KARL FERDINAND BRAUN
Deşi

a primiI În anul 1909 premiul Nobel
cu Guglielmo Marconi, ca o recunoaştere
a contribuţiei lor la dezvoltarea telegrafiei fără fi r,
totuşi savantul german Karl Ferdlnand Braun este
cvasinecunoscut la noi În ţară .
Fizicianul german Karl Ferdin anl;l Brau n
s-a născul l a 6 iunie 1850 la Fulda, Hesse-Kassel.
unde şi-a făcut primele stud ii!a gimnaziullocal. A
studiat apoi la Universităţile din Marburg şi Berlin.
unde a absolvit în anul 1872. A fost asistentul
prolesorului Quinke la Universitatea Wiirzburg. iar
in \874 a acceptat un post de profesor la gimnaziul
St. Thomas din Leipzig. După doi ani. a fost numit
Profesor Extraordinar in F izică Teoretică la
Universitatea din Marburg, iar În anul 1880 a fost
invitat să ocupe un post similar la Universitatea
din Strasbourg . Braun a devenit Profesor in Fizică
la Technische Hochschule În Karlsruhe . În anul
1883 şi. in cele din urmă . a fost invitat de către
Universitatea din Tiibingen, În 1885. Una dintre
sarcin ile sale era aceea de a construi un nou
Institut de Fizică .
După zece ani. in anul 1895, Karl F. Braun
s-a Întors la Strasoourg ca Director al Institutului
de Fizica. unde a şi rămas , In ciud a unei invitaţii
de la Universitatea Leipzig pentru a fi succesorul
lui G. Weidemann .
Primele cercetă ri ale lui Sraun au fost
făcute asupra oscilaţiilor. au urmat studii bazate
pe principiile termodinamicii . ca cele privind
inHuenta pres iunii asupra solubilităţii solidelor.
Dar, cele mai importante realizări ale lui
Sraun sunt în domeniul electricităţii , publicănd
l ucrări despre devi aţi i de la legea lui Ohm şi calcule
asupr a fortei electromo toare a elementelor
galvanlce reversibi le din surse le termice .
Experimentele sale prac~ce l-au condus pe
Braun spre inventarea a ceea ce numim astăzi
electrometrul Braun, ca şi a osciloscopului catodic.
realizat In 1897.
In anul 1898, Karl F. Sraun a incepul să
studieze lelegrafi a fără fir, Încercănd transmiterea
semnalelor Morse prin apă. prin intermediul
lmpreună

curenţilor de Inaltă frecvenţă . Ulterior, el a introdus
circuitele rezonante in te legrafia fără fir. fiind printre
cei dintăi care au transmis unde electromagnetice
În directii definite.
In anul 1902, Sraun a reuşit să
recepţiQneze mesaje Iransmise in direcţie definită,
prin intermediul unei antene înclinate.
Lucrările lui K ar l F. Brau n asupra
te legrafiei fără fir au fost publicate În anul 1901
într-o broşură având titlul "Drahtlose Telegraphie
durch Wasser und Luft" (Telegrafia fără fir prin apă
şi aer).
După izbucnirea primului război mondial.
în anul 1915, Sraun a fost citalla New York pentru
a asista ca martor intr-un proces privind o cere re
de brevet. A lost reţinut aici din cauza cetăţeniei
sale germane. cănd SUA au intra t in război,
petrecăndu-şi in SUA ultimii ard din viaţă. şi
decedănd pe 20 aprilie 1918. Dar, În această ultimă
perioad ă a vieţii sa le. din cauza lipsei condiţiilor
de laborator şi a oolii sale, Sraun a lost incapabil
să-şi continue munca ştiinţifică.
Deşi a avut numeroase realizări notabile
În domeniul ş~ inţei, fizicianu l german Karl F. Sraun
rămăne cunoscuI in specia l pentru realizarea
p rimului osciloscop catodic (tu bul Braun ),

~:~~~~e'!;aa~~~~~ri~~~~.escop de televi ziune şi al
De asemenea. Braun a inventat detectorul
cu cristal. dispozitiv care permi tea redresarea
curentului şi a contribuit decisiv la îmbunătăţirea
transmisiilor ra dio . ameliorănd sistemul de
transmisie al lui Marconl. permiţănd dezvoltarea
radioreceptoarelor cu detecţie. Braun a reuş i t să
depăşească limitările tehnice din epocă (care nu
permiteau decăt emisiile pănă la circa 15km).
producănd un circuit fără scănte l, cu antenă,
brevetat in 1899. care Imbina puterea de
transmisie cu circuitul inductiv de antena. Această
invenţie a mărit raza de acţi une a transmiţătoarelor
radio. avănd ulterior aplicaţii in radar, radio ~i
televiziune.
Şerban Naicu
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FILTRU ACTIV TAIE.JOSITAIE·SUS
ing. Florin Gruia
Adese a e ste ~lil si s e
lntercaleze Intre diversele .urse de

,i

semnal

;

•

amplitlcatorul de putere

diwtf'se Mre. care eIinri !le lQOi' iCI4uI
de J081i Irecven!a (de lip brum,
rumble)dinZDfl8frecven1e1de l00Hz.
I\t zgomolUl de fl'ecoien\A rldk:ala (de
tip ~ hiss) de la frec:ven\' de 2.000

--

Hz ln sus .
Acest etaj de eliminare a
zgomolelor poate fi Ingiobat chia r In
.lniCtura amplifocatorulul de.JlUlere,
lN1ln1ede~devolum.se

(\MI

i

I

,
I
I
I
I
r-- _.1.. - - . , - _L - - - r- - _~_--_{_-_~~-- _I- -!
J. - ţ ___ "' __
~
"'1'-

_

.,• __,____'
_l ___ _ ' __
+_1-I' __:\. ' __ L+___
___ __
.... --l--.Ir- .J----i---L-i ---l--.l.--- i -_.1 __
+ 1__ ___ J. __ -i __ L___ :'\. ..1 __ ___ L __
.Ia _-:__ _ I 1 - ~ - -L __ -: __ -'r -l- __ 1_ -""-t---!-_'T __ _ .l

--

--

1....'

~

I

·11

-,- -

•"

_...1_
I

~

I

~

I

Î

l '

\.

---,--"- ---,.-- -l--r---"--

-,' ~ __ L _ ~ ___ ..J ___
I
I

:-_.1 ___

~ __

I

I--- -

'

r --

I --- ~ --

I

I

.,.·1' _-1, t--T-t---j--+-r---t--j- ---T----r-,
-~- -r- ~ ---.,---I--,--- ~ ---Î-

J-: ___

_.1 '
I-_} ___ .1 __ ~-- I. --- }--.1 --:_ ---I. -..,
1 , t _L __ ~-.J --- ~-- - L-~---.J--+- ~---~-41

.,. 1---t'---±!ll' --_j---'~--_j,_--'~_±----~',__:t_ci',_--1_--_I
1

mai n'I.IIIe vatlante. 11'1 fune!ie

de atenu a re" doriti ,1 de

20

Ik

' C. (:;!·tW,lW/llI<,
' C' C'C': c.
(:;! _tW.lW/M;
:

-- --

Figu'o 2

domeniul

de
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penurbalDr. Schema BIICIric6

In talHolull ~ 2 sedau

ctJrbale de răspuns ridicate In
laborator, In cele 7 variante, iar
In flgura 2 sunt tras.ate o.ortlele
de râspuns In cele 7 cazuri .
T.beluI1 -Filrultaie .....
r(l0W-CUT)
CAftigul etajului este
unitar la ,OOOHz , fiind vorba
despre un repetor pe emitor.

Se~nd!u~~ ree

rezistenJeIor aJ peIiruIâ metaki.
aJ \OIenInţa reslrănsA (15%), Iar

allllSeusaloan!le se recomandA
Ni fie din p?f e st.... metaIWIt 101

cu ~ mică (1.2.5%),
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AUDIO

AMPLIFICATOR TRANZISTORIZAT DE PUTERE DE 25W
ing. Aurelian Mateescu
Amplificatorui de putere

Tranzistoare le T4

~i

T6 regleadiR7pentrutens ....nereziduillti
minima la ieşire;

'descris In coele ... urmeild este fOf1'Tlead o 'oglindă de ctJrenr' pentru
T&C:Omandat pentru audiJii de calitate , slmelrizarea etajului final .

avind un Sllf'lel

deoseb~

,i

de placul,

R1S

reglea ză

"moale', asemâMtorampliflCatoarelor repaus In etajul final

~I

-din RIS se

reglează

rurentlll de

curentul de repaos . Se recomandA ca valoarea
este stabilizat acestuia

să

fie

cuprin să

Inlre

Electrocompitnlet Copland. Deşi termic cu T7. care este montat pe 50+ telOmA.. Dacă perechile nI). TII fi
puterea IMata po.ate !><li'&;! mlc.lo, este radiatorul trnnzistoar&lo. finale.
T12-T13 sunl alese CO<&Cl, curentul de
suflcient.lipeotrumajoritat&aaplica~iIor

Tranzistoarele T8, T9 ~i

repao$$8po;lte/ixolaproapede5OrnA..

diodele 01·06 asigură prote<:!ia la
de tranzistoa re f,nale conectate in scurtcircuit şi $Uprasareină penlllJ
paralel. CaracterisliOle tehnice sunt: fre<:venţele Infrasonore.
- banda de frecvenţă cuprinsA Intre
C
Construclla
16Hz.. lOOkHz:
Se poate utiliza circuitul
" neliniafilatea-cwbei amplitudine- imprimat prezentatin figlM1l2 {in dublu

In cazul In cara su nt montale
tranzisto are cu dispersie largă a
parametrilor. curentul se va reg~ spre
limita supel'ioar.l de 100mA. ~vândca
o consecinţă funcţionarea "caIdă- a
montajului.

~poatefi~"",;o.v.tiprinutilizarell

frecven~ ban;':'~'~'~f':':':':':"~I.;.;.~.~m;p~f;'['~"~";'N~'~'~'~"~O~I~'~'~'~";'~'~"~;~~R~"~'~'~";~~~~~~:
r
vedere ca traseele de curent mare sA Probele cu semnal
utiHzarea

In
reprodusâ: O.5dB:

I
- tensiunea nominală la intrare: IV;
- tensiunea de alimentare: :t25V:
- puterea nominală la ieşJre. pentru
Osareim\ CU impedan\3 de 8C este de
,
- c:oetlcientul da d4storsiuni armonIce
la ffllC\/e(1ţelede 63.1000 şi 10kHz esle
s..b 0,05% pentru puterea no.-n<naIă;
- impedan\3 de intrare: 10k0.
O..crl_..

""'.

foe ;r.groşate la execuţie. TIa şi TII se unui generator de semnal audio şi a
montează pe un radiator din tablă de unul osciIoscop cu dublu $pOl.
aluminiu. de 2mm grosime, In fO!TTlA
Chiar dacă nu se dispun e

de "U " şi minim 60K25 mm . T7 se
monteazâ pe radiatorul tranzistoarelor
finale ca re va avea minim 500cm'.
ToIefanţa componentelor va fi
cât mai mica:
- pentru rezistenţe va fi preferabil
sub 5% şi se reoomandă sortarea şi
imperecherea tor, ce şi In cazul
tranzistoarelor, care se YO( sorta pentru
diferenţe sub 10% pentru coefidentul
de ampliflCllre beta. Condeosatoarele
folosite vor fi de bună calitate, de
preferinţă cu poIiester metalizat
R_II I
curba de răspuns. iar
regt8j<J1 tensiunii de otrset
o sarci~
rezldua't"',i a Ie sirea

.J_

,

", '

deelil de un instrument de măsură
obişnuit. se pot ob~ne rezultate foarte
bune cu condiţia verifieliri i atente a
comPOnanlelor, a sortării fo r şi a
montajului fără gre~alli. Tretluie sâ
$Ubliniem eli la ampl ificatoarele r.nale
care au cuplaj galvanic Inlte etaje, o
comporoenlă defecta. montarea greşită
sau aM greŞ8<llli In aparen!ă .-n<nor.li
are, de e&le mal ml>lte ori, un efect
devastatorde distrugere a unul lan! de
componente active.
Lista d. pin_
Rl"RIO~k!l: R2"R8"R12"8.8kC;
R3"R4"2.7kC: R5"R6"39kC : R9"
1,5kC: RII"RI4=13OkC; R17=R19=

AUDIO

1

,

FIgura 2

R22"R24"51: R23"100: R2S"R26"
R27"O,39Q13W bob : R26 300:
R7:3,3Ml semifeglabil: RI5:2,2kO:
C1:2,21'Fll00V nepolarilat: C2:
4,7nF: C3=33!1f'I25V; C4;C5"100,.F1
25V: C6=1nF; C7"C6:330pF:
C9:'I'F/l00V nepolarllat: Cl0"
O,022jlF/l00v:
11"T2=T4:T6:T7 ..TS:6CI77A sau
echivalent; T3=TS"T9=BC171A sau
echivalent: TI 0:60139: 111 :60140:
112=113::2N3055 sau echivalent;
Oh06"BA157, BAt56, ORR404,
Alimentato",1
Pentru alimeotarea cu energie
e ampl ificatorului se recoma n dă
următoarele'

_ se

preferă

construclia

fiecare secţiune să M

dub l ă ,

al;mentată de la

o surd proprie : trans formator,
redresor, CQOdoensatoare de ('ltraJ de
millirn.Jm 47OOj.lF/63V:
- in cazul In care acestlueru ...... este
posibil . se reoomandă utilizarea unui
transformalOf cu Infăşurări separtlte
pentru cele două amplificatoare:
- solul ia ce a ma i Ieftin ă este
utilizarea u.....1transfarmalOfcu puterea
de eirea 125VA, care să poată debila
In secundar 2~18V
, o punte
şldou.ll

de

i i

o Inlăşurare secundanl care livrează toate preIen!iila.
Pentru audi!ii de inaM calitate,
2~18V C.a. Se poate utiliza un singur
transformator pentru ambele caroale, utilizand ca sursă de semnal CO·
sau, deşi costul creşte, el esle pe playerul, nu esle necesar;} utilizarea
dep!injustificat dacA se utilizeazâ două unui preamplifocator, avand In vedere
transfOll'll3toare, câte unul pe fiecare câ serMalulla ieşiM acestai surse de
semnal are valoarea de 2V
canal. Această soIu!ie oferă: '
-o separare mai buna lntre caroale: majoritatea aparatelor actuale dispun
_ o rezerva de curent mare, care de reglaj de volum.
permite marirea puterii de Ieşire şi
Dacă acest 'eglaj nu este
cre~lefea eapab'iUipi de wrent, pOn prevazu~ ea şl pentru umi>:area aHor
adăugarea unei perechi suplimenl3le surse de semnal. este nevoie de un
de tranzistoare finale pe fiecare canal. preamplificator de buna calitate.
Pentru aceasta . tranzistoarele
prefiroale TIO. 111 se vor ln10cul w , - - -- - -- - - -- ,
tranzistoare din seria 200 (B0239.
jiiQ
60240) şi se pot monta direct pe LJ
'TUTOR
radlatoarele tranzistoarelor finale
c. AGAHRE plllr.
MU LTl MHRU
(atenţie la corecta iZolare ele<:tricA fa!"i
SioN\II"""'<OI''!Ii''''
de radiator !t!). Tranzistoarele firoale
c.-1E, l"If"""".tI~_
suplimentare au baza şi colectorul
w..w....... ,.. f"lAUAl'AkE
corrun cu perechile corespondente, iar
emitoarale au rezistenţe de emitor
separate, egale cu R25, R27 . Sa va
prefere utilizarea unor tranzistoare w
frecvenţa de tăiere ridicată, in locul
'bătrlinilor" 2N 30SS, de preferat in
capsula T0200, pentru un montaj uşor.
Rezultate foarte bune au dat
tranzistoarele KT819G (Rusia), cara
au
electrici mult mai
.'
f,ind mai

,1

( Ierna PAPAGAL

"''''*''' ....

d,
i montarea

atentă

==============================

CQ·YO
AUTOMAT PENTRU TELEGRAFIE CU MEMORIE
sing. Emil Gâz

Automatul pentru telegrafie
• doua, OGCIlalOare reg\al)ile, primul
deserl, mal jos permite generarea pentru ton, w Ifecveflţa regIebolA Inlf.

ork:.trul caracter alfabetic In cod 4QO .. 25OOHz

MIne. al viteză de
dariIj . Aceasta

redare, lOn8IitaIIl

permite folo$lrea la
mo4ul area em i!.lilo arelor pentru
.....,tn.liloare de vulpj" fi utilitarea la
InvAli'rea earaelerelol' In cod Morse,
TnIr-(l primA etapa a IrMiJlrii telegrafiel.
De asemenea . poate fi lolosll ca
slntelizof do frecvenţe audio (generator
de impulsuri dreplun.ghiulare).

frecvenJa roglabla Intre 10"5OHz.
realizate w CI8 de tip "NU', CDB404;
- circuit forma lor de impulsuri
(monostaI:Ii) realiut cu 112C19, de tip
C0B400;
- circu~ poI'Irtj realiZat w 1/4CI6 de
tip -ŞI", CDB408.
In fig ura 2 se prezintă schema
de principiu a aparatulol. Functionarea
CU

-oi"';'

In Ilgu ra 1 este redatli
lICtIema bloc a aparatului , din carti se
poate \I'8Iiea pii ocipiuI de IlJl'OI;\ionare.
Procedeul plin care se
caractere
In cod Morse esIe urmălOnJ : Mlr-.criu
bit cu bit. Intr..:. meiliOlie de 16 biţi .

ob\in

combina\ÎI de

~

punct

ti 1/11ntnl durata unul punct şi

a unei pauze. Oacl se citesc

M ie -1 ", poarta se -desdlide" fi iasA
$ă lfe&C6 semll<llvl de a~!I
care se va aUli In dilulor. Uliliulrea
aparatului se lace astfel: 118 tfeOe KI
pe ~AUTOMAT fi se lIl8fl!ioe K4
ap'sat (K4. K3. K2. K5 .unt
oomutatoere cu revenire, ln schemă au
rost reprezentate In poziţie normalA,
ll8aCJionate) eateva S&CI.Jnde, In aent
timp, numtin'itorul a !'IU mlrat

r'

~

?-:L

~~

~

.

'0' ,1""
corespunzătoare IlecI1irul caracter. Se
citesc. 5eC'I'en~al din memorie, &Cesta

trece. Pentru senv'\aIe Morse. treQu;e
p6strate oonstante rapoartele da 311
Intre durata unei linii ipI dur.ta unui

semnalul de aooicirecven!â .
bitul ci~1 din memorie

Dacă

oon_

stărllogk:e

stări. La citirea starii ' 1" d;" memorie,
se deschide o poartA. care Iad si
treaci prin ea un sell'W\8l de audio
h'ecven!i. <:are se aude In difuzor. La
ciIWea SI6rii V , poarta . . blocheazA
"l8II'lIl8U de audiofr9cven!i r... pooIe

fi 81 doilea pentru tact.

soseşle

f-{ v

~
~

I ~T I

"'1:'.
~

I

t:ECODR::A1OII x

~ . t-

I .... ~

'o:::;"

0--0

-

~

'L

fIguo I
după schem a de prinCIpIU este
urmatoar.a: numArAtorul prime,le
Impulsllli d.1a comutatorul de tact K2
seu oscilatorul de lael prin ciraJituI de
formare a impuIsuriIor, FIIIICIIra impIh
este numărat. iIIr .tArile bistabililor
numArlitorulu l .unt decodificat • .
Flecate poert6 "şI" a deoodiIicatorut,
conectată la una din CQk);JneIe lX-4X
ale memoriei ramăna in starea -1-,
pana clInd toate porţile conectate la
liniile lY-4Y ale memOI iei trec suo::esiII
prin starea "1-, Astrel, adresarea
memoriei III fac. pe coloane ,
lncepând cu coloana 1, iar fl8C8l'8 bit
est. seIecl8lln momenlulln care linia
Y " coloana X eorespurw'itoare, au
fiecare nivel logic 1.1n această situaţie
acest bit poate ti InscrlII r l1, citii. seu

oonseeuli'l trei stAri " ' " din memorie,
rezuM o linie. iar dacA se cilefte o
stare V , rezultă o pauzA.
Mehola folositA (C0B481 )
are o capriate de 1 61Mţ1, In care 118
poate Inscrie orice lit.r' din codul
Morse, sau, pentru carac:tefe 1I(:UI\e,
una sau mal muIIe ~Iere. Cel mal kmg
caracter atfabetic conpll8 o combinaţie
d. ma~jm 3 linji ~I un punct, edlcă
3x3-9 biţi pentru lino1, I~I_1 biţi pentru
punct, 3x1"3 biţi pentru spa\illnlre linii
.. u linii ,1 ptJnct. In to'" 13 biti .
Diferenţa de 3 biţi va eonslitui ti'np.II
<lupA eare se va repeta caracterul .
Pe lIogt memorie, schema
bloc mai contine:
• un num:.r.'itor binar, sincro<l p:ină
Inserierea se face cu ajutorul
la 16, pentru adresarea lledirul b~din comutatorulul cu revenire K3, prin
memorie, realizat cu CI4 fi CI5, de tip circuitul de filtrere 112 CI7, la .

_ro;.

-

Impulsurile de la oscilator\ll de tect,
decoditiealorul a selectat pe rind
rrecare adresa a memoriei şi .... Insals
de la K4 -O- In frecare biI al memoriei
(.... fAcut ~ apafiltulur). 0upI
ini!i8Iizera, ln difuzor nu se va mei aUli

-

Seapest K5fÎ~'"
selecta pm... adresă,
Se tr.ce Kl In po:tllia
MANUAL fi se incepe Introducerea
carec1.rulul Morse. Dacă dorim si
Introducem o linie, se apasă (le trel ori
a~amalN comutatoarele K2 , respectiv
1<3; dd dorim sa introducem un punct
aplsim acelea,i comutato.re o
_ _ o

.

K2 face ca numillratorul si

"'

.....,.~

_.

CQ·YO

setm8IuI. In cod Morse. introdus. Pl ti nu se ;'iOdillej la rnIrirea vitezei de caracter. Intr-o memorie Cu
regl •• zi lonul semnalului, iar P2
4~C0B481 . de 64 bIIi. Se obsefvI că,
C.blaJul automatului de jlij..upill, nu se modiIicA nimic, &-aU
regIeW 'IiIeu de tran5miIere. adicil
viIeu ou care este ul!ctlll fiecare bit telegrafie este prezentat In figura 3. Tnloeult clrevllel, inl,g'lIIle al.
alITI8. ' .... ieI.1n ~ feI,ltIjlO"tIJ Intre
In flgur." se dă schema care ruNiri!O!W.ol fi decocflfica!ONlui ou
lirOi fi purw;Ie se respectA matematic permite In8crl.r8. II cal pu!i n " ~ !prieIi!'1e pentru aceste~ .
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Realizarea

practică

a eare $6 10105e1e 11\ inSlala jil (je parte, pentr\lln!ălurarea event!,l8lelor

montajului cu memorie de 16 bi~ se automatizare (fine cursa la utilaje, da
face dupA schema da cablaj datA. el(8!Tljllu). BomaEXTpenrlteloloslrea
I~ au fost aduse la bornele unui set!\I\8lulul peri"" modulare printr""",
ca
ro 25OO~. ŞIr3pIria releu. 0ifuz0nA lISteo casdI telafukA

nereguli. AlimentareI montajului se
lace de la o sursă stabillzatA de SV.
<;iIra să asigure un curent de O.lA

suntfleulepeoea'aUfa!iaplachelei, cu Impedan!a 50.1000. Aparatul

dalOril~comutâriibistabililofprinsursa

cu conductaa,. Izolate. Pentru

de

""'*"

reaiuldupăsehetnefiindic3ţiledate

Pentru evrtarea pâIrunderiI p.arazi!iior

aliment'rll .

mlnlaturiure am foIos~ rezlstl!f11e cu nu necesită nici un fel de reglej., oorw:Ieosatoarele C5.

s·au

mOllla!

ce. e7, C8.

peliculă matallcă. Comut.aIO~'~.~.~"~.~~~~~~~p<1~~~"'~.~'~"~"~"~;~~=~-T----l

K3. K4 . K5 sunt

microeo~utaloare

Yerilicat fMICaAI bloc In

o
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TERMOMETRU ELECTRONIC
ing.

Şe rb a n

Naicu

In preHflI cele mallăsp1rvite

(jonCţi unea

semiconductor

tennornetre de u:t geoera!lIUflt cela al sem iconductoare ) yarlaza Inyerl
mercur. Plinclpalul dezavantaj al proporţional cu cre~terea temperaturil
ar.estora n constituie fragilitatea lor.
(cu ·2.2mVr C). daca curentul caro
Termometrele ala :t,OtIice nu parcvrve jonc!iunea respectivă eSle
prezW:i .oest ncottven/enI: fi,tn pt.Js, constant Caracteriltlca de yatia!le
au o duratA de viaţa mai lungii.
lISte. Tn această lit\;a!le. extrem de
Principala prOblemA a celui rectilinie.
Schema electronicA a
care Tfi propune construirea unu l
termometN electronic o consl itu ie term"~.mm••\nllui electronic propus este
alegefea senzorulul (caplOr\llui) de p<e:tenlati In figura 1.
\empefaturt.
Schema utilizeaza, Tn
Cela
ma i
cuno scule principal . două circuite Integrate
lraductoalll (senz6Ii) de temperarur.\ utrem de uzuale, de produc"e
sunt lermis\Ollr~e. Marele dezavantaj I.P.R.S.-8i1neasa (!\A7'23 " !\A74 1), Iar
II constitu ie variaţi a nelln lara a ea senzorde temperatură banala diodA
rezisten ţei lor cu temperatura . lN4148.
Caracteristica acestora nu poate fi
In proiectarea lI"IOI'"IIatJIU s-au
consideratA ti nlară dectt Tn tr· un ridicat doua mari plobIeme, pentnJ ca
domeniu Ioane il"9J$l. Cind domeniul precizia măsurării să iii loarte buni.
de tamparaturA care trebu ie Pe de o parte . trebu ie menţinut un
supra~heat este mal larg, este curent conslanl prin dioda, Iar pe de
necesar d se opteze pentru un a~ alti parte. clrcuitul de mburare al
tensiunii de pedioda !fabuie să aiW o
~.

,-

,

....''''''''11

•

lIIIe un stabiliza lOr de tensiune extrem
de uzual. El poate n livrat in doua tipuri
de capsulă prmentate In figur a 2. In

f1iUf. 2. este aali capsula ~ plaslic
DIL cu 14 pin! de dp TO-H6. Iar In
ngura 2b eapsIM rnetaIi:Ji roIur"Idâ cu
10 ploi de tip TO-loo. Ambele vederi

, unI de sus.
Circuitul ~A72 3 prezlnt6 o
caracteristici) deosebita. care este
l peculatli In montajul de fa!ă . Aceasta
con stă i n Taptul
cin::uitul int~ral
IumIzeaz.li la pinul6 (caps, ~a TOU6),
JlIS!)eCtlY pin.ul 4 (capsula T01 00). o
tensiune de refetil'lţ6 (U,.,). cu Yf:IIoarea
CIlprlnd Intre a,av ,1 7 .SV (t!plc
7 ,15V). stabilizat' şi compensat'
\enTIiC. AoeaSltI 00I"I'JI)ElI'\S tenric:I
este eXIrem de UW pentru aplic:ap. de
fală. tensiunea de relerin!ă (U,.,) care
alimenteau'i puntea de măsurare este
c onstantă
In
l ot
domeniul
temper aturilor de lucru ale

ea

","""""""

"n
Mn3(C)

•

~

•

•"

.

"

•

,
~
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~
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Exista o serie de se nzori impedan!.Ii foarte ridicati, pentru a nu
speo jaljz"4i de ~turA. dar cel mai falsifica rezultatele mAMriri.
Dioda care reprezIntA
Ieftin fi la ~emăna constructo<ului
senzorul de temperatur6 esle IfldusA
sau tranzistor). Inlr-o punte alimentată cu tensiune
slabiizatJ IumiuItJ de către cin::uitul

.~"~'~"~'~"~'.~'~'~"~'~'~"~'~'j"~'~1dllpoz~iY

~

, I

""'" I

In schema din figurII 1

1-8

utilizat Integratul f\A723 In eapsUi cu
14 plnl (TOtl6) ,1 , In continuarea
descrierii func\klnArii montajului, vom
lace referire la numerotarea pirWIor

--

LABORATOR
temperalLri ("C).kast instn.mentde
mhurare a temperawri va furniza lot
timpul
Indica!ie pozitivă . Indiferent
dacli variali!' temperaturii sellituead
deasupra sau dedesubtul yalorii de
O'C. AltlelSpu5. nu se va putea distinge

°

--Figlro 2

La 1ei'!p8f3WIiI de O'C punIoa
trebuie sa r", perfeet echilibratA, ~ic;'I

treb\io8 să existe nici o diferell\i de
Lensiuni la c:apeIeIe celeilalte diagoneJe
a pun!ii. respectiv Intreoele douA iltriIri

rI\,I

(inverlollre

şi

neinvertoare) ale

a~operaJionalIlA74 1 . Oe

altlel, lnsuşi amplificalorul 0JMIf'81lona1

din af'!f8re dacă temperatura este. de
exemplu , de -~ sau .. 3OC.

Esle necesar să ••••••
, edel
. .mmdn
?

bI.
C6nd dioda-senzor (D l ) se
aM le ten"IpeflIlUoIlI de O"C. ndicajia
galvanometrulul trebue să fie nulă .
Acest lucru. a şa cum am a răla t
anterior, se regleeza cu ajutorul
poterI!l0metruhtl Pt .
Se observi pe schemA eli
tensiunea la bomele grupului P2 . Dt
fi R7 rAmane tllIOIdeauna constarltli
(aceasta este de fapt tens iunea
stabillzatA fi compensatA termic U...).

vegheazii la evitare. ~ri!iei unei
dileren\8 de ~ la Intrtrie sala.
Se poate obsefva că ÎefI!H acestuia
este conectati. prin intermediul ul'llri Aluneic6rlcl~~ (finu
PU"!i de diode re<!reS08111 (02+05), la mai este de O"C) te-oWroaa pe Dl $8
farl'lllffi purl!i de masura In care se aflA schimba . ceea ce determina
dioda senzor (0 1). Este VOfb. despte modificarea l enslunll la bornele
o reaCţ>e r>egativli , ru;atQI'UI R7 fiind rezistorulul R7. '1arialia tensiuni pe R7
conectat La intrarea Inversoare a lui (care este de fapt tensiunea de la
i"ltrarea Inverso.re aAO ~741 ) este
C12.
Rolul circuitului integral C12 Imediat detectatA de amplifoealorul
!llA741) este de a asigura diletllllţa de ope raţIonal care reac!loneeza
pata
bornele rezistoruU R1 (sau ~ UI"I rrk~p!Î'l inIefmeditJ
de .o~)egala(:l,l~de punţi de diode (02+05). al ..e>;iston.llui
la In\ra(&a inversoaIe a op&flIţionaluU R8 ~ 81 potenpomatrulul P2, eu scopul
de II oompeo0S8 modificarea apătutA pe
(pinul2 al CI).
Atâta timp eAt temperatura rezistol\ll R7.
dlodei-senzor eSle de O"C, tQfIslunea
Variaţia cAderii eletensiur.e pe
pe R7 aSle egalA cu cea de pe dioda Dt eu temperatura are drepl
rezlslolul R6 . pl us o parle din consecin)a o varia\ill de wrenl, care
~ de pe potef'\\iomeInI Pl . Cu este ev'Ut6 pr'tI i"IIervanlia AC.Acesta
~ reglajlAui poI~ Pl vegheazll, prin irltermedaA unei buda
se va suprima orice curenTla ~ ele reacţie , la menJinerea unui an&nI
ope!'8ţioo3/u1ui 1lA741 (pirIUI 6) spre constant prin dioda de măsură (01).
puntea de diode 02+05.
Altfel sPUS. eur&rltuJ prin rezistorul R8
CiroJitul integrat 1lA741 (J ,M) (ad iCă c....entul care compensead
este un amplirocator opera!lonal de Ul! varlapa oe tensiune pe R7) este o
general, care poate ft livrat In trei tipuri eKpresle a temperaturii olodel-senzor.
de eep$ule. prezentate In figura 3.
Galvar.ome!nll folosit va avea
ESIa YOrtla despte c'P" ~a de plastic scala gradatii direct In unitli\l de
cu 14 pn (T0-116). cap5lAa metaIK:A
W ..

,1

,..Ia

cu 8

pn fTO-99) ~ capsula

(MP~8) al

mirliDIP

8 pini, aoeasta din urmfi

fiind cea pentru care am optat in
mootajul de faJj.
La ie ~J"!Ia ampJlficatoruJu l

operaponal se aM pIlntea oa oOoOe
redreso are (D2+D5). !n cealaltA
olagonal ă a pun!ii SIt afla plasa t
mhuri
Inslrumentul
oe
(gaIvanometru)
~..,,·e
afişor
peotru temperahn rnhuratA.

care

8

ca

..,.U
..,,,..

Ichem.

noastră

IlUplimentară

Indlc'lle

daci temperatura masurata 81Ite
~Ii

sau fIO!IiI!ivă.

Intorclindu-ne le clrcu ltut
Integral PA723. se poate observa din
schema IuIlntemă (fi llura 1) eA acesta
mal conţine un amplirlC3lOr de _ e
de tip o iferen!la!. avand Intrlirlle
~refl~rela~ 4 f1
5, UI"IlrW\ZiStorde p<"- (C8Je de fapt

sunt douA, III cooexiurle DrilgIorl),
pnIOOffl ti o ciodă Z8f"IIIr de 6.8'1 (Ia

pirIIJ II. VJ .
Această parte din PA7231ne6
neutll lza ta, completatA cu doua
rezlatoare. un coodensator. un LED ti
un tranzJstor va rezotva problema
aHpril unei Indicaţii da temperaturli
pozitivă sau fIO!IiIw;\. dand astfel UIl
semn mă rimii mhuflte oe
gtlYanometru. Acest rrk monIaJeste
astfel conceput IncAt LED-YI sA se
apMd6 dond \eIT1)erl"I1In ~ se
gli5e1te sub O'C. Tensiunile pe oale
două Intrări ale amplificatorulul de
eroare din M 723 sun! QJ!ese de pe
cursorul potellţiometrulul P2 (prin
IntenneQiul re.tistoo:'Wi R4) fi respecIiY
de la ie,lrea AO (plnu l 6). prin
Intermediul ret istorului R3. Clind
pragul de condu6ţie al dlodelor din
IUlieadembur.li02+D5estedeJ 'I~,
apara UI"I sali de tensiune la IeflreaAC.
C'rI le transmite la In tra re a
nelnver.oare (pinul 5) a cireuilulul
tlA 723. Acest lucru determina
lu mlzareala ~Irea CI (plooI9)a uroel
tensiuni de comandă care se aplieă In
baa tranziStorului T, dea.chidndu~.

...,.,N....
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care $Ilo semn.Wte:te

• •

•• •••
•

---

-

~

~

~

-

•
••
•

~

",..,3

T EHNIUM • Nr. 9/1999

LABORATOR

===============================
~
c:onr::ama,

In
daali seva uIiiza
Dioda eIedroIumnsoen~ (LED) H
aprinde cu o intensitate luminoasă un \dImetIu digiIaI este suficient să se
determina\! de valoarea W'-.IU prin conecteze ie,i.e. AO lpinul 6) la
rezistorul R8(A . Sj, elimin;)nd din
reti.1On.JI R2.

dlscrele ( IN4 001) , 1 a unul
wo idIo lI8Ior de fitr.Ij C2 (~12SV)..
In nici Uf"I caz tensiunea de aIimIrI*"
nu va dep.t" va lo area maxim' a
Me n!lom1m cii mar es te $chlfmli urmAtoarele componente tensiunII suportatA de cl rcullele

neoeaarA fi rezistenţa de La pinul l1 al
Ci t (Rt ), de polarizarii III trlInziatorului
Intern. care este CIJ <XIIeetoo ul Tn gol ,
Intre pn 4 ~ 13 altul e.A123
se n'IOI'Itead un c:ondensator (C I ) de
l 00pF, cu rol antiosciIa!ie.

Dacii 5111 dore,,_ .fi,area
tempenlturiof pe un voItmetru digital.

renun).tndu-slt

la

'bitrinul'

galvanometro. sunl nec:::esare e6teva
mici modrrlCări alfl schemei. Va trebui,
In .cesl caz, sA se mAsoare cu
IriAbU,:otJuI digital clIderea de lensiune
pe rnistorul R8 (A..al, ~ In buda
de
Tensiunea la bornele
i t
"le direct
cu curentul care le
temperatura.

(d evenita Inullle): galv0nometrul , Integrale. eare este de 40V penltu
puntea de diode 02.05, rezlstoarele 1\A.723 (respectiv 30V penltu 1lA723C)
RI , R2, R3 fi R4 . LED-U " tranzistorul fi de t2ZV pentru 1\A.1U
Cablajul montBjWi (circuitul
T (BC547).
Impri
ma
t ,1 ampl u are a eompo\tI/tJneIr\A digiUoI \rebuie să fie
I;V 'intrara I\oUIMi', adicA nici una nenteIor).,te prezentat In figura 4 , el
dintrebomall sale li nu fie conectate fiind de dimell8âIni destul de reduM,
iii masă. Vo/ImeIruI digital (numeric:) va defI a fos t prevtzut $f)3!N fi pantn.I
indica , In acest caz . valoar ea transformatoNl de reţea.
temperaturii mAsurate de termometrul
Am prKizat ali s-eu folosit In
nostnl, precvdaIă de sen'II"U .pIus' sau schemI eapsulele detip TO- I1 6 peţIIN
'minus' (+/-), dl,lpl~ .
~123 " respectiv MP-48 pentn,o
In libei p!ezentim 1/81081'88 1lA141. DacA dinlr~n oarecare motiv
rezistoruIul Re care trebuie adapUltă se renunlA la folosirea aetlSlu ~!Ie
tipului de gelvanometru ",miu\. penln.i Integra_ <e$peetNe, cabl.....
Alegerea lnstrumentulul de măsura dat va ItIfIlfl modificlria . - . . ..
detenTIÎNI gama. de rnIsurt.. Dacă se A\r.IgiI<n lten~a nUIQ situ.lJel ln
utWead un YQIb,ltIIIu runerie (1IfjtaI) eate, pentru dn::uitul Integrat IlAm .

-

-50 .....SO"C

vak>area rezis~ R8 va li adaptat!
scaleil.dizale. Tabelul pnIi jz...
care bome lI1Ibuie oonecw \/QItrne~
numeric , precum ,1 ,trapuriJe eare
trebuie fkule In diverse s~ua)ii. Notă:

s-arfolosl "8iP'"' ~a metaIicl rotundi al
10 pInI (TO- l OO). Aceasta nu oan!irM
dioda 2e ...... de 6,6V. de altfel pInuI Vz
(9) dwu:aZIJ pi ec:edei ~ 1ipsInd. SituaJla
se remediazA ex1rem de simplu. prin
simbolul inseamrlA .. R8B nemontală. ad6uga11l8 1a pinul lEŞIRE (10) . unei
Allmentarea eu tensiune a diode Zenef de tip DZ6V8 , c:oneetală

·,tnve

•

~;~se

~

face

prin tntennediul

unui

-

al

c:atodul la pinuI 10 ti anoduI apre

..,,'i~e~n~, ao,.oO

V'~",'"d,,:a~I

video, electrolehnice. automatizări ;

•

Documentaţie,

cataloage, cărţi , revlste, C()..R()f.4.Gt

din domeniul electronicii;
•

Oferim spapu În consignaţie pentru prodU&8

e lectronice. electrotehnlce, calculatoare;
•

Accesorii pentru teiefoane mobile GSM.
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VOBULOSCOP CU DUBLU BALEIAJ (II)
ing. Emil Chioveanu

•

,
,,

._.~._-_._- --------

-f---------------

",."
pentru trasarea wmel de
răspuns ş.t a draptelor de nivel , trebuie
comparate tensiunile respective cu
tensiunea dintede fierăstrău a oolle~iej
de tlnii (DL). In li gur.. 9 se arată
inte<S&Clile unei ~nii de baleia) vertical
(care provine din deftexia de linii) cu
curbel e de nivel ~I cU curba de
răspuns. precum şi formele tensiunii
in diferitele puncte ale scheme i
comparatorului. E necesar inSiI ca
introductivă,

.-f---yJ'-----------v'c:;....

R3 se pune un condensatar de 5nF,
care preia oscil a ţille la rotirea
wrsorului.
Pentru a ob!ine impulsurile
scurte de com a ndă a grilei
dnesoopului. s-all introdus circuilele
de diferenţiere , i un nou rind de
comparatoare, <;afe să le ingusteze
sufoeien~ Inainte de a fi insumate cu
cel de-aI patrulea comparator, folosit
ca operator SAU. Altfel, când linia de
nivel reglabil se apropie de cele de
nivel maxi m sau minim, impulsurile
corespunzatoare se contopesc ş.t una
din drepte dispare.
Pentru a preveni innuanţarea
reciprocă , prin jf\\ermediul alimentarii,
a wrbei de răspuns ş.t a dreptetor de
nivel. comparatorul primeia e bine sA
nu fie pe acela,1 chip cu cele ele

.~

•

f. .................... .

,
,
"" ,

•
,,,

"

Flguo 10

_ unnate din numărullf8(;uf - tensiunea DFL &Ii f.e amplificata ş; dreptetor de nivel. COmparatoarele
axataln aşa fel, Incat ~nia de oiveI zero sunl de ~ p fl339 ş.t fl393 (figura 7 ,i

Oi aceea, s-au introdus in serie cu
P2 polenliometr ll P2 ' şi P2",
slncroniza~ cu PI , Astfel, câr'ld PI e
sus, dintele are amplitudine mare, dar
P2' ş.t P2" sunt mari1/1 plaja devarieţia
a tensiurJIj pa cursorut tui?2 estemlcâ
. şi invers-cAnd Plej06. a~inea
dintetul emdi.iar ?2'ş.tP2· ',indzero,

(masa montajului) &Ii apa ră la baza
e<:ranulul, dintele de fierAstrău sA
Inceapa !Ia la un nivel rle9!'tiv faţă de
mase montajului, lucru care se
reelizează cu schema din figura 10,
se ob!lne un saH al tensiunii
de I e şire din momentul egaljrii
tensIunilor pe in trări, pănă la

varialiatensil.w1ilpewrsorullui?2este lntoaroorea tensluniide~nie.
mara.
In figura 8, trei componente
Ansamblul PI, ?2', P2' se din IC1 sunt folosite pentnJ trei drepte
poate-reaflZil cu potenţiomelril gtisan)i de nivel: unul penlr1,j nivelul O (masa
wwrsoareklwpta\e mecanic. saucu montajuluI), unul pentru nivelul maxim
un comutator triplu şi rezistenţe şi unul pentru nivelul corespunzător
corespunzAtoare numărului de poziJii unei atenuări
iti (de exemplu
(,.,PIn).

3. CompllK1ll~rele

figura 8),
Celde-al paln.l~acomparator

din ICI este folosit pentru obţinerea
impulsurllor de Intoarcere linii (IL),
necesare pentru obţinerea . dupj
divizare 1/500. a impulsuri lor de
sincroni;rere cadre (SC) - figura 14.
Am ales raportul 11500 fiind mai
apropiat de 11625, cat e normal.
Desigur, folosind patru divizoare se
putea oopne chiar raportul 1/625.
Atenllel Intrările ooul de·al
patrulea comparator din IC1 sunt
In~ate, faţă de ala ceto~alte trei!
4.Ampliflcatorul semn..rulul

primutcazavem de le,lre ..1cvadripolulul ".~".
al doilea caz un
semnalul de inaItă "

~~~s~,~",,~m~'~"~§~~~~;~~~§~~~~§~~~§~"~'~'i'ietecla!.

~

sunt prewn\ate

,

In afari, cu o sor'ldâ. Pomir>d de l
f.elnmontajultestal.
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" I"I "
•

•

..,...-
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.
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caJe.Qomun.l , semnalul este luat eu
palantala na"aU~A , s-a mars pa
_astl variantl. ~nd ca fi sonda
6eteetoafa Ni radre$8~a allemanţu
negativA fi, ca urmaRI, alnf*ficatDrul
trebuia ali lIa ~.
~1OruI din fI"ul'il1 are
In vedere ea, la iefire, semnalul $;\
apa rA cu polarll ata (. ) . Axaraa
semnalului da ~a asta necesarA

01

,-

pantnJ • aduce pprte8 de jos a eurbei
da răspunf tangantI ta dr8apIa da nivel
zero (potanllalul masal)
sa
raalizaazA eu SR 1. Cu Pa se variazA
~ eurbei. astfel ca ...arfuI ei &.li
fie IaI"QefllIa dfeapIa de nivel rnan-n
(atenuare 0dB). Cea dHo treiadreapt!J
de nivaI sa ~. Ia a atenuate
doriI.Ii. In ras\, montajul aste $imilar
celui ~acedent.

,i

••

"
•

'UIt'--... ... aa.o,t,

••

,------,.,"

5. Marbrll d. fr.cv.n~
Deoarece fledirel valori a
tensiunii de vobtAare TI corespunde o
frecvenţă a generatorului vobulat ,
rezuU c.Ii, prin COITlpIIrare8 tensiunii
de vobuIare ou o tensiune constanta.
a citei mărWne QOI'eSPJI"Ide Irecvefl\ei
dorite, putem marca pe IIIQ'8n pozi1ia
re5pectivel frecvenTe . Oacă In
, '1OITl8t ,tul saltului COITlPilralonJ1ui vom
f_ ca pe ea!Odul clnesoopulul sA "
aplice un saH negativ. ou durata u~
linII. vom ob!lne pe ecran o linie
ver1icaIă

1I.onWIoa5A, eorespunzătoare

lrecven!ei respective. Practic. se
proced eazA u ltel : se substituie
temporar teosiunea de vobulare cu o
tensiune constanUi
se mAsoarA
frecvenţa geoe18toru1ul de InaltA. Se
reglează ou un potenporne!n.l aceastA
ten$itme, pAna cAnd frecvenţa are
valoarea doffIă (In acesl timP. linia
verticală de pe ecran se ViI deplasa
de-a klngul axei x). EYident, ou mal
.......Ite comparatoare putem trasa mal
multe linii de frevenlA. comandate de
PM I . PM2 , PM3 (Ilgura 11 ). E de
pre ferat ca acestea să fie
he!ipolen!iometri. pentru a avea un
regIaj fin fi slabi. El pot fi de tip.j folosit
In progr;" naIOBfele TV.
Având In vedere frecvenlS fi
forma dintelui de Ilerb trău al
baleiajulul de ca dre , se impune
folosirea eliel scheme de d~eren~ere.
mai eficienUi la vartalii tente . Cum
8C8iIS13 k.ocTeiUA pe rronloJ nIl93t1v.
trebuie inversate Intrarile compara-

.-'•

,1

-"

toareIor fe)ă de montejul de La dreplele
de nivel din flgulll l1b. In plus . Ia
tensiunea de c.dre având ...neon
suprapusă o mica te nsl ... ne de
frecven~ a liniilor (lIgu,a 11 c). Ia
le,lrea comparator ... l ... i ave m. In
,,1Oj 'lIH,tul saltului. o.' occesiune de trei
linii
l1d,
In

monostabil ... lul care decl anş ea ză
marlcerul de frecvenlA . H Introduce
Inci un monostabil c.re, dupil primoJ
;"puls . bb::heazj InlJarea pe dural3
a 3-4 linii (practi c, se regl eaz "
cooltanta de timp a 'acesluia pănă
c.lind marl,,~r-ul 8 reprezenl3t printr-o
singurA linie - IIgur. 12).
6.
Comanda
lubul ... 1
~n..cop (figura 12)
Impulsurile COO'e!$pUnzătoare
c:vrbeI de răspoos M fi dreptelor de
nivel (N) se apllci unor monosl3bile,
de t;p CDB4121 . a clror OOflStânUi de
~mp se regleazA astfel IncAt sA avem
linii de grosmee doritA . T'mpiI neceaan
fiind foarte scurţi. nu sunt necesare
eondensatoare externe. (Se regIeazj
eu 5RI fl SR2). Pentru In1pIIIsurite M

I

negativă eonstanlli. astfellnc.lit spotul
sA , ibA o strAlucire convenabilă.
Pentru aoeasla . Impulsurile pozitive
INumaIe Q1 <2euilele SAU IIIl«:Iusio< se
aplicA un..., traru:,stor In cole<::torul
cArula e legat catodul einescopulul.
InversAnd impulsurile aplicate
tranlistOfUlli ~i moo;Iif1cAnd polarizarea
grilei, se poate obllne un desen
Inrunecat pe fond luminos.
7. 5"'l"$a de ,Umenl.'"
Prin di$pari!ia ~ teIevimr a
parţil de FI.I<F-RAAapareun disporibI
de putere. In aceste oondipl. Pilnea de
ba leia] se alimenteazA normal din
SUI"III exi!ltenlli, Iar Ie!1siunea de 20V
se obIine din acelafi transformator ou
o sdlemă de dublare , 1 stabilizare
(flQUI1l 13). Tensiunile de . 5\1 ~ -'SI!

H foIoseş,te un cIrcu~ 74L5221 , ou se obpn de la un If8l1$lormatOf de
douA monos\.ilbile. In lipsa lui se sonerie (Tr 2).
l olosesc douA circu ite CDB4121 .
8. P,op ... nul de so lu!1I
Deoarece, la toeuI de IntAIni'e a două '.~~<,'n
linII, eurba capAUi un aspect fl8?Iăeut.
fiind
mare de
cele trei leluri de Impulsuri (V. N şi M)
PilnouI frootel,
se 8(!ynă prin circu ite SAU "~clusiv.
Deschiderea
grilAcatod al
se face
euplunguri

I
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La generatorul de tensiune modifICA Rb , Re.
se substllule l&n$iunea voe
La generaloru! tensiunii de
Ionna uool sertar, care se leagă prin cu o tenS;"'ne eontioo.li de la cur$OrUl balelej vertical (flgu .. 10 ~ flgur. 8)
cuplung la aursA ,1 la dlspla y. unul po!enliometru legal la . 2OV şi se se regleazA S"" astfel Inca t li nia
peIl'!lIţAnd ca acestea <Ii .. urn-.;l să fie observi varla,la de frecven!a la coraspunzAlOa ... l"IIveIulul OV (masa
loIosIte fi In alte aplicati. prin Inlocuirea deplasarea cursorului Intre cele două montajului) '"' fie la dl'C8 1 em de
capete. Se ,egla n4 L 1, astfellrcll să marginea de jos a eaanulul. Cu SRl
MItarvh.ri (figura 16).
In 119U(815 sadâ schema de ne Incadnlim In plaja doIM.
pe mijloc. se reglează SRS, astfel ea
L. generalorul tensiunii de linia de nivel
InllNcouectare • bIocurior descrise.
la circa 1
vobuIare: se reglead SAt. aslfelincat an de marginea de sus a eera.......
IIT'4If'IUI'II CI.I sursele fi display-u.
9. In ltrucţlu nl de reglar.
pe oscioscop diIltelll de fierăstrău si
La oomparatot (flg ura 8) se
Sunl necesa'e: un aparal nu intr. In hmltate, nici _ nici jos.
regIeaz1 SR2. astfel ea pe osciIo&cop
univefnl de 2OkQNoIt. un osOlos<::op
Cu p, " maxm fi P21a mJoc. ~surile V (pul"lCtlJ 101" ) $i'i fie cât
car, lucrenă
cu componenta se regleazA SR2 la Iei ca mal sus. Cu mailngustll.
continuă, un generalOf de JF ş,i un Pl jos, se verifd dacâ, la deplasarea
Cu SR3 se as.9.lrA Impulsuri
Irecvenlmelru In gama SOOkH z- lui P2 cAlre ulTeme. dlnlele se pozillva Ingusta, corespunz.!ltoare
5OMHz. ReglaJele trebuie să aducă deplaseazA pe verticalA , fAra $li Intre Intoan=eriO linijlor.
larmele tensiunilor In IImllele din In limita re, nld sus, nk:1 jos. In caz
La amplifleatONI semnalulu i
omrocele alerente schemelor.
conlrar, se mAreşle Ra. sau se detectal se f~te un wad~ deja

regl8rea mal1Jf08nli 8 eparalUlui.
Ansamblul e rsall zat sub

vobuIată:

maxm '"' ne

,i

o

o
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:!OmH
leslal (de exemplu, elaJul FI al
televizorului pe care l.am modifK:al). Se
asigura tensiunea de alimentare şi
RAA. Se reg lează Pb astfel ca. pe
osciioscop, semnalul la ieşirea
detectorulul s.!i f\U intre In limitare. Cu
Pa ta 1TIII\I1l"I, se regleaza SR1. astfel
ca lin,a corespunzătoare curbei de
raspuns s.!i se suptapună peSle (:Uma
de nivel zero.
Se creşte Pa aproxoma~v 1/3
ş.i se reglează SR2 astfel lncâl - pe
oscUoscop - curba de răspuns la
ieşirea lui ICl să nu Inlte in IUrutare.
Se regleaza SR3, astfel IncAt vârful
curbei de răspuns pe ecranul
vobuloscopulul să a~ngă dreapta de
nivel ma~im Se reia, e'l'et1tual, regiajlll
lui SRl cu Pa in pozitia minim
se reglează SR4,'astlel ca
Impulsurile V să fie căI mai Inguste.
La generatorul impulsului de
sIncronizare cedre (figura 14) ne
asigurăm că dlvizoarete lucrează, tar
cu SRS se asigură Iăjimea neceseră
impulsulul de sincronizare cadre
250+3(0).15.

Se $ubinlelege

că.

primul

lucru care trebuie avut In vedere esle
ca sursele

!umlzeze tensiunile
ca diferitele
manevre sau el'Q!'l de montaj s.!i nu le
punA In pericol .
să

coresp",ntăloare şi

LABO RATO R

CONVERTOR DEFAZAJ·TENSIUNE (FAZMETRU)
ing, Croit Valentin Constantin
In numarul 211998 al revistei
TEHNIUMa losI prezentallon lazsnetru
cu jlA74" destin" sA misoare
defautjul unul reeeptor de energie
alternativA slnuloldaUI. Schema
i I I
I

ac:eea.r

oontInuă de .. 5'1. Tol
valoare
am i!IIe$-O t-i pi!Irltru tensiunea de prag
a comparatoaretor CI' fi CI2, prag
$I8biIiI a.o R2, raspectiv R4.
Nu am ales tensiunea de prag
O le.7'~~rntru a ~imina situa~i

fYYY\ .
,

,

,,'

,

F\gu"(I l b
va propun realizarea unul ce cea din flg lI,. 1, cind te aplică lin
.emnal triunghiular la intrare iar
Integrate: un amplifialtor operaţional OOIfIPIInl\Orul rimAne lQdic lOt rrnpg
11,0.741
un comparator dublu In slarea"hijjh- (SUI).
1\MJ93N,Cu !IOPa'" schemA se poate
Tensiunea de " 5'1 se obţine
mbura delazajul a două semnala din tensiunea de alimentare a.o a,.,toruI
parlodice '(slnuloldale , dreptun - llnul ItabiJilator parametric: DZ-R8ghiulara, lriunghIuIare) IndWerent de C<.
valOllrea 10< medie (componenta
Cin:u~eIe de derivare de ta
COI'IIi'oui alaŞ8t1i ~ măsonIt),
cla
5'1>
ct
AcaslIazmetru este de fapI un
a
o -.o-il-o
ccnvertor defazaJ-tensiune, renIlatui
Clo-C11>
măsură,;i putand ft vltualiUlt numeric
c, -C 'a-CI";: , ... c IIII-CI..-:I
(eu ajutorul unul YOItmetru digital) sau
analogic (cu un vdtrnetru analogic),
Ind predz.ia mAwriri este mai rrW:I. in\r8fe Introduc, fiecare , lin defaza)
COnver1Or\ll esc.e ~rte u!ilin testarea sopIrnenlar. Pentru ca ISalaz jele si
atrlIlIiricalOafelor, NtreIor audio sau In 1lIII egale, trebuie 1111 IiOolilte al griji
testarea receptoarelor de putere componentele Rl ,1 R2. de valori
reectivâ. In acest ultim caz. pnand cont egale. al toleranţi :1:1% ..... :t2.S%.1ip
eli se lucrea.z.li cu tenllunl " cure"ll RPM. Prln măsurara a.o un ohmmetru
marl, trebuie folosit la cele douA intrari digital. se vor seIeeţiona RI " RZ de
Ion divizorde lenSiune (rezistiy) pentru v"ori cat mal apropiate. Aceea şi
a ~ valoarea MII"IV\aIeIor sub aten! 'e trebuie acordată ,i la
IOV rrl\etvalul de tensiooe aplicat la seIe<:fionarea condenIaIoareIo
ti
lnIrarea cin:t.oiIWI jlM393N este in pI8ja C2 . DacA ,tim cJ nil vom lucra
-O.3V"-V...), JlnAnd cont ca prin nicJodata al senYIiIIe de vaIor1 mari,
conslruC1i& s-a ata}Bt $8<11O&IuIUl de putem folosi condensatoara identice.
test o COl' opa. oe. oIA oontinuă pozitivă de cu lantal. ca in fl g ll r;1I 2.
aproJdmativ 5'1,
(Condensatoarele eu IBnia! to.x::reaza la
0iII schemA, te observă că
semnalele al cAror delazaj elle
mhural se apIiclI, ri6Care. prinu-un
creuII de detlYare realilat eu RI-Cl .
rupectiv R3-C2 . Cu ajutorul
f-~oondensatoaretor C t fi C2 se efimlr1ă
COl' opa. oentele COIlIinue ale semnalelor

fazmetru cara loIosefle douA cin:uile

,i

t

,

-,

c,

••

Aguo3

tensiuni de pAnA la 50\1).
Atrag atanllto ci yaloarea
-stoI condenIaIoanI ,..., este critici,
ea alegAndu-seinjurui valorii de 1)1F,
al oondijia ca e l .. C2 SIlo !iedevalori
egale (pentru a obţine rnăsurir1 cit mai

preei,.).
Daca rea" zIom rnontaJlI1 al

c:oncIenIatoore allanIaI. vom loIosi In
mbllrători o sondA dlvlzo.re CII
raportul , :10 ca in figura 3_
Pentru a 1"1 1 ge func!ionarea
schemeI, se vor urmari formele de
IIndă din Il g Lml 5, In cara ..a aIe$ ca
e~emplu un se<TV1iIl slnulOidal. Mal
trebu ie Insa precizat cJ cele doua
comPliratoare 'apen colector" (cu
cdectoIlA in gol) d... CII\M393N Sl.nt
COIlllC:Ulte astreIlno::at si lncIepineasea
la lefIre furlc!ia logicA ANO (ŞI). Se
observA pe schem;I cum cele douA
leflrt (pinii 1 fi 7) sunt legate Irnpreunii.
Iar nivelul tenliunil la ieflra ln llarea
·SUS- este sta~ aI.jo..oto-\A ~ RS.1a
valoaIea de IOV
In flglI,. 4 18 poate observa
a.om 18 raalizeaza func!iaANO.
Pentf\i
dimension are:

Va....V~:N,V~.·IW(R6 .. R5).
Daca se alege: RS-I kO , i

VOI1 -IOV, rezultă R6-2kQ.

Realizarea func!IaI ANO:

Tm OFF, Tea OFF _ V01 I1VOI1 -+ ""
Ten OFF. Tal ON ... V01I1Va.. -+ '1l"
Ten ON. Tcq OFF _ V01I1Va.. -+ '1l"
TCI1 ONo Tal ON _ VOIaVa.. -+ V
Starea comparaloarelor este
dlct9tA de:
- pentru cornparalOf\ll neinv8i'"$Of"
CI1 :V"lIVn '-V_II\'ll'-!N

>O-+Ten OfF -+ VOM
<0-+ TalON -+ Va..
_pentru eorroparatorulnverfQf C12:

Voz-V__Vrz''''5'I-Vrz'
>O--ITea OFF -+ VOI1
<O ..... TaION-+Va..

~~==========~~~~==~======~~~~L~
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'lJ1
•
(pegre:lioJdfnflgu raS-V , ).
G
Pentru a ,eehu In final
CXlfIWI"5Ia delazaj-tenslune. semnalul
Vryo trebuie lransklm\lltlr1tr-un semnal
conUr.uu, TIlInS!OIT!\IIrea se face cu

• •

,

,

, .
.--..,, -,--,, .

circuitul de medler. llIaHzal cu Cl2
IIA741 , e3 ,1 R7 . In Ilg ur. 5 '8
observA cA. pentru defaza! Tnl18

, '

, ,
Vr7 ' , ' , , ,
: , -: : : -:""
, , '
, ,
- ~-- r-

. . -.--. .
··

senVIBIe de 160". faCIoruI de umplere

•

-H--~- .--~-:-

1I_-1'lo(')d1

..

180· grad. eleclrlee ten.l ..me.

o

(apro>.lmallv) continuA de la ieşire este
maximA. Calcululs-8 fACUI pentru un
semnal de 1kHz
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al semnakAulV01\ esle mai mare declol V ..... (V ~M E ~ollll . T ,'1",.1)/
cel pentru un delauJ de 90· In To/_,-I(NoO.5n'4!lfI>F5V-V_
c:oncIuDe, (Il10 •• lIC8StuI Orarit se
Deci. 5 voi!; reprezin tA
Iaca !Nnd cont c6 pentru defauIj de teflSlllfllNl medie maximII ..
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CunoscInd aeeste lucruri se
poe urmări!CM" ela de undt din figura

5 ,1 se ,.oale

Inţelege luncţkmarea

"

ÎP

E-mail

~ ~

WcbTalk

montajului.
Pentru V"

fi Va.-a negl ijat
delWIjA introdus de drcu~ da Imafe
fi se observă cA lUni aute la "fN.
Semnalele VO,C;J1

IYo,ur Internet Business

,1 V O•ClI sunt o

funcţie (dreptunghiularA) de selMUl
$8I'M8leIor V... l1ISp8div V.:z (de la

R calA udi o

Numai prin n oi a veţi acces la
Internet din toată ţara . c u viteză

max;mă s ; cost"" m;n;me!

~~

Intrarea companl\oa'ao.).... cum se
obseIvi mal su,. Palier"e acestor

--

semnale sunt: VGHe10V, respectiv
Vo.:~.'lV.

. ..... _,.i·
V"

In terC omP
Tel: 01 -323 8255 Fax: 01-3239191
" ,~~~:.<ll.~~~.~:t~:o
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semnale periodice ,lndiferent de nu dispune de un astfel de osciIoscop,
calibrarea se va face cu semnale al
Considerăm variajia tensiufl •. căror de/azaj se cunoaşte. Pentru
la iefifea circuitului 00 mediere, luata aceasta se va folosi un drcu~ de/azor
in c3zuI cel mal defa\lOrabil, oV=5% Re. cu R varlabU, la care se va calcula
din V o,_ şi rezultă valoarea lui el:
defazajul introdus de circuil pentru
C:FI Cl "To'/ăV"2,SmAoO.5msI dfferite valori aia lui R ~ se va ul'TTlări
tensiunea la ieşirea fazrm!1 rulul, cu
O.25V=S).lF

două

frecvenţă.

unde: 'C3::{VO,·Vo......)IR6

repreZintă

curemul prin 1<;3. Se va monta un

a convertorului este dată In figur a 1,
In Incheiere, vreau să
subliniez faptul că, r,ind un circu~ de
masurare, in construcţia fazmetru\ui se
vor folosi componente de calitate, CIJ
toteranţă cât mai mică.
A1im&n\area se face de la o
sursa dublă de ±15V. foarte bine

ajutorul unui 'o'OItmelru digital. In acest filtntUl.
caz, trebuie s<'i cunoaştem Insi'! exacl
Capsulele circuitelor Integrate

coodoensator pentru e3 de 4,7"F sau valorilo componentelor R şi C. Modul folosite şi semnifK:apa t&rninaIeIor sunI
de realizare a unui astfel de circu~ este pre~en\a te In figura B.
mal mare.
pntzentat in fig ura 6.
Defazajullntrodus de cro..~ se
calculeaza
cu formula:
unui osciloscop cu două spoluri şi
w=ardg(XclRl:arctg{
l /wCR),
:",,"_"'":,,~ ieş,ire un voItmetru digital.
ooostruetorui amator unde: w-""2r.f, f,fracven!a semnaluk.Ji.
Sd1ema el&clricA de principiu
Calibrarea fazmetrului se va
face in cel mai felicit caz cu ajutorul

Cablajul, văzul dinspre partea
modul de amptasare at
pieselof sunt prezentate in fig ura 9.
placată, şi

Oadi jlA741 esteocapsulăplastic 14,
atunci ştrapul A3 se va monta inaintea
circuitului integrat.
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Editura
ALL
EDUCATIONAL oferă cititorilor
săi lucrarea "Era digitală " de
Nicholas Negropon te.
Cartea destramă vălul de
mister care inconjoară lucruri
cum ar fi multimedia, realitatea
virtuală şi Internetul. Ea descrie
tehnologii ale viitoruluI, da tori tă
cărora tele foanel e vor deveni
din ce in ce mai sensibile, iar
posturile TV cl asice vor fi
asamblează şi livrează

Grupul Editorial ALL-!krvidu l MCartea prin poştă"

;,

sector6,

- 101

numai
programele dorite. Autorul ne
suger e ază astfel cum va
influnenţa era digitală domeniul
legislativ, politic, al ed ucaţiei şi
al distractiilor, pe scurt, modul
nostru de viaţă.

o~

1.

ELECTROAUMENTARE

PROIECTAREA STABILlZATOARELOR DE TENSIUNE NEGATiVA
CU REGULATOARE INTEGRATE
ing .
Este cunoscut faptul că, dacă o lingurA lensiune

Şerban

Naicu

(de cu un condensatOI de circa 101'F.
ie~ire (de
stabilizarea ur>8'l tensiuni negaWe, t8tlslunH de Ie,ire este de lmV, la t )lF) _101 antiosei:alie Este necesar
-.osla se poate objn&.loIosind ..... Intreaga plaJA de varla!i8 a CUf"&IIW
ca acest condensalor sa aiba din
artificii tehn ica . chiar utlllzAnd de le,lre (d e la valoarea zero la con lllucţ le o i nductanţă cAt mal
valoarea maximA).
redusi . de aceea eSle preferabil un
R&gulatoareie Integrate pot condensator cu tantal, fiind montat cu
nu sun!
lucra In domenII foarte largi de t8lTT1lO8le cAt mallCUIIle. Deşi nu esle
IIsle practic
temperatura : -S5"C. 12S"C pe ntru foarte UZI.Ia!. este IOIufi recomandabil
acestor regullltoare
LMt 04 (domeniu m~ltar). -25"C+85"C să se monteze pe Intrare un
penlru LM204
O. 70 "C pentru condenlalOf de cel puţin 10nF, mal
mod inadecYalll\,l
ales daca legaturile (cone~ÎU n l l.)
aceasta. InseamnA o
LM3O<.
Regulalorul Integrat de cireultulul eu sursa de ten si une
sporitA a ':l:::~
Ilexibilîtal8l
tensiune negatNă Lt.4104 se preteaza nes!abilout'o de la intrate sunt tur9.
la l ulizarea a doua tipuri de
Este nec:esarAlU~
slabilizatoare. pe care le vom prezenta in permanenţă a puterii disipate a
In oonIlnuare. cu exemple pradice.
circuitului Integrat, ch\ar la curenp de
1. Stablliutoare de IensJune sarcinA de 2SmA sau chiar lTIiIi mici.
tl nl".
deoareal. chiar In 80Ceastă sltua!ie
Regula toru l LM1 04 , In puterea dislpatA poate depă,l lW,
montaJul d asic. pe ca re n recomandA ceea ce ar conduce la distrugerea
" t0818 cataloagele producătoruIuI. este in1egnltulul (situaliil cArId diferenta de
prezentat in flgura 2 Coro.nlul polite ten.iun. ie ~ire-ln \11lre este foarle
furniza o tensiu,... de 18Ş<I1I cuprin$A ~~,
Intre rN fi -4rN. la un curent de maxltTl
Cand este necesar un cunmt
De aceea , este neeesarti 2SmA. Tensiunea furnizatâ la le~ are de sarcin ă mal mar. de 2SmA. se
cunoaşterea modului de utiliza re II o dependenTA liniara .de vlloarea recurge la utilizar.. unui tranzistor
componentelor specializate pentru rezlstoruM R2 (Ve.rr"R2J500). dând eK\em, ca in figural. Tranzistorul pnp
acest scop fi _
regulato;a. ". de aproximativ 21/ penCrv fiecare 1k.O al este de tipul 2Nl740 (sau B0244,
tensi une Mlgallvi. Acestea IJUnlla f@ ~tenţei. Factorul de scala poate fi 80540, BOX14 , .a.).
de uşa de proctJrBl ca şi regulatoarele
Oe pA,lrea pulerii dlslpate
de tensiune poz i tivă . au p re ţu ri
admise poala determina atât arderea
tranzistorului extem cit fi a CI. se
simIant. iar modul de J)Itlie(;I<n . unor
stabilizatoare de tensiune eu aJUlOn,ll
~ndă utii:Zarea radialOarelot de
LM'04
lor nu ridică probleme (cum SII va
vedea In COf1Unuare),
Rezistorul Rl . cu rol de
Ne vom refe ri, In cele ce
limitare a wrentulul. se alege astfel
urmează , la seria de regulatoare
inc6t la wrentul maxim "căderea" de
negative de tensiune lMt04n..M204I
tensiune pe aceasta s.Io l"lJ de! t,'nd
LM304 (National Semiconductor).
JOOmV.
Cepsula meUltiel eu 10 pinl (TO-l 00).
Dacă se dore, te un wren\ de
prec\lm ş,i 5envliroca!ia lermlllDlelor reglat prin alegerea valorii rezisto",M ie,lre
mai imporlant . da ordInul
1WIl\ pn!ZIIIllateln figura 1. Vederea R 1. Razistorul Rl asigu ra pro\ecţia arnp!Ifb", esta necesară utiizarea unui
" 18 de SU$, PinuI 5 este c:oneetat la montajului ta IJeUrtcircuit. Valoarea al doilea tranzistor extern . de lip
C8pso.t:i. N:este regoktoare negative acesh.li rezistor $8 alege astfellnc:ăt 2N3OSS (npn) . Ac&sI~ es teiiustrat
ele preciz ie sunt , In fa pt , "căderea" de tenslunepe R3 $A !lede ta montajul din figuri 4 . In acest caz,
complementarele regulatoaretor 300mV la wrentul maxim de sarcinA.
pozi tive Lt.4t OOILt.4t 05. mult mai
nestabillzată

Int,-o aplical ll! eSle nec esarâ Inlrare). Gradul de stabillta r. a Condamatorul montat pe
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AcesleciraJite negrate de tip 00
LMI04 sunt ememde uşorde utilizat
In aplic allile practice , putind fi
"programate"
un singur reZistor
eXlern si
l en.lunl de
alimentare
cuprinse Inlre
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CUrflll!ulde ieşire va 6 tgal cu produsul
dintre curenlul care poeta fi furnizat de
l Mt04 şi câ!;tigurile ,n curent (~) ale
celor dou;'i traJlZistoare.
Tranzistorul T1 , de tip 2N2905
(BSW40, 2N4030 , 2N4036 ş.a.), poate
fi ÎnIocu~ cu unul de curent mai mare,
de tip 2N3740. dacă se solicita La ieşire
un curent desarcină mai rnare de tA.
In acest cal. e;:;te ne<::esară montarea
În!re pinii 4 şi 5 ai circuitului integrat
LMt04 a unui condensator de circa
t nF, datorită răspur>Sului mai slab În
frecvenIă al tranzistorului 2N3740.
Tranzis torul T2 (de tip
2N3055) va ro rrontat pe un radiator de
ieşire. Pantru un curent de ieşire rnai
mare tranzistorul poate l i de tip
2N3772.
Coodensatorul C2, montat pe
intrare, este I"HK:Elsar In situa!'a in C8(e
regulatorul este s~uat la distanIă fală
de fdlrul de ieşire al sun;e; de tensiune
nestabaizate,
CondensatoruI Ct are rolul , ca
şi la regulatoareie de curent scâzuL de
a oompensa in frecvenjă regulatorul şi
de a preveni oscita~ ile.
Utilizarea a două tranzistoare
e ~terne nu determină o creştere
sensibilă a diferenţei de tensiune
minime intrare-ieşire, fală de cazul cu
un singur tranzislOf. Aceasta diferanjă
minimă va fi de 2-3V, depedentă de
curentul de comandă nec esar
circuitului integrat
Valoarea foarte redusA a
re;tislorului R3 poate ro mai greu de
procurat, dar ea se poata obţine prin
bobin,area <:Alorva spire de condudor
cu rezislÎvitate mare (nic hel lnă,
Konstan tan etc .) pe corpul unei
re;tistenţe.

Tensiunea de ' current limit
sense- poate fi ~usă la circa 400mV.
prin Inserierea cu pinul4 al CI LMI04
a unei diode cu germaniu (sau al unui
tranzistor cu
conectat ca

I

fa ce curentul de scurtcircui t
independent de temperaturA.
La regulatoarele de mare
curent este extrem de important să se
folosească la ieşire condensatoa ,e cu
inductanTă
mică.
Lungimea
terminalelor acestor corn!ensatoa re
IIlIbuie să fie mică , altfel pot apărea
osdIa~i.

Cantitatea de energie disipatol
pe tranzistorul extem serie, În cazul
unor curenţi mari de sarcinA sau
tensiuni ITI3ri de a~mentare, este foarte
mare In cazul regulatoarelor de mare
curent. In situaTia de sctlrtcircuit la
ie şire a ceastă disipa tie poate să
crească de patru ori. Din această
cauză, este necesar să se la masuri
de supradimension,are 1n proiectare
(radiato-rul tranzistorului edem mu lt
mai mara). iar ac:estlucru o:x"Iduce la
cra~terea dimensiunilor de gabarit ale
regulalorului, Această s~uaţie poate fi
evitată prin utilizarea montajului din
figura 5, care utilizează metoda
IImitarii curentului prin Întoarcerea
caracteristidi.
Utilizănd această metodă a
IImitării ,curentului prin -intoarcerea
caracteristici;", disponib'uI de curent la
ieşire descreşte de lapt cănd este
depă$ltă
sarcina ma x imă a
regulatorului şi tensiunea de ~şire
scade. Curentul de scurtcircu it se
poate regla la valoarea unei fracţiuni
din curentul ma xim de sarCină,

determlnand as tfel o reducare
semn iflC8tivă a energiei disipate de
către tranzistorul seri e extern. In
funcţionarenormată , tranzistorulTI se
ana in stare blocată, determln,ată de
' căderea- de tensiune pe razlstorul R4.
Atunci cănd "căde rea- de tensiune de
pe rezJstorut R7 (care are rolul de
limitare a curentului de ie?ire) egalaază
şi depăşaşte tensiunea de pe R4 (circa
IV), tranzisto-rul T1 se deschkta şi
Incepe -să fure' din curentul de bază
al tranzistorului driver T3. Acest lucru
detennlnă O aeştere a curentulu i de
ieşira al circu~ulullntegrat LMI 04, iar
acesta va intra În limitare de curent la
valoarea determin,ată de r&istorul R5.
De cănd comanda În baza
tranzistorului T3 aste limitată, va cobori
şi tenslunea de ieşire pentru cu renp
mari de sarcina. Acest lucru va
determina scăderea -Căderii' da
tensiune pe re;tistorul R4 şi. In acelasi
fimp, disponibilul de curent la ieşire. (n
caz de scurtcircu it la Ieşire, curentul
va n de circa o cincime din curentul
maxim de sarcină.
In proiectare, re;tistorul R7 se
alege astfel Incat tensiu nea de pe
acesta să fie cuprinsă Intra IV şi 'ZV,
In condi~i de funcţionare normale (sub
ctlrentul maxim de sarcină). Valoarea
rezistorului R3 va fi egală cu tensiunea
da ~şire inmul~tă cu o mie (sau altfel
spus , valoarea tensiunii de Ieşire
exprimată 1n 1tO). Rezistorul R4 are
valoarea determinată de e xpre sia
matematică:

R4={R7 o R3 o l,.)J(U"",+O,5)
unde 1" reprwintă valoarea curentului
de s a rcin ă in momentul cand se
produce limitarea de curent
Dacă se doreşte reducerea
ecartului intre cu rantul ma~jm de
sarcină şi cel de scurtcircuit, sa va
conecta un rezis ta, cu valoarea
cuprinsa Intre 2kO şi I OkOln paratel
cu Jonc!iunea B·E a tranzistorului T1 .
In figura 6 esta prezentată
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ELECTROALUMENTARE
Montaj"" pre'l&n\al In figuri 9 prOteja-azi toale
eiemeu lele de circuit impoll'toAl UI'IOr asemeoe_ situa~1
nedorite. Astfel . dioda 01 protejeazA Impotrtva tensiunii
inYerse de ~ ... , dIOda 021mpotriva Iensiuni merse dinllll

LMI05
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ie,lrea 'ejl ulatorulul, Iar dioda 03 Impotriva
normalA) .

terI$iuniI de in!l'are C\I poIariIate rn...erM (decit cea

In cele mai l'I'Ule eazun, dioda 0 3 nu mal esle necesarA
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schen'III un&i surse duble de tensiune acestpotenţiomelruR4ln1Ceuncur&nt
slmetrle6 (pozltlv' " negativA), de circa OrnA fumlzat de sursa de
neeeur. In apllca!ille cu refemll. curent (X)O'4IIII1nsensbI1a
amplificatoare
oper.Tlonale, da varia!iile de tensiune eoctetloare.
_ _o
Montajul din f igUri I
MontaJul utilizeazA un contMbulela o ere, tere a gradului de
minimum de componente eIedronIoe. S'a~areatensUrolide~. s-a!hJt
dintr, eare regulatorul negativ de cont de faptul cii varill\iIB de tensiune
tensiune LMl04 "regulatorul pozitiv de la pinul 3 . ,elerenee supply LMI 05. Tensiunile da ~jre simetrice Inrăutll\fISC de aptOxmativ cinci ori
pot fi reglate cu ,o precWe mal bună gra(!ul de stabmzare al $CI\emeI, fali
de±I.5% eu ajutorul unui singur reglaj de varillplle tensluna nutaqilizate. In
(razlştooJ Rl 1.
scopuIloUturări ac:estuI neajl.ns. s-a
Cele doui regulatoara wnl reeurs la o pi'fIS'a~.re a tensiunii de
COt'IeeUIte Intre ele prin intermediul la p/nIJ 3, cu ajutorul unei diode z-r
O. Este nacesar ca un curent de minim
retls\Qn,llul R3.
RIpIuI tensiunii de ieşire poate 2rnA (la tensiunea de Intrare cea mal
fi redus substantial prin decuplatea la mici) 1.1 parc;urgA re~torul R4 , Iar
mut. pinului 1 al CILM104 , eu I8i"iSiunaadiodeiZer.-l.I6ecu5VmaI

"'"'" ,

daca sunt folosite diodele Dt" 02.
DIodeIe trebuie alese dlntr-un tip de
diode rapide fi Ir'ebuiIII.I lIUpOrte un
curent ,eI.tiv important. Ia lensluni
reduse ,1 avind puteri scazute
(1nlrucill curentul pMn ele esle de
scurta duratA). Nu se recomandol
dlodeIe redfesoare ~e.

Un regulata care fumizeazA
o tensiune mal ridicatll HI8 pi'ezentat
in figul1l 1D. SChema ~ o sursa
de tensiune (nestabillzatll) notantll
pentru acţiooalN circuituk.oi de control
al reguIa\l:lr1Ai. In aent mod. se pOt
sIabiiza lefISiIri cuvalori peste Y3IorIe
timită ale CI LMI 04 .
Tensiunea supllmen ta'i.
oIJ!inutAdepeolnf. . . . . separath
1Jansforma~ de alimentare, este
ajulooJl unul COIldeusator de I ~F.
mare decit JumAtate din mulmul prestabilizatA cu ajutoruldiodei Zener
Tens iune. de Inlrer, tenslunH de ieşire (pentn,o a men~neln (IOV).
nestabllil.a!ă de tl8'1 poata fi I\Jrriulta satUl1lţle tranzistoareie mteme CI, din
Rezlstorul R4 se alege astfel
deebeuntransformatorclereţsaaJ suno.a de curent de referinţA). In cazul Incât să furnizeze un curent de 3mA
priză medianA, urmat de o purole nostru.
~ r.t81lf3l

""'_.

U_-5V+ I5VI2-12.SV .. I3V.
S. ClOn$taUi o rrOc:A diferenli
La surseI., de tensiune de
Este necesar ea regulaloarele fali de oonexiunile uzuale ale CI de
laborator este, de cele mai muHe 011, de tensiune să fie protejate. atAt la tlp LMI04 . pMnlaptulc/ilpinl18!f19au

necesar tA poată fi limitat şi curentul scurtcircuit. ca t ,1 la In versare. 1051 conecta!1 ImpreunA. ceea ce

de Ief" (alături de tensi\lne). Acest poIatlUilii surselor. SIt ne imagInIm t.Ietermoni tr::u1CWeuita," dMto:on*M
lueru • ., poate realiza cu ajutorul cazulln care tensiunea nestabilizat.lo .......... Q
monlaJului din f igu ri 1. Circuitul
prezentat permite un regla] liniar al
curentului de Ie,ire In rapor1ul 511.
adiel Intra 1iTiteIe: 40mA fi 2OOmA.
Dioda cu dicîu O. conectatllia p/nIJ 6
al CI, are rolul de. reduce tensiunea
de , imitaIe de curent" la valolLl'fla de
5OmV. Reglarea l8n$IuniI
Intra limitele ~ !fi rN se

de Intrare ' cade' rapid la zero.
situaTie In care condensa torul
eIectroWc de la ieflre este Incăreal
la valoarea nomlnali a tensiuniI.
Tensiunea de la ietQ lWod mai mare
ca cea dela Intrare. oondensatorul
~nde"

se descarce (In sens I~)

prin regulato rul de tensiune.
tranzistorul extern ,1 celelelte
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j.

dislpa!ift tel'lTlică) ar fi !nacceptabilde
mare. Iar 90IUJia este recurgerea la
stabilizatoarele In oomula ţie.
In f1gu ,," 11 a.;!e ~an latun
u
stabilizator de tensiune negativă , In
lM1Q4
comutaţie. realizat cu LMI 04. Curentul
~
de referin ţă {pentru pinul 2 al CI) este
I~'"
stabil~ cu ajuloul razis! orului Rl la
~
vBloarea de 11lV\, iar C\l rezistoo\a R2
se prescrie valoarea ton wniiooieşiro
'
.
Rguo9
.,~
Circuitul esle f;'icut sA oscileze cu
a'UIOruI
re 8C\ ~ pazit
J
ntroduse cu
iotam al amplifieatorului de eroare . Va Este cunoscut faptu l di princ ipalul aj utorul rez isto.ului R5 . Când
rezulta o t8nslune de ieşire egală cu avantaj al surselor In comuta ,ie 11 tensiunea de la Ieşire are o valoare
·c ăd ere a " de tensiune de pe reprezinlă rand amentul (eficianţa) s cAzută , CI comandă fntrarea
semireglatlilul R2. In loc de dublul acestora . Sursele de tenskJne lin iare tra nzistorului T in saru raţie. Crescăr>d
acest~ tensiuni, cum ar fi fO$IIlOIlll3I. pol fi aduse In limite rezorlilbile de curen tu\ dereacţieprinR5.vomobţine
In schemă aper supliment ar eficientă printr.., bună proiectare (acolo ;10 "cădent" de tensiune mai mare pe
oondensatoal'&le C2 ~ e3 cu rol in unde este posibil), In sensu l de a rezistorul R2. Tranzistorul T rămâne
preveniraa oscil aţiilor. In vederea dimensiooa transfoml8lOrut de reţea descl>is până cand tens<unea de ~re
reducerii zgomotulu l de Ieşire . se pentru a furniza o tensfune doar cu creşte pănă la dublul valorii tensiunii
recomandă ca valoarea conden. puţin peste cea care este necesară In de referinţA. In acest moment lucrează
satorului e3 să fie măritti 18 4.71'F.
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In vederea asigurării limit.!lrii

curentului de ieflre, s-au introdus În
sc:h9mă tranziston.oI T2 ~ retistorvl R5.
La o cre ~t"re suficient de mare a
curentu lui de Ieşire , va intra In
cooducţle

tranzistorul T2 . Vii

creşte

LM104
rapid curentul de ieşire al CI LM1Q4 ,
Iar Iran;,;istO'ul T2 va determin a
blocarea tranzistorulul"booster" T l . O
aeştere suplimenta ră a CUrenhlful de
sarcină va face ca LM104 să limiteze
curenrulla valoarea dală de rezistorvl
FigI.Io 10
R3, iar tensiunea de ieşire va coboIf
brusc. Valoarea rezi$ten!8i R3 se va
determina din cond i~a ca circuitul vederea obţinerii tensiuni de ie~ re. In In regim liniar, Iar reacţia pozitivă
in!tlgrnt să poată furniza curenrul de acest iei , energia care se piefde prin Intre rupe ci rcui tu l. Tensiunea de
bază al tranzjs!orului T1 , la satcma disipaţie (pe eleOOleutui de control serie- referinţă are , in acest caz. a valoare
tranzistof sau CI) este relativ mică şi coborălă , determinală de reacţia prin
maMnă, fără l imilări .
2. 5tabllizatoartl de tens iune rendamentulsursei esledestul de bun. rezlstorul R5 ş i ci rcuitul rămâne
Dar ce ne facem In s~ua!ia deschispănăcăr>dtensiunea de ieşire
i n cornut_ţi e
Nu vom treoe aici In revistA căndd intr..,tensiuoede intrarede28V coboa ră păn ă cMd amplificata"" de
toate avantajele sau dezavantajele sau 32V trebuie ob~nută una de 'SI/? eroare intr;'i din nou Intr...n regim liniar
ofe rite de un tip sau celăl a lt de In acest caz, cu un stab~izator liniar de lucru. Circu ihll va stabiliza . avâr>d
stabilizatoare (liniare sau In eomutaJie). cantitatea de anergie pierdută (prin o oscilaţie a tensiunii de ie şi re (fa)ă de
valoarea nominală) cu un rlpIu de circa
4OmVw.

Conve!Sia de la tensiunea de
intrare că tre tensiu nea de ieşire, de
valoare mai sc AzutA, se fac e cu
aj~toruI tranzistorului comuta\O( T, al
diode l O şi al ft~rului LC . Valoarea
Inductanlei se alege destul de mare,
astfel Incat cu rentul prin ea sA fie
constant in timpul c:icIuIuideeomutalie.
C ă nd tranzistorul T se desch ide,
tensiunea I
I
va fi

LM104

FigI.Io Il

E L ECTROAL~NTARE
bIodlNză. ~ magneIIr;: ln bobina
L ineepe şa ~A . tensiunea din
QOlectorul tranzistorului tinde spre
mBs.I. unde este batli de dioda O.
De exemplu. daci tensiunea
de Intrare are valoarea de t ov. iar
tranziItoruI OOI'I'IUtatot este oomendat
cu un semnal cu factorul de umplefe
de 50%. media lanUlnU In colectorul
Ir.Inzlstorului va IMla vak:>erea de 5V.
5ecMaIIJ de la leflre. după
filtrarea cu grupul L-C I . poate fi
conslderal o tensiun e de SV c.c.
Valoarea medie a annt~ de intrare
va fi egali cu jumAtate din curentul de
~. Iai daci ODMiden\m neglijabila
pietde!iie d," procesul de oomutaţie.
vom _ a la ie?lre o putere egală cu
cea de 1nIrare. OacA se dore~te otl!lnerea
unul curent de 1e,lre mBre (circa 3A).
ulillz4nd un stabilizator de tensiune In
comuta!le. es'e recom.ndabilA
udlzarea monlajului din figura 12.
Circu~ul este asemanator celui din
figura precedenta. fiind ad aug at
suplimentar tranzlslOo'lJ T2. cu scopul
obtinerii unor curen\i de 'e,ire de
valoare mai mare. Trebuie nocat faptIJ
cA plnul3 al CI LM104 este t:()I'lI!dat
direct i n bau ItanzlstorUul T2. Acest

LM1Q4

F.gurO 12
fie destul de micA pentru a nu
delemWla desdlIderea 1ranzist.oruk.I.
Pentru a elimina cornpclIlIIIlta continuâ
din tensiunea de re,clie. ceea ce
oonduoe la o Inrtuta~re a facloOrulul de
.labilizare a tensiunii de Ieşire. se
Inseriazi cu rezîs\on.ll R6 ocapacitate
de IOnF.
La sursele de tensiune fn
OOtI'lI.Itaţie. mal ales daci ecestea sun!
destinate iii furnizeze .... curem ridiceL
se recom.nd;1 utiliurea unor
If3l'1ZislOare ti diode rapide .
Regulatorul In comu talle
prezentat nu oleră proIeqIe in cazul
I unor supl8sa rcinl sau
le,ire. Limitarea de

LMI04 este

folosită

LMl04
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,

luau este necesardeoeraoll LMI 04 nu
poete funcjiona oorespunz.ttor daci
tensiunea de pe pinIJ S dept~le cu
mBl mult de 'lY IensiUnea de pe plnuI
3. Curentul de referin!ă (pInul2) ce ~
rurentuI pentru pinii 3 şi S este fumizat
de sursa de tensiune neslabilizat.t
(U ..). prin intermediul rezlstorulul RS.
valoarea rezistenl~ RS se va alege
destul de mici . astfel IncAt. penlru un
curentde ~ 2mA. pmea. "e6der&a"
de tensiune

pentru limilarea c:omenzii de bazi •
lranzlstOl\llul c:omutetor. Dar. acest
~ nu este suficient In DII8 siIue!ile
pentru protecj!a tranzistonAui c:hoppe!
(comutator). la un curent foarte mare.
Problema protectiei regulatooUul 1.
seutawit nu estadeloc~. \WIInd
cont de faptul că trebuie ~strat modul
de lucru In oomutaţie al acestuia. când
le,irea este scurtclrcultat a. Oe
asemenea. pu te rea disipatA de
lI'lInZisIIJn.t mmu\a1Ol' va fi foarte mere.

,

Monl aj",1 care permite
limitarea curentului ~I protecl!a
regulatorulu ! la Icurlcircui te este
prezentat In figura 13. Curentul prin
trenzlstorul comu tator determinA
apari!Ia pe rezIsIorU R8 a unel"căden~
de tensiune. cand _1;1 lenIU>e
(care este lensiI.one. 8-E penln.l T3)
1!lC8?8 sa deschidA ttanzlstorul T3.
Incepe limitarea curentului (deoIIl1ICe
acesta este ~t la pinoJ 8 ti CI ~ea tensiunii . tabililate). RezisIoruI
R7 elle folos it pentru limitare a
curentului de bad al tranzistorului T3_
CondensaIoruI CA _ tOIul de a prelua
eYenWalele vArfu" ale tensiunii de
oomendi a tranzIsIoruIui T3 ~ a-l ren
pe acesla de deschideri ' al$8 .
Cond en"torul C4 . alAtu" de C2.
detemH o IrdorzIerede fazA ln buda
de re.c!]e. neces,,;1 oscil.\iel
cl rcultu lul In limitare de curent.
Valoarea cond ensatorului C4 nu
Irvbuie sa fie prea mere. IntruetI ar
integre forma ~ră a CI.nI'IIl.U
prin trenzistorul regulator (choppet).
Oaci tensiunea de ~Ire scade sub
jum.3.tatea valori pro!edate. dioda OI
ooboarll l6nsiunee de referin\.l c:are
"cade" pe R2. Acell lucru permite
circuitului de Ilmltare a curentului sA
rAmAn! In funcţiu ne. atunci c.tnd
tensiunea de intrare nestabUizet;1
eoboert sub valoarea proiec!al;1. In
caz de scurtcircu it pe le, lrea
regulatorulul . Trel\ZÎStoru! T3 este de
curent mare. aslfellnc.tt acesta sa nu
su fere efectul de str;1pungere
secundar'. Ia un curent de vflr1 mare
(c&a 2OOmA) prin III. 0ec;11efne este
scurtcircuitat;1. 10.", tensiun.ea de
intrate -cade· pe T3. dat
mecr..
puteri!disipate de acesta este sc!zut;1.
Un alt mod de prOl"c\ie al
regulalOr\.lk.li de tensiune in c:otnuUIţie .
la curenjl mari de 1qIre. este Ilustrat
In figura It.

totu"

,

ELCTROALIMENTARE

de comanda , ciralitul ya autooscila pe
o frecvenţă determinalA de grupul LCI. AceastA frecvenţă trebuie $1 ~e
mai micA decât cea de sincronizare.
U acest tip de regulator In oomuta)ie
oomanda~

-

LM104

FIgura 14

,
,
"căde<ea"detellSiuneperenslONl

este necesari o filtrare mal

bun' dacAt la tipurile precedente
(furqiontind pe aceea" f~enli) .
~'" ~torvh.riC2 sealega

astfel IncAt reactanţa sa capacitivA (ta
1recYen!& da COIT\iI!ldă) sA fie mal micA

dec#ll o udme din ..~.ten\3 R2 .
Arnţlliludinea impuIsuriIof triungtlluIa re

:;~::~';. valoarea de 25mV. din

R8 Prin Integrarea semnalului

~ lirislOrlJl.

Hnulstln sdlemiI drepturoglliula. de comanda a
noaslli de perechea de tr.mzistoare sincronizA,ii, se obline un

T3 ,1 T4 (complemerlta re), care semnal

triunghiular

cu

bloeheazli reg ulatorul. In aceasUi amplitudine.ll1le25mVw(care
sltuB!le, dlsl pa!i" de putere il se aplicllntn1lrii neinY&l'SOllIl!
regulatorulul este ~ctic nulA. CAnd aamplificalOIUIuldeeroafedin
tensiunea de pe rezistorul R8 devine CI) . Acest lucru dete't"ină

LM1Q4

Inctt

sA de schi da intrarea In 0$CiIa)ie. CleIUl de L-t~;::~_--,rJ
tran zistorul T4. acesta blocheazj oscllall e (comutal;e) este
!r.mzistorul de ~lre din regulatorul delennimilt de tensiunea de
intagrat LMt04 , pe la plnul 4. ,.!.~·~
~.!1,~,~"'!!!,~.!-,_~~~~'"~"~'
"'
::~
':"~':"'_
RegulatoNI r.!im.!ine blocat pant la disparipa tensiunii da Intrare. DupA
TEST RAPID PENTRU
ac,",aa , al poate fi repornit, cAnd
CALCULATORUL DE BUZUNAR
tensiunea de intrare este reaplicatl ,

atIt de mare

____________

dacă

I

'I

I

iaş.ire ~;;~~~~~~~~~~~ffl;~fi~'1Zf·trmr~:'~~:l~!

La acest montij,
supracurentul
la care
suprasareina
de la regulatorul
a rost
acţioneazA este egal eu o valoare de
1,5ori malmaredac:Meul8<llulmaxim
de sarcină. In caz contrar, circuitul ar
p!.Ilei decupla la pornire pe sarcină
maxima, dOOilrece peste aceasta s-ar
adăuga curen tul de I ncArcere a
eondensatorulul de ieş.ire.
In situa~a In care un numarde etc.
sl abiliutoare In comu ta tie 8'"'
alimenteazA da le aceea~ ~rsA de
ţIVIere, este ~ndabh fii'pcestea
lucreze sinţ:ron;zat. In vederea
o~!inerii i.lnor ''irme dl! "lgd.!i ale

InlăturatA ,

';

ScADERE
!

sa

C>.Irentului In comuta~e cal f1lIl unifoon

distribuit" In 1I!)la de 81io;pntare.
Aceiaşi !\lcru ;ste ulii
că nd
regulatoNI In cornutape ,1uc;rpazA In
asociere eu un convertor dll putere.
Circu itul prezentat In flil ~ ra 15
sincronizează regulatorul In cornutape
cu ut1 semnal da comand;!t format dintr-

,1
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POŞTA REDACŢIEI

OI. Plihln. .c:u Ca.min, B·

du l

Ştefan

ul Mara, Bra,ov Ne

bucurAm cA aţi avansat In pasiunea lJOCIu ~ 1:Jtindai, 6p B7S4-RFT" ~ ne !ineoonldeeleşide~dW.
<1\11 •• robotica, fi el a~ gasit In Tehnium şoIieita~ semnllicajla ceIof 14 pici:lnJ,e cA "$CI\eme1e foarte uşowe $Uni gret.l

.1.

la acest domeniu.
tubului fi datele de catalog . "In
In ceea ce priveşte problema cazul cAtn documenta\la redacţiei
d'4., eu aed ci trebuie să vA ajuta~ există II" cev,", Daci nici noi nu
singur. Din pAcate, nu prea .Kistă la avem aşa ceva. 'lunei eine7
noi In j.ilr8 proiecte guvernamentalu
lat! raspunsul KIIidtat.
ilai private care IA sprijine talentele
Tubul ca l od le 8754 8 ste
1lI-ted!',
produs de firma RFT fi eSIe un II.Ib
$C:I'Ieme aplicabile

de gA$~ In revfsta dv • . fi cred ea este

nedre pt d_1 ocolll' pe a,a-zl,iI
incepAtori",
Aveţi dreptate, YOm

publica"

scheme mal simple.
Ne mai In treba !1 'ce pled
anume nola!l in revistA. In dN8fH

Ne suger'li si publicAm calOdicdefoartemaresen$ibiitate, Q.I seheme. eu~ VDRr.
'scheme electronice ale elejero. ItalIn circular plat şi pOIIacceIefalOf.
e.tevorba dNprevaristoere,
oomponenteaieunulcompule!". Nuroe Varianta de tub B754 -01 are un si mbolul
VOR
reprezent,nd
~ac:esllucru.neflndTn proMuI consum redui la fiI.menl , fiind abreviefaa, In limba engIază, a ceea
AlYis18lTel'niumipcredemcăasUelde recomandat pentru oselloscoapele
scheme nu ar II pe gus~ publlcutul tI1InzistorIulte.
nostru "ţintă·.
Prinelpalelecal'1lCleris~ci:
1n IHI va lIorim mult co..or.j fi
- eaanul: IIuorescenIA verde:
suc:ces In ~ alL'diior dva.,
- dimensiuni: diametru 77,5mm:
fărt de eate we foarte greu &Ii vA klnglme288mm:
reali%a~vIseIe.
- filament6,3V/O,34A(1ubulB784),
OI. Crlltaa Sorln,alr,Vlrtulli respectiv 6,3Vl9OmA(l\lbol B784-01):
nr.ll , Buc:url,II,lal.4.30031S, mobil
01 2
go
0114317291 Ne aaie~ urmAtoarele:
'UrmAresc: c:u interes revistII Tetri.n1
OI
de pe la mijIoaII anilor '70. Nici unul
din montajele din TeMium nu m-au
6
t
dezamAgit" dorese $A n'II.II\Umesc
,
celor ce au (D'ltribu~ la realizal9ll fi
menjWlerea ao::estel reviste".
GJ
el

O O
O , • O
O
'00

O'

,,0

V.limul\Umlmpen\rua~ri

~spertms.tnuvAdezamAgim nici de

OS

0

acumlnainte.

~"v6oo11tPetaţicolec1ia

I
I

~ 1!Ml~ ne"o"Oie de urmatoatele numere:
Dec:erTbie/1970:2, 5. 7/1971 : 7/1974;
6,7, 8, 9, 1011992: 4 , 7 , 911993; 3, 4 ,
5, 8,9, 10, 11, 1211994; 1, 5, 6, 6, 9,
1211995; 1, 2, 3, 4, 10, 11, 1211996; 1,
5. 7, 8/1997. Oferlll In lehlmb
numerele: 1011971 ; " 2, 5, 6, 7, 6. 9,
10, 11, 1211972; 1, 2, 4, 5, 7, B, 10, II ,
1211973: 5, 91'1974; 2, 3, 811976: 4, 5,
7,911977; 6, B, 10, 11 . 121197B; B, 9
1211979: 3. 5, 6, II , 1211980; " 81
1961 ; 1, 4. 5, 6, 1211962; 4, 5, 7, 91
1963: 3, 4, 6,8, 9, 1011964 ; 111985; B,
1111966: 1,4, 5, 8, 7, B. 9, 10, 11/1988;
3, 5, 8, 7, 6, 9, 10, 11 , 1211969; 1, 2, 3,
506, 7~, 9, 10, 1211990; 5, 6, 8, 10/
1991 ; 211994: 3, 4. 7. 10-11/1995; ' .
211998.
DupA cum veda,I, v-am
Atlsftic:u1 cererea ,1 rugăm cititorii
i'rteresa~ &Ii vA ~e dIrec:t.
0 1. ""ca, .. arl.n, SIr.
...ec.., Tulcaa Mal intii mutţumim
pentru aprecierile Iăcute la adresa
revlltel ,1 urArile de vlalA lungti
II(IreNl\e iIlC"t..

~

I!O

2

1

1.

O O

'b .

ce am putea traduce prin Rezlstor
Dependent da Tensiune.
OI , M. nol ac:hl CO ' lld
Florin, alr, 1 OKambrla 1918, Mlc:ro
14, Gall,i. A...eţÎvlfs!e<le 22<1eanl fi
de la U ani sunte!; pasionat de
eledlOioldi, du~ rum ne scrie!I. Ne
mai adU<:eţlIa c:unottlnl.t că ' ceea ce
Imi dorll(; foal1e mult, In momentul
actual este &Ii comunic In CB-banda
~ţeal'lUU'. Tn ~ 1In' 0Ire\i
răspunSuri la o serie de Intrebări.
RegIeme!l!ăriIelll(:tu.ale,lnlil"l

noastr. , releri!08le

1. citezen blind

(ea) sunt precizate In Tabelul Na;on.t

al Atribuirii Benzilor de FreeYen!.Ii
(TNABF) , elaborat de e.litre

Inspedooatulgel~alalComunicaIior.
A6resa IGC. pe car. ne.o soIieiIa~,

este urmAtoarea: Bucure,tt, B-dul
Indeperden!ei, 1'\(. 202A. sedOrUI6.
f
r
Mă mai Intrebllp ce aele vă
Iretlule pentru a oomunk:a In ce . La
noi In tart este neces.art obIlneraa
"~::";;~.,;i unul perm is (au torlza!le ) la
::.:
c:umptrareasta!iei. 1nceeaceprivefte
;;;;;.;;;.;;,
plata taxelor pentru utiHzarea ata~iIor
-;:
ce. se achitâ o tax.fI de 30.000 lei la
.;..""'~ ""'
obţi'Ierea.w:wtl8Jle1 (o~daI.t)
,_
2fN ~ apoi .nual, o Iad de utiliZare a
spectrului radio de 90.000 iei pe an,
pentru
flacara
eehipament
{(ra nsee lver) dellnul. Nu III dau
e xamane (ea la radioamatorl), de
aceea blinda cetaţeanulul (c:uprinl.li In
limitele da freeven!.li 26.960+27.410
kH z) mal aste denumita t i bal'ldti
pubIicti. A U bandA liberi.
Ca..
Faptul că stalia prietenului
Icrlell
dvs. recepJiona numai convorbiri Intra
Telvllum am
cetliţeni striini (1urcl, spanioli , rufi etc.
tuc:ru, foatte
după cum s crie li dVl) nu esta O
ajuns sa
ca pe un c ara cterls tleă a a chipa mentulu l
adevArat prieten Inteligent ,1 bine (canalele fiind Standardilate pe plan
In format eare permite Inlelege rea european,fiindacelea,lpentrur0m8n1
oot1Id.Ii a orIc6reI plobIeme".
,i pentru slrAlnl, ci • "deosebitel"
fi'\
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