi 10 Hz
şi sensibilitatea montajului. Pentru
lărgirea acestor limite, În domeniul
superior, se va reduce valoarea
rezistenţei R3 sau a capacităţii C"
iar pentru domeniul inferior se vor
majora valorile C, sau R4 . Factorul de amplificare În curent, caracteristic tranzistoarelor T, ş i T2,
va fi mai mare de 50.
Alimentarea electrică bipolară a
montajului este asigurată de
sursele electrochimice E, şi E2'
fiecare constând din câte o batene
de tip 3-R-12, având punctul
comun de Înseriere conectat la
masa montajului.
Tranzistorul T6 constituie Întrerupătorul sursei electrice E" fiind
comandat, ca atare, de Întrerupătorul monopolar 1,. Când acesta
este deschis, circuitul electric
exterior sursei Ez este Întrerupt,
iar circuitul sursei E, se prezintă
Într-o situatie similară, deoarece
rezistenţa joncţiunii emitor-colec-.
tor a tranzistorului T 6 este de
ordinul câtorva sute de kiloohmi,
În cazul identitătii potenţialelor de
polarizare a bazei şi cel aplicat
emitorului, evidenţiate la bornele
re.f:istentei R".
Inchiderea Întrerupătorului 1"
provoacă ne!}ativarea bazei tranzistorului TEl In raport cu emitorul
acestuia, prin rezistenta Eg, determinând reducerea rezistentei
joncţiunii emitor-colector ,Ia o valoare practic neglijabilă .
Functionând similar, În timpul
cs
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impulsurilor pozitive , injectate pe
bază prin capacitatea C 2 ' tranzistorul T3 generează curentul slab
necesar pentru ataca rea intrării
neinvertoare a circuitului integrat
01, a cărei rezistenţă mare nu
şuntează circuitul captatorului W,
cu polaritate electrică corespunzătoare ionilor preponderenţi
din mediul ambiant. Sarcina pozitivă a captatorului va conduce la
deschiderea tranzistorului T 4,
. comandând dioda roşie - LED O2 , alimentată din sursa E1' iar
sarcinile cu polaritate negativă,
acţionând similar asupra tranzistorului Ts, vor provoca luminiscenţa diodei 0 1, de culoare verde.
'Capacitatea C4 sporeşte stabilitatea montajului, reducând influenţele câmpurilor electrice parazite.
Reglajul iniţial al aparatului
constă În acţionarea rezistenţei
semireglabile Ra, după scurtcircuitarea temporară a bornelor de
intrare ale amplificatorului operaţional, echilibrându-I astfel Încât
nici una dintre diodele electr,oluminiscente să nu emită impulsuri
optice.
Multivibratorul nesimetric realizat cu tranzistoarele T 1 şi T 2'
poate fi construit şi pe baza circuitului integrat PE-555, adaptând
montajul a cărui schemă electrică
este prezentată În fig. 2, iar În
această schemă, circuitul integrat

O2 poate fi Înlocuit cu montajul
echivalent multivibratOrului integrat, a cărui schemă electrică
rezultă din fig. 3. Acest montaj,
realizat prin completarea circuitului integrat 03 , de tip COB-400 E,
cu câteva componente discrete,
solicită Între 8 şi 12 mA, când tensiunea de alimentare se situează
Între 4,5 şi 16 V.
Pentru amatorii care preferă
realizarea aparatului În exclusivitate din componente discrete ,
prezentăm În fig . 4 schema electrică a unui montaj funcţional
echivalent amplificatorului operaţional integrat de tip PA-lOg.
Montajul este fără circuit de
reacţie negativă şi alimentat cu
tensiunea continuă de 12 V, asigură câştigui de 45 x 103 , reflectând

impedanţa de intrare de 400 kiloohmi şi cea de ieşire, nu mai mare
de 150 ohmi.
_
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STABILIZATOR DE TENSIUNE
REGLABIL
Ioan 'POPOVICI, Cluj-Napoca

A

pariţi a circuitelor integrate
din seria 78 xx, având tensiuni fixe şi curenţ i dependenţi de tipul construcţiei , completează aria stabilizatoarelor.
Simplitatea construcţiei cu trei terminale face aceste circuite simple
şi sigure În explotare.
Un circuit integrat, tot cu trei terminale este şi LM 317 T. Spre deosebire de cele cu tensiune fixă , .
acest circuit poate regla continuu
tensiunea de ieşire În limitele date
de constructor.
Pentru curentul maxim indicat
de catalog , circuitul va fi prevăzut
cu un radiator de 2 x 50 x 50 mm.
Cu acest circuit se poate executa
un stabilizator de precizie reglabil.
Reglajul este asigurat de un
potenţiometru liniar montat Între
minus şi terminalul 1. Tensiunea
de ieşire este Între limitele 1,5 volţi
minim şi 12 volti maxim.
Montajul este simplu şi cere ·
putine piese (vezi fig. 2): două
rezistente şi trei condensatoare.
Potentiometrul de 1 kn este pentru reglaj. Dioda 1 N 4004 (sau
echivaleCJtă) are rolul de stabilizpre a tensiunii pe terminalul 1.
In privinta reglajului , recomandăm următoarele : tensiunea
minimă de ieşire, cu R1 de 10 P
tensiunea este de 1,5 volti. In
cazurile de tensiune minimă , sau
maximă, tensiunea pe terminalul 1
este mai mică cu 1,2 volti. Acest
parametru este asigurat de dioda
1 N În paralel cu rezistenta R2, de
100 n.
Pentru precizia stabilizării , tensiunea de alimentare m i nimă tre-

HA

Trans1llfl11alOl

2·Rl
3·R2

Rezisleoţă

4·R3

s{;1
&e2

Condensa1or

rC3

C3
C4

8{;4

9.p
10.!)
n.pM
lHr
13·1~

Rl
R2
R3
CI
C2

Potentiometru
Diodă

Pun1e
Trarrzislor
Integral

mlsv
16VA
1001vn
O,2SW
100 Ohm
O,2SW
68 0Ivn _ O~SW
470 microf 25V
100 '
16V
147 ma oF TANTAlI
470 •
16V
100 •
16V
1000 0Iun
Un~r
lN4004
lPMl
l00V llmnA
2N 300S
LM 317T

buie să fie :
U2 = U3 + 1,2 volti (pentru U3 =
10 volti, U2 minim = 1,2 volti).

101
1 - reglaj

.."...

1
2
3

1:
-1

2-

ieşire

3 - Intrare

U2

*

Se monteaza pe radiator

Circuitul LM 317 T asigură un
curent maxim de 1000 mA (cu
rad iator). Dacă se doreşte extinderea curentului stabilizat (mai
mare de 1000 mA), se va executa
adaptorul din fig. 3, montând un
tranzistor 2 N 3055 pe un radiator
d~ aluminiu 2 x 80 x 100 mm.
In ambele cazuri, transformatorul trebuie să fie de o putere
adaptată . Pentru primul caz, la U3
= 12 volţi ş i I = 1000 m~,
sectiunea tolelor este de 4,2 cm ,
care corespunde la o putere de 16

VA.

C

Pentru cazul al doîlea, transformatorul va trebui să asigure
curentul maxim cerut.
Puntea redresoare pentru primul
montaj poate fi 1 PM 1. Pentru
montajul al doilea se va alege
puntea corespunzătoare curentului necesar.
Filtrarea tensiunilor U2 şi U3 s{!
va face cu condensatoare polari zate de minimum 470 j.l F.
Condensatorul C2 trebuie ales cu
grijă (recomandabil cu TANTAL.
Deoarece 100 j.lF cu TANTAL se
procură mai greu, se va putea
monta de 47 flF.
Montajul PQate fi executat pe un
circuit imprimat, pe care se vor
monta toate piesele cât mai degajat de radiator.
Potenţi ometrul P este de 1 kil.
EI trebuie să fie stabil În timp şi la
temeratură , de el depinde stabilitatea tensiunii de ieşire. Cine
poate procura, potentiometrul cu
mai multe rotatii asigură finete
sporită a reglajului. EI trebuie să
fie liniar. Dacă se doreşte o tensiune fixă la ieşire , se va măsura
valoarea potentiometrului (Ia
această tensiune) şi se va Înlocui
potentiometrul cu o rezistenţă fixă
de plus/minus 1%.
Realizat cu atentie, stabilizatorul
funcţionează de la prima alimentare. Circuitul integrat L M 317 Tare
un consum mic pe terminalul 1 Reglaj. EI este de minimum
14 mA. Pretul mic al circuitului
face tentantă folosirea lui.
În cazurile când apar fluctuatii la
tensiunea de ieşire se vor mări
valorile lui C1 şi C3.
•
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GENERATOR
DE 22 kHz
.
.

Orlando BĂRBULESCU, Craiova

ă prezint un montaj foarte
simplu şi util pentru cei ce
au instalatie satelit, un
LNO dublă bandă şi un receiver
model vechi, cu intrare de 9502050 MHz dar nu au un generator
de 22 kHz.
Generatorul audio de 22 kHz
este un montaj ce se intercalează
pe cablul coaxial Între LNC şi
receiver şi are rolul de a comanda
url comutator existent În LNC, ce
va face trecerea de pe banda inferioară KU (10,50-11,75) pe banda
KU superioară '(11 ,75-12,50).
Montajul are Î'n componenta sa
câteva tranzistoare foarte uzuale,
iar atenuarea semnalului este de
2-5 dB (În functie de realizarea
fizică a montajului). Generatorul
propriu-zis este foarte simplu, format din două tranzistoare uzuale
. şi are o frecvenţă de oscilaţie
aproape de 22 kHz. Ea se poate
modifica acţionând asupra con- .
densatorului de 2,2 nF.

V

Realizare
Între LNC şi receiver se intertranzistorul PNP BC ~40
ce va "chopa" practic, semnalul util
cu o frevenţă de 22 kHz. La
punerea sub tensiune a oscilatorului, semnalul de 22 kHz va fi transmis pe cablu, iar LNC-ul va semnaliza aceasta prin apariţia unui
zgomot puţin diferit faţă de cel din
banda inferioară, apoi se va trece
la căutarea posturilor ţinând cont
că acum frecvenţa osoilatorului

foloseşte

local al LNB-ului este alta.
De realizare depind În mare
măsură calităţ i le generatorului. Se
poate folosi un spliter din comert
cu o intrare şi o ieşire, În care se
montează T1 şi T2 cu piesele aferente şi Într-o cutiută metalică
separată,
generatorul. Ţinând
cont că frecvenţa cu care se
lucrează este foarte ridicată şi
deci pierderile pot fi destul de
mari, recomand confecţionarea
unei cutiuţe cu peretii argintati iar
montajul să fie executat În sistem
SMD, cu distanţes cât mai mici
Între cele două mufe: IN-OUT.
Dacă receiverul are posibilitatea
programării unei stări ce se traduce la ieşire (panou spate)
0-12 V, atunci montajul poate fi
amplasat chfar lângă LNC.
Înlătură
fenomenUl
Aceasta
supărător de comutare, când trec
câteva secunde la schimbarea
stării. Dacă nu există posibilitatea
programării, acţionarea se face
manual. Se va face alimentarea
prin LNC.
Există receivere cu două intrări
pentru LNB şi În mod curent se

numai una.
Trecerea de pe LNBA pe LNBB
se face program abil şi se poate
folosi tensiunea pentru comutare
generator.
Montajul funcţionează ireproşabil de 4 ani. Pentru verificare~
existentei semnalului de 22 kHz
recomand un montaj ce vizuaRece1w,.

calează

+1SV •• ,+l7Y
altMnt_

LNC

LNC
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Dioda 1N4001 are rolul de a transmite tensiunea de alimentare a LNC·ului

ADAPTOR DE IMPEDANTĂ
Ing. Emil MARIAN
entru a adapta un semnal
electric provenit de la o
sursă de semnal cu impedanţă relativ mare de ieşire (::; 100
k.O) sau pentru alte aplicaţii În
care este necesară prezenţa unei
impedanţe mari de intrare, se propune realizarea unui montaj a
cărui
schemă
electrică
este
prezentată În figură. Montajul
lucrează perfect În banda audio
(20 Hz - 20000 Hz). iar numărul de
componente electrice folosite este
minim.
. Semnalul de intrare se aplică
prin intermediul condensatorului
C1 etajului de intrare, În grila
tranzistorului T 1. Acesta este un
tranzistor cu efect de câmp cu
canal de tip N, ce oferă avantajul
amplificării unui semnal de intrare
folosind un curent de grilă extrem
de redus (de ordinul nanoamperilor) . Polarizarea tranzistorului T 1
este asigurată de grupul de rezistenţe RS' RS ' R4 şi R2 (care stabileşte
punctul
staţie
de
funcţionare) . Din drena tranzistorului T 1, semnalul de intrare
este aplicat galvanic În baza
tranzistorului T 2. Semnalul de
ieşire este preluat din colectorul

P

I m pedanţa

tranzi storului T2.
Se reco m and ă ca montajul să
fie realizat cât mai compact, pe o
plăcuţă de sticlostratitex placat cu
folie de cupru. Pentru realizarea
raportulu i semnal-zgomot estimat
i niţ i al, montajul se ecranează
obligatoriu, folosind o cutie din
tablă de fier cu peretii groşi de
circa 0,3 mm. Semnalul de intrare
se apljcă folosind În mod obligatoriu cablu eeranat.
Montajul poate fi folos it cu
succes ca etaj de intrare a unui
milivoltmetru electronic de curent
alternativ, ca adaptor de microfon cu impedanţă mare de
i eşire sau
adaptor de doză
ceramică.
-

Zi = 2.2 MO

de intrare

Impedanla de ieşi re

Zo ~ 2 kfl

Tensiunea maxima. de intrare Ui max = 60 mV
Banda de f r ecvenţe de lucru Af = 20 Hz • 20 kHz
Raport ul semnal-zgomot

A = cca O dB
S I N ~ 65 dB

Distorsiunile armonice

THO s 0,3%

Amplificarea

Distorsiunile de intermodulatie TID s 0. 1%

tranzistorului T 2 (tranzistor bipolar
de tip PNP) prin intermediul condensatorului C4' Grupul Ra , R7'
C3 realizează concomitent o micşorare , alături de un filtraj foarte
eficient a tensiunii de alimentare
UA' Tensiunea din drena tranzistorului T 1 a fost astfel aleasă Încât
să asigure polarizarea optimă a
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SEMNALIZATOR DE RETEA
Ing. Emil MARIAN
chema electrică prezentată . a fost prevăzută În scopul evitării prin LED În momentul apariţi ei
este destinată indicării aplicării unei tensiuni inverse mai regimului tranzitoriu ce prilocului de amplasare şi ali- mare decât cea maxim admisibilă veşte conectarea consumatorului
mentare cu energie electrică a (4 V + 7 V) la bornele LED-uluI. (L = LOAD = consumator) la
Rezistenţa R1 limitează curentul
unui consumator.
reţea .
.
Elementul de semnalizare al
Cla
Ki
. cuplării la sistemul energetic ÎI
II
~
reprezintă o diodă LED care iluI
minează În momentul respectiv.
Rl
I
:I~.I •• SW
Celelalte elemente ale. schemei
I
se amplasează grupat pe o
plăcuţă de sticlostratitex placat cu
1"'"'1220Vca
Cl
folie de cupru , În imediata
'.22uf/63'V<. <.
L
apropiere a comutatorului K.
I
-1"'"'
Condensatorul C1 realizează o
I
OLI
reactanţă capac iti vă care limitează .
~ LeD
OI
'0/
curentul alternativ de la reţea la o
~~
::'lI IN4.,S
C~I
C~J
valoare de circa 12 mA. Dioda 01
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u toată evoluţia impresionantă a comutatoarelor
statice (tiristoare, triace
etc.) şi cu toate numeroasele lor
av~ntaje, " bătrânele " relee electromagnetice nu au părăsit Încă
scena tehnicii contemporane . Ba,
dimpotrivă, nepoatele lor "suple"
(relee reEld) au cunoscut o dezvoltare continuă În ultimele
decenii. Secretul acestei longevităţi tehnice îl reprezintă separarea totală din punct de vedere
electric a circuitului de comandă
faţă de circuitul comandat prin
intermediul contactelor. La aceasta se adaugă simplificarea
schemelor de acţionare prin posibilitatea echipării unui releu cu mai
multe seturi de contacte normal
Închise/deschise, de asemenea
p~rfect izolate Între ele.
In cele' ce urmează ne vom referi
la unul din neajunsurile relee lor
electromagnetice (r:e.m.), pentru
care am conceput şi experimentat '
cu bune rezultate o soluţie de
remediere extrem de simplă. Anume, este vorba despre diferenţa
mare care există, În general, Între
tensiunea de anclanşare fermă (o
notăm UAl şi cea de eliberare
(UE) ale unui r.e.m. Diferenţă (de
ordinul volţilor, pentru releele de
joasă tensiune) ce face practic
imposibilă folosirea ca atare a
[.e.m. drept comutatoare cu prag.
Intre noi fie vorba, chiar şi pragul
UA variază semnificativ de la un
exemplar la altul, În cadrul unui
acelaşi tip constructiv. De exemplu, un releu luat la Întâmplare din
familia RM12 (tensiunea "nominală" de anclanşare de 12 V) a
prezentat o tensiune de anclanşa re fermă UA '" 7 V şi o tensiune
de eliberare UE '" 2,5 V. Faptul că
pragul UA este considerabil mai
mic faţă de valoarea "nominală"
nu ne deranjează prea mult: cu o
rezistenţă adiţională (legată În
serie),
dimensionată
corespunzător, Îi putem reduce sensibilitatea În limite destul de largi.
Totuşi, dacă diferenţa Între pragul
real UA şi cel ,:nominal" (recoman-
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AGNET: C

CU PRAG

Fiz. Alexandru MĂRCULESCU
dat pentru aplicaţia vizată) este
prea mare, e preferabil să alegem
un alt exemplar de releu, pentru a
nu avea de a face cu disipaţie de
căldură supărătoare pe rezistenţa
adiţională.
Dar, să revenim la problema
enunţată - ecartul mare dintre UA
şi UE - neajuns pe care ÎI vom
Înţelege mai bine prin pri'sma unui
exemplu concret. Să presupunem
că dorim să folosim releul amintit

mai sus pentru "supravegherea"
tensiunii E la bornele 'unui acumulator auto (conform figurii 1). Mai
precis, ne interesează o anumită
valoare de prag (E p) astfel ca:
- pentru E ~ Ep' releul să fie
anclanşat, iar
- pentru E < Ep, releul să se afle
În repaus (neant:lanşat).
O soluţie ar fi să comandăm
releul prin intermediul unui comutator electronic realizat cu tranzistoare. Dar, oare, fără tranzistoare
nu se poate?
Probabil nu veţi mai zice sigur
nu , pentru că aţi tras deja cu ochiul la figura 2, care confirmă că ,
totuşi, se poate. Pentru a vă
convinge singuri, cu letconul În
mână, să alegem, de exemplu:
E = 8 V oi- 14,5 V (plajă maximă
de variaţie admisă);
E = 10 V (pragul de basculare
dor~, la "atingerea" căruia, de
exemplu , În sens descrescător,
releul are sarcina de a comanda
cuplarea circuitului de Încărcare).

Reamintim valorile UA. = 7 V şi
UE = 2,5 V. Mai menţionam că am
utffizat o pereche de contacte normal Închise ale releului kr1' un
condensator t (tatonat experimental) pentru prevenirea autooscilaţiilor armăturii mobile În vecină
tatea pragului E şi dioda obiş
nuită O, În anti8aralel pe releu,
pentru scurtcircuitarea tensiunilor
inverse induse În bobină la eliberarea releului. Restul e simplă ...
aritmetică. Şi două grupuri serie
de diode, notate 0 1 şi O2 , ale
căror căderi totale de tensiune În
direct (u1' respectiv u2) urmeaf:ă
să le determinăm .
Pentru aceasta, să presupunem
că tensiunea E a bateriei este
foarte apropiată de valoarea de
prag E dar puţin mai mică.
Confornf scopului propus, rei eul
trebuie să fie În repaus, dar la limita de anclanşare . Contactele kr1
fiind Încă Închise, putem face
abstracţie de grupul D2.şi C, scurtcircuitate de k r1' Insumarea
căderiior de tensiune pe releu şi
Dt. ne conduce la:
E", E.o = UA + ub' de unde
u1 = c. - UA = 1 V - 7 V = 3 V.
Prin ufmare, grupul 01 poate fi
realizat prin Înscrierea a patru
diode cu siliciu (eventual sortate
pentru căderi directe cât mai
apropiate de 0,75 V) sau se poate
folosi o singură diodă de referinţă
În direct, cu căderea cât mai
apropiată de 3 V.
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E <!: Ep: releu
E < Ep: releu
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neanclanşat
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Să presupunem acum că tensiunea E creşte puţin peste pragul
Ep . Releul va anclanşa ferm, contactele kr1 deschizându-se. Prin
aceasta, In serie cu D1 şi releul se
entru Începători, ca o aplimai intercalează grupul de diode
catie a circuitelor bascuD2 . Rolul acestuia din urmă este
lante astabile (CBA), prede a "ridica" pragul de eliberare al
releului , mai precis de a face ca zentăm, aşa ,cum am mentionat În
releul să revină În repaus nu la E pag . 8-9, un montaj simplu (lampă
= UE = 2,5 V (cum "ştie" din con- care clipeşte) cu două LED-uri,
struc1ie releul), ci la aproximativ E conform schemei alăturate .
Pentru uşurinta realizării, dăm şi
= Ep = 10 V. Aritmetica tensiunilor
schema cablajelor (scara 1:1). ne spune acum:
E ", Ee = UE + u1 + u2
de untle
U2=E~-UE-u1 ';'10V-2,5V
- 3 V = 4,5 V.
Vă lăsăm dv. plăcerea de a
dimensiona grupul serie de diode
D2' astfel Încât căderea de tensiune În direct pe el să fie În jur de
4,5 V.
Două observaţii importante mai
trebuie făcute În final. Cele două
prag uri ale releului (de anclanşare
+~
D~ şi de eliberare, "corectate" prin
R.
OOu.
artificiile cu D1 şi D2). nu pot fi
aduse perfect la ega1itate cu E ,
Întrucât releul ar manifesta Po
tendinţă de oscilaţie greu de contracarat. Aşa că, În funcţie şi de
scopul "supravegherii" lui E, se va
accepta Între ele un ecart de
(Continuare din pag. 15)
ordinul zecimilor de voit (u2 ceva I-----~===~~~~-mai mică decât valoarea calcuÎn cazul de faţă , la Vz = 6,2 V şi
Iată). Cea de a doua observaţie se
R1 = R2 = 10 kQ, va rezulta o tenreferă la tatonarea valorii condensiune la ieşire de 12,4 V. Intervalul
satorului C, operaţie cu atât mai de valori recomandat pentru acesdificilă (valori C mai mari) cu cât
te două rezistoare este de la 1 kQ
ec;.artul menţionat este mai mic.
Ia 100 kQ. Dacă se doreşte o altă
.In final, totuşi, Încă o recoman- tensiune se va modifica, fie rapordare pentru cei ce se var tul rezistenţelor R2/ R1 , fie se va
Încumeta să aplice această Înlocui dioda zener DZ6V2 cu o
invenţie nebrevetată: realizaţi În
alta, cu Vz convenabil. Trebuie
prealabil o regletă cu 15 diode cu specificat că tensiune de ieşire nu
siliciu (de exemplu, din seria poate coborî sub cea a diodei
1N4000), cu pini sau borne de zener. Practic, este nevoie ca tenacces
după
fiecare
dio9ă.
siunea de ieşire să fie ceva mai
"corecţie"
a mare (minimum 1V - 2V) decât
Domeniul
de
pragurilor de comutare pentru cea a sursei de referinţă , În speţă
releele de joasă tensiune va fi ast- tensiunea Vz , deoarece este
fel acoperit, iar experimentarea va obligaţoriu ca prin DZ1 să circule
fi mult uşurată .
_
un ct§rent de câţiva miliamperi.
Tensiun.ea maximă de ieşire va fi
I~------'
• Mulţumim cititorilor care
ne-au I mai mică cu 1V - 2V faţă de tensi--"
unea Ua de alimentare a stabilizascris şi ne-au solicitat divers~
torului.
informatii tehnice şi scheme. In
Schema din figura 2 (vezi pag.
masura posibilitatilor noastre, le
15) este a unui stabilizator de tensiune variabilă În care tensiunea
vom expedia cele dorite.
referinţă
este
preluată
de
• Câştigatorii tombolei vor fi
potenţi ometric 'Prin POT1. Astfel,
anunţati in scris şi îşi vor primi
tensiunea de ieşire va putea lua
premiul prin poşta.
valori atât sub, cât şi peste cea a
• Abonamentele se pot face la
diodei Zener. Deci:
orice oficiu poştal din ţară (cereti
Uo = aVz(1 + R2/R1)
poziţia cu nr' .4 120.în catalogul
unde a ia valori Între 0% ŞI 100%
(sau Într!3 O şi 1) şi arată procentul
presei romane).
preluat ca tensiune de referintă
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din valoarea Vz . Ţinând cont de
cele specificate la cealaltă
schemă , tensiunea de ieşire nu va
putea atinge OV şi nici valoarea
maximă. Ua a tensiunii de alimentare, pentru cea din urmă şi
din conslderentul că ea fiind
nestabillzată , trebuie evitat a se
lucra Tn vecinătatea ei. Aceasta
Înseamnă, de fapt , că a are un
domeniu mai restrâns de variatie,
dar pentru a nu compl ica schema
şi pentru uşurinţa prezentării
functionării schemei s-a preferat
ca acest coeficient să fie Încadrat
În intervalul dat.
Montarea la ambele scheme a
grupului serie RC de la ieşire (R4,
C1) este obligatorie şi are rolul de
suprima autooscilaţiile care ar
apare dacă nu ar fi prevăzut cu
acesta.
Ca aplicaţii practice aceste
scheme pot fi utilizate ca montaje
de stabilizare a unor tensiuni cu
un curent de ieşire destul de
mare (1 A, pentru o diferentă de
tensiune: Ua - Uo < 5 V şi , evi dent, un curent mai mic pentru o
diferentă mai mare de 5 V) , ca
regulatoare sau ca mici variatoare de turatie pentru motoare
de casetofon etc.
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G.D. OPRESCU
ste posibil ca un casetofon , chiar perfecţ io nat să
lucreze necorespunzător.
Un defect poate fi neştergerea
resturilor de pulbere magnetică .
Se vor folosi casete speciale pen tru curăţa rea capetelor (tip
"cleaner") sau chiar un mic tampon de vată, uşor umez ită În
alcool etil ic sau izopropilic (În nici
un caz benzină , eter, tiner sau alţi
diluanţi organici , Întrucât aceşt ia
pot deteriora capetele.
Un alt remediu constă În
reglarea tracţiunii ş i ambreiajelor.
O bandă magnetică deformată
( "ciufulită") poate fi netezită pe un
flacon curat de st iclă 2-4 cm În
diametru : cu mâinile curate şi
uscate se tracţioneaz ă u ş or
banda, Înainte şi Înapoi, de 10-20
ori, evitând Întin derea ei . Nu este
indicat ă o nou ă Înregistrare a
benzii "reparate"!
O atenţie deosebită va fi acordată sistemului de fixare al capului universal , poziţionarea azimutală făcându- se cu aj utorul unei
benzi magnetice bine imprimate.
Uneori , ghidajul capului universal e plasat după trecerea benzii
peste cap (banda ondulând În fel
şi chip) În loc să fie fixat inaintea
pieselor polare. În acest caz , se
schimbă capul magnetic cu unul
care are ghidajul corect plasat,
urmărindu-se o atentă centrare
(unghiul de azimut).
Demagnetizorul pentru capete
magnetice sau alte piese (ghidaje, cabestan , mecanisme portrolă) poate şi el Îm bunătăţi randamentul
casetofonului.
Este

E

alcătuit

dintr-un cui din fier, de
circa 5 mm diametru şi circa 100
mm lungime, pe care se plaseaz ă
o carcasă bine izolată - carton şi
soluţie de plastic - cu o Î nfăşurare
de circa 5000 spire, sârmă CuEm
de 0,10-0,15 mm diametru. Dup ă
circa 1000 spire se aplică un strat
de hostafan sau melinex (bune
izolatoare) . Un tub din plastic (din
acelea pentru instalaţii electrice)
serveşte drept carcasă de protecţie. Un cordon şi un ştecher
fac legătura cu reţeaua. Înainte
de folosire, se Îndepărtează casetele (sau benzile) la peste 2 m.
Se pune câte o conexiune de
scurtcircuit În paralel cu bornele
fiecărui cap magnetic pentru ca
ten si unile induse să nu distrugă
circuitele electronice din pream plificatoare . Se bran şează la
reţe a, demagnetizorul apropiindu-se Încetul cu Încetul , cu
mlşcan
largi de rotaţie , de
capetele magnetice, fără a le
atinge piesele polare (care ar
putea fi descentrate din cauza
efectului magnetostrictiv). Se
Îndepărtează apoi la o di stanţă
maximă de casetofon şi se
debranşează de la retea. Se desfac conexiunile de protecţi e care
scurtci rcuitau capetele. Se constată , la redarea unor casete sau
benzi , pe porţiunile cu nivel redus
sau pauze, o micşorare apreciabilă a zgomotului de fo nd - prin
reducerea magnet izării remanente a capetelor magnetice.
Operaţia se repetă periodic, când
"fâşâit u l " benzii pare crescut.
-
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