


VALDEMAR PQULSEN 
"pări nte le m agnetofonu lui " 

Inginerul danez Valdemar Poulsen a rtimas 
In istoria ş6;n!ei ca inventator al dispozitivului numit 
"telegrafon", care reprezintă practic primul aparat 
din lume destinat inreglstrtirii ti redtlri magnetice 
a sunetLlui. 

SA parcurgem In continuare, pe scurt, 
citeva date legate de biografia şi de reatiZările 
teomce de e~ce~ ale matelui inventator danez. 

Vald emar Poulsen s-a nAscut la 23 
nooembrie 1869 la Copenhaga. Danemarca, fiind fiul 
unui judecător de la Curtea Suprema a Danemarcei. 

După electuarea studillor In vederea obţinerii 
unei diplome irI ştiinţele naturii la Universitatea din 
Copenhaga (1889-1893). Poullen a intrat in 
departamentul tehnic al Companiei de Teleloane din 
Copenhaga. 

In antll 1888, americanul Oberlin Smith 
publicll un articol care va sta la baza proiectării de 
ci'ltre Valdemar Poulsen. in 1898. a "telegralonultli". 
aparat dentlmi t 8$t l el deoarece era destinat 
InregistrArii mesajelor telefonice. 

Data patentArii "telegrafonului". elIre este 
primtll echipament pentru inregistrarea magnetidi 
a sunetului, este 1 decembrie 1898.lnventia consta 
intr'un cilindru de bronz pe care era infă,~rat un fir 
de olel, de·a lungul cartlia se deplasa un mic 
eleetromagnct, care p\JIea sa joace succesiv rolul 
de cap de Inregistrare, de redare sau de ştergere. 

Spre deosllbire de ma!ilnetofoanele acttlale, la 
ielegrafon" capul era mobil , Iar tambUfUI fi~ . Acest 
Inreglstrator magnetic al stlnetului prezenta 
performanţe destul de sciztlte (domeniu de 
'recvefI!ă limitat, redare distorsionată ti cu un nivel 
ridicat al zgomotulul) li o fiabilitate e~1rem de mica, 
tip;că tuturor Inregis\nltoarelor cu fir (rlrUl se rtisucea, 
apoi se rupea!). 

Cu toate acestea. "telegrafonul" s-a bucurat 
de o atenpe deosebită la Expoziţia Universală de la 
Paris. dr. al'llllIQOO, unde PoIAsen a cAfti9a! "Grand 
Pri~· _ul. Cele câ teva cuvinte Inregistrale ale 
ImpAratului austriac Frantz Joseph. Ia acea 
e~pozi,ie, stlnt considerate a reprezenta prima 
inregistare magnetică a sunclulvl care a sup.avietuit 
timpului. . 

In ciuda acestei realiZări. Poulsen nu a găsit 
sponsori In Europa penln.l a-şi continua cercetările. 
EI a părăsit totuşi Compania de Telefoane pentru a 
avea căt mal mult timp la dispoziţ ie in vederea 
efectuArii unor serii de e ~perime nte. 

In anul 1903. cu asociaţi americani. 
Valdemar Poulsen a fondat "American 
Telegraphone Company", in vederea fabricări; " 
vănZării unei variante 1mbunătlHlte a apara tutuI. 
"Telegrafonur inregislta conbnuu bmp de 30 minule. 
pe lungimea unui fir de pian (de o!el) . care se ~ 
cu viteza de 84 de ioch (213 cm) pe secundă. Cu 
loate ace5tea, dÎSpOZlhvul nu şI-a gASIt prea multe 
apLica!ii. constitUInd un ~ comercial 

De asemenea, in anul 1903, Poulsen a 
ob,inui un patent In Anglia pentru o adaptare a 
"arcului cântător" pentru aplica!" radio. Inventat de 
englezul William Duddell. 'arcul cântAto" putea 
genera unde audio continue. Danezul V. Poulsen a 
\nInsfonnat acest dispoZitiv. penln.l a putea genera 
unde radio. Aceste realizări. precum ,i altele. au 
fAcut posibilă in anii '20 radiodifuziunea pe unde 
lungi. 

In 1907, Poulsen a primit Medalia de aur a 
Societăţii Regale Dane~e pentru Ştiinţă ,i, In 1909. 
Universitatea din LeipZIg i-a conferit titlul de doctor. 
A mai primit. din partea 9uvernulul danez. Medalia 
de merit. 

DupA demonstrarea principiulullnregistrtiril 
magnetice a sunetului, Poulsen şi al!i savan,1 al 
timpului au căutat noi căi de Imbunătătire a calitAtii 
reproducerilor. In 1927, inven t alor~1 america'n 
J.A,O·Neili a inlocuit firul de Inregistrare cu o 
panglică aCOperită cu un material magnetic, Iar din 
acel moment . crescănd cali tatea, Industria 
inreglstrarilor sonore a cunoscut un I'IOU avi!lnt 

Valdemar Poulsen rămi'Ine In ÎStona ş\llntei 
şi pentru \raflS/T\l!ă1Of'UI său cu arc, utilizat cu succM 
de marina militarA americană. In timpul primului 
război mondial numeroase nave de răZboi au Jost 
echipate cu asemenea dispozitive. Când nava 
americană "George Washington·. care ~ purta pe 
preşe<flntele SUA, WiIson. către Conferinţa de Pace, 
echipată cu transmi!ător cu arc, a intrai In portul 
Brest emi\ând un mesaj de circa 800 de cuvinle (din 
care nu s-a pierdut nici unul) care a fost recePlionat 
in Portul Bar. Maine. a fost considerat un mare 
succes. Ulterior a apăru t alternatorul lui F.W. 
Ale~anderson. un generator de unde radio mal 
eficient. iar transmiţătorul cu arc a devenit Istorie. 

Dr. Valdemar Poul$ln a murit la 6 august 
1942, la Copenhaga.la acea dată fiind membru al 
Academiei DaneZII ~ ŞUin!e Tehn~ ~i al Institutului 
Suedez pentru Cercetări in Inginerie. 

Şerban Naicu 

Redactor şef : ing. ŞERBAN NAICU 



AUDIO 

FILTRU ARMONie 

Aurel ian lăzăroiu 

Introducere. in acesl material 
este Pfeunt81 LW1 filtru neconvenţior\iI. 
reahUI cu o linie de Inl ârz,"'re 
electronica de tip 680. Conaet. esle 
~orba d .. pre un fillru armonic 
conceput ~ realizat de noi . 1n scopul 
emeliofiril unor inreglstrări puternic 
afectate de brum sau dezechilibnlte din 
punct de ~eoe"l!11 stsucturii speetrale 
di5erele. 

Pentru cel care au In dolare 
un ewQ.Iit ntegr3t mA 1022. propunem 
acest expelimet ,t Interesant şi UIi. al 
menJiunea ci montajul poate a~ea fi 
a/Ie aplialli. 

c. el t. un fil tru armonlc. 
lileratura de speclalllate nu 
Inregistreazlli aeesl t"",,,,". fiind vorba 
de un lip special de fitlru , 
necon~enll onal. In accep!;unea 
noastră. un foItf\l armonie este un foItf\l 
mul1"e~Oi\8nt. ale căf\l1 f,ecvenţe de 
re~0i'\8nl1l sunt in aceeafi relalie ca ~I 
armonicele unul semnal period'c 
(;()ITI9Iex. C8raeterl$bca de transfer a 
1iIIf\l1ui annonk: este echivalenta al a 
unui litru mullireZOf\ilnl ideal care ar 
ruoAta elin ln$8rierea unui ilUI"IIâf infonil 
de ronr. treee-barodA echidistante. al 
Iăl l me de bandă egală . Praclic. 
număn.oI rezonan!elor este limitat de 
lăţirnlla de t)al'"dt a semnalului audio ..... ,. 

Filtrul armonie este re,,1i;tat 
prin Intem"i8diul unei linii de intarziere 
ele<:tronlcA, lnc:lus.A Intr-o confogura~e 
specifici. afli alm se arata in figura 
l a. C8raeterislica de \nInsfer a fil\n.l!ui 
realizat conform acestei eonrogura~i 
este prezental1lln figura 1b , in care 
ag frecveo!el este I!niari . 

~ punct de vedere praetie. 
.ealiuI'8a unui liIIrI.o armonie al filtre 
cfoscrete ar fi greu de imaginat; In plus. 
trebllie menl lonat ,i faplIIl că ° 
~ per1eeta a frecvenjelor de 
rezonan~ ar fi Imposi bilă . Filtrele 
armonlce al linii de InlArziere sunt , 

! , 

II II ale filtn lor 

Pfoducerea efeautui sonor cunoscut 
sub denumirea de comb foIter (fdtru 
piepIene). Noi \.am ~ Ntru armone. 
!leoarece experimentele noastre au 
vizat In po1mulrtnd. ameliorarea unor 
Inreg l slfărl alectate In structura 
discretăIarmoniclli a semnalului audio. 
Mal mult. proiectarea schemei ,i 
alegerea j)lif1lmetrilor de lucru "U fost 
adaptate la specificul eplica!iilor pe 
care le prezerdm In cele ca urmează. 

Pentru Inoeput. ne vom referi 
la apllca lla care ~lzeazA reieCJia 
brumuIui pătruns lIIXidental In unele 
lovegi$Inlori. 8tumuI este o pertuoba!ie 
de freeven!ă j(IasA, datorată reţeleb" 
electrice de curent altemaw. Daca 
brllmul a, ar d"ora pătrunderi i 

componentei de 5OH~ pe cale direct;'i. 
deci fără deformări ale sinu&oidei , 
Inlăturafea acestuia se poale face 
simplu, I le prlntr·un lil\fu rejector 
acordat pe freeven!8 re\e~i, fie printr· 
un f,ltru trece'SUI cu frec~enţa de 
tliere la minimum l00Hz şi panta df! 
atenuare de 12+24dBloa .. In funcţie 
de rWeIoJ peflurba\iIIL 

-- t>o-.,... 

alrent altemaw). 
Este de la she l.v,etesca"acest 

tip de bflJm. f,ind ° peoturbaţle cu 
spectru dens ~I larg, nu poate fi 
Inlaturat cu filtre convenţionale . 
Deoarece oomponentele spectrale ale 
brumuktl se ena In rela\ifl armoni(;;'i, 
lrdlUrarea aceslUia se poate faca uşor 
cu filtrul armonie propus de noi. 
Prec:iWn Insi ci daIoritl fiItrtri. odatti 
al eIlrninaraa brumulul se produce şi 
o d_turare e Ip8drukol semnalului 
u~l, care, de cele mal rTII.4te ori c:apâtti 
sonorita~ specifICe. Oricum, aceasta 
denaturare spectrală esle mai IIŞOI" 
tolerată decat un Of\lm puternic: şi 

""""'"". O altă aplicalle ~izeaza 
posibilitatea emeiiorării speetrale a 
unor Inregistrari efectuate In spapi 
netralate aeustlc. cu microfoane 
neadecvate din punct de vedere al 
caracteristicll de directivitate ş.Usau 
amplasate necorespunzator in raporl 
cu sursa de . une, ,1 luprafeţele 
reflectante din apropie,e. Datorita 
acestor condiJiI lmpropril. apar reflexil 

• 

! o). "'"" , O). 

De cele mal mul1e ori, 
jXitrunderea peoturba\ifli In traseele 
audio l e face pe eli indirecte 
(In ducll~e/capaeltlve) , ceea ce 
antrenează automat puternice 
deformAri ele undei sinusoidale 
provenită de la reţea. In aceast.!i 
situaJie, brumuI nu este reprezentat de 
o singuri linie apectraIă (ea In cazul 
unui MomaI perfed sinusoidaI). ci de 
o funclamentaUi IfISO!it.I de o InfirVtate 
de annonice. Deoarece armonicele 
reprezintA multipli Intregi ai 
fundamentalel. rezulta ca liniile 
spectrale CIIre def,nesc brumul sunt 
localizate la frecvenţele de 50. 100. 
150. 200. 250 Hz ... nxFD{uncle neste 
orice număr 1 Iar FD este 

I i. 

munipie al lnllrzlerl fi fazedil8fite care 
produc importante modifICări spectrale 
ale semnaletor .udio Inregistrata. 
Aceste modif.carl sunt materializate 
sonor printr,o ""răc i re" sau 
"imbogatn" speetrlilă. In funcţie de 
ordinul armonic:elor eccentuate $8U 

atenuate, ca rezultat al Insumarii 
undelor acuatlca multiple. Ia locul 

"""'. AtruI armonii:: poate fi loIosit 
ca un corector spectral. putănd 
oompensa eeesl8 modificări spectrale. 
numai dacă rnicroIonut fi sursa soroorfi 
şi-au pAstret pozi\la In timpul 
InregistrArii. Dar fi In aceasta situalia, 
oompensaI'8a eale parţ~Iă. deoareca 

reRexla cea 
existtind o 



Fllrll a intra in amanunte, 
men!>OOim cA acjIunea unui COC'8CIOf 
armonie:"1e eu 10l1,li (ftferM ele oea a 
unu; COC'8CIOfde 100 SIIIU egaIizor, Intre 
un CO!edOr specU'III de liP armonoc " 
un tOI.ec\OO de IOn sau egali2:or exISta 
d,fererl\e majore atlIt In ce pnveşte 
modul da aC\'U<1G a acestora, cât mal 
IIIes dlf\ punct de vedere al pen;ep~ei 
aud~ive In timp ce un ooredor da Ion 
SAU un ogahtor reahze,u.:ă o 
aeeentuare/atenuare la Iltvelul ullel 
rone a domeniului da audoofrecveoţll. 
corectorvI apectralaq.oneazA asupra 
alruClunl dlSel'eta a semnalulu, . pe 
toata la\lmea 118 apec:\I'a&a de aici fi 
telIlIIateie perceptUale loial difente 

AUDIO 

necesa~ numai o s.ompIt modn>Calll il lXI monostabI openttln configuraţie de 
valoolor din struclura QeOef'8torului _\abil. 
bllau::delael In aphe.\,ile referitoare la 

RllIllur. prKtlcl Dupa a.m lnlilluf8,ea brumului sau la corecţIl 
se poet.obeetva In flg"ra 2. schemB spectrala, stabilitatea freevan!. ; 
este o-eboIde simplă. 13' monlaJui generalOIUIui de taet fi posibilitatea 
8S1a u!jOfde realizat .. reglat varlallel line il acesteia sunt 

Componenta principala il Importante, motiv pentru care se 
filtrul .. i Bm'IOn!c o oonsliluie cm:::ultul ft!COITIandii ca potef1!iOmetrui P2să fie 
Inl&grll\ TOA1022. OraJit specia lizat de lip hell~" III, c:oodeJlSatorul din 
pentru Intar~l.r.a electronică sllucturtl ecelu'a,1 generator să fie 
analogică 8 semnalelor de lemlOstal)i1 (slU'Ql\ex, micA) 
audioll1lCVeOlA. Pel!ngă acest dl'Q).t In !uncţle de aplicaţie. 
Inleg .... !, In S!nJCIut'a rdtrulu' armorvc 1I __ 1Ot\.II br/az,c 5e poate real<zil În 
mal TntAlnim citeva etaJe cIoI4 ~a, .. nte caPld $e loIo$e!;ta ea 

- .la)ul de inlrare realizat cu f,lttu armo""c pentru InlAturarea 
ln:u>z.storul T1 are rol de b""muh .. , gane,.,oru.I,:;ebu,e sA 

~ ,(P ,207 ~' 

. -«>L--, ri~· ~-t~~0o~" J' ~'" '" "o 
., 

.'t-~t-'t- ~ :::'ll"""" 1:;),0,,~.,.. ~ -1 .~ ICI" 
:,W ''' Ţ .î'XIcf !1_~ _ 

~ __ '· I_ ~ ~ -'- • - ,,,,I~~ 

Pentru II nu"'blo<;;l- un cirM 
Integrat lalahv scump (lOA 1022). 
nulTIIII pentru aplicatiile de ma_ lUI, 

cons,derAm oportun II menltQn.ll e! 
montajUf pe eare a wm prezenta poate 
fi utIlizat şi pellll\1 producerea unor 

.,. 

preampIifIeator " liItru trece-jos 
- etajul delazor realtzat cu 

lIallZlSlo<\Ol T2, II câl\l' lllDS:et1ţă de 
Mr1:int este. cistnbutIă in orwneIe 

elTlllOf; 

• 
-

a51gUre var\II\18 frecven!G! da Iad In 
jurul • douA valori specilice 
Conflgureţla generatorulul. cores-
p!Jf1Zâtoare acestei aphca!li. este cea 
prelenlIILI In $dia"" generală d,n 
figUri 2 Celor douA p-ozj!11 ale 
~S2lecxnspuodoo, ... 
de f,eevenUt dllen!e. re!1lab,le prin 
lntermlt(l,v! potelllHlmetrulu, P2, In 
llm,tele II 14~Hz, respecti~ 

22.28kHz. 

~::"~~~~;.""" ~ , 
Conform relal,el eare ex,stâ 

"""'''''''''''''', Inlre frecvenla tie taci şi capacitatea 
- unul BBO. pentru frecvenţele de laCi 
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mal_l. bmplII de lntaroere oIJ!u"lu1. 
cU TOl\'022 esle da 10 sau 20 
~, P.,tru aceste intâtDeri. 
paSIJ flkn.lluklelilvl ca iltervaIuI dnre 
douA I8zonan\8 succes, ..... este de 
lOOHz. respectIY 5OHz:. 

Pentru aplicatii care vizeazA 
coreclU ,peCltate sau oblinerea 
efedolor sonore, generatorul de lact 
va avea un .ingur domeniu de 
frecven1ă, euprinsln\fe 15->2OkHz -
100 .. SOOl<Hz Acoperirea acestui 
domeniu 118 poate face prin câteva 
mod,flcAti operate In schema 



, 

• 

- se e~dude comutatorul S2 fi se 
c:oneetNd oondensatOfUI de 47()pF, 
dil'e<:t Intre terminalele 1 fi 3 ale C12; 

- poIenJiometrul P2 se rnlocule,le cu 
unul de 2SkQ; 

• ,ellslorul de 15 kO va f1lnlo<:uit cu 
un semlral/rabit de 5kO, prin 
intermediul câruia se 5U1bilql8 ~mîIa 
, ... perioll.A a frecvenlei de laet in 
limiIeie l00. 5OOkHz. 

Peotru a&igurarea funcţlooirii 
corede ca ~Ilru armonie. trebuie li se 
.espeete intocmai valorile tuluro. 
condenutoarelol din schemA. 

Montajul se alimentează de la 
o $U~ de tensiune bine st~bi~UlU. ,i 
fiKratA . Se recomandli u~ljUllea unui 
stabjllzalOf monoIitH; de tip 1815 sau 
18115. deoarece consumul de eu.em 
este redus, sub rOmA. 

RlglaJe Pentru efectuarea 
regla)llor sunt roecesare un genenolor 
audio de semnal 'in",SOidat ",n 
osc ll olcop , i. even1Ual. un 
freevenlmetru digital. Se pozi\iooeazA 
cur.oarele poten!iometrelo. ,i 
sem,.eglabileloo' la jumătatea ClJl'$ei; 
cornu\alOareie SI s' S2 se vor comuta 
In POZ'U B 'ar oomUlalO<U1 Sl se 
Inlfetuge. 

Se conectează osciIoscopui 
pe 8II'IIIOf1J tranzistorului TJ. se apId 
1/1 Intrarea montajului un semnal 
$lnu$Oidal Cu frecvenţa de lkHz ,i 
amplitodlnea de maximum 1Vlml. Sa 
reglează SRl păn~ cănd semnalul 
vizual izat pe ecraoo QSCilo$(:Qpulul va 
avea o formA slnusoldalA cAt mal 
cored.Ii. Dacâ din acest regla) nu se 
obline un semnal s inusoldlll fără 
distorsiuni. se verifid for mil 
semnalului pe cele douA lefirl ale 
de fazorului. In cazul In care 
d~orsiunile se me..pn. se tatoneazli 
retistorul marcat cu asterisc In """,,1 
valorii indica le. 

Se intrerupa semnalul de 
101rS1lI. se comută 52 in pozi\lil A .. se 
llIQIeazâ SR2 până la rejKJia totala ;II 
componentei reziduale de tact. 

Sa aplică din nou semrwaI la 

semnalului direet. Daca difer&nţ8 este 
ma; mare .. acl loneazA asupra 
rezl$toruIul din emitor\A tranzistorului 
T1 ; medifarea acestuia impune insâ "O lalonare a rezlstorulul marcat cu 
aslariSc. In SCOpul evitării apariţiei 

distorsiunilor ta semnal de intrare cu 
amplitudinea de 1 Vrms. 

Ultima olHOra!;e de reglaJ 
vizează mlsurareall'eeven\ei de tact. 
Sa cupleazli un frlIcven!metru digitaf 
sau,.., osdbso '»QJ bazI de bmp bine 
et alonată pe una dintre i e~ i r i le 

gel'\ef3tonJul bifazi<:. 
Cu comutatorul 52 in pozi!ia 

A. rotind P2 de ta un capat la celâlall. 
frecvenţa trebu ie d varleze In 
domeniul 11-14kHz, Iar In poziţia 8 , In 
domeniul 22-28kHz. Umile le celor 
douâ dorner"W nu sunt stricte; ionporta .. 
este ca cele douA frecven!S specific:e 
acest,i aplicali. respectiv 12.8kHz" 
25.6kHz ~ eoreşpundl aproximativ 
poziţie! mediane a QJrsorufui P2. 

Probe d. funclionare . Pentru 
incepul. p recizăm ci fillrul armonic 
desC/is in acest matarial are patru 
moduri de lucru dJs~l'ICIe. determinala 
de POZl!iile COfTIU1ItDare!of 51 si 52. 
Comuts lorul SI t laza 

comblnaliile care razultA se poate 
Clb\WI8 rejec:!ia a',olÎOBlOi da ordin par 
l8U Impar, eu pas de 5OH<: sau 1 00Hz. 
Cănd se găsaşta combinaţia ~re 
aslguril re)ecţia armonicelor 09 de~n 
ponderaa perceptualil cea mal mare 
Intr-oo spectru perturbatordat. se ~ 
retult81e1e auditive cele mai bune. 

Conerm. se conedeaz.i liIIIU 
la iqirea l.WluI magnetofonleaselOfon 
pe care 18 redâ o InregisVare afectatA 
de brum. Se recomandă ca 
amplitudinea semnahllul la intrarea 
fi/1rulvi d foe de 500+7501/rms.1e"rea 
N~~I8~~~~~~~tor 
da putare. Comulatoar~e 5 1" S2vor 
fi In potilie 8 . contactul S3 va f, Meut, 
iar cursorul potenţiomelrulul Pl se 
poziţioneazlo la jumo:itatea curwi. 

In Ilmp ce se .,eultl 
Inreglstr.rea. &a rotaşle cursorul 
potenţlomatrului P2 pănA dnd " 
eonltati o alenuare puternicA ;fi 

brumulul . Dacâ nu se obţine aceastA 
atenuare, 18 c:o:nută pe rând oeIedouă 
comutaloara, rafăcand reglajul 
pote nllometrulul P2 pentru fiecare 
poziţie In parte. Odata oblinulli o 
alenuare semnificativă a brumu!ui prin 
roItrfll cursorului poISO!iometnrkJi Pl, 
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Internet din toată ţara , cu v iteză 

maximă i costuri minime! 

iO,8d8 (In funcţie de pozilia Te l: 01 -323 8255 Fax: 01-3 2 39 191 ~, 

eomutalorului 51). la lă de n'~'~'~'~'~:::::~~~~~~~§~~~::::=~~~ ~f~ ml.urat t i -=-
, I 



In cele ce urmeazA este 
de.eris un preamplirocator care se 
IncadreazA In .. olioele Hi-fi. 

COmponenta principalii esle 
un cm::ul1 integrat Cu comandă in 
t&nsluf'8 şi deci se pot executa legaturi 
lungi ,i neecranate. utilidnd, pe 
dea!IUpra, şi un singur poten!iometru 
(~u) pentru fiecare COf"8C!ie de 100. 
bela'" sau volum. 

Schema de principiu este 
prezentati In f lilura 1. Iar forma 
eablaj!Âli este arătată in figura 2. Se 
poate liICII:lpIa 'II altă larmă a cabla;.llui. 
cu ° placă separată pentru 
poten\lometre ,i cele douii 
comutatoare. 

Preamp(ifica1oru1 oorector de 
ton poate .taca un amplificator de AF 
t)sut pe cifw~ integrat. aş.a cum a Io&t 
descris In paginile revistei TEHNIUM 
acum cAtev(I numere. 

81bllogralie 
EloitI", ...... praliqua. 232. -..- 1999. 

suplimentară prin reglajul pOten\iO' 
metrului Pl In jurul pozi!iei mediane. 

o-. reglajul confug<ll al celor 
două poten)iomete, se poate ob\ine ° 
reJ8Cţle a brundll de minimum 2OdB, 
dar se poate atinge valoarea 4CdB şi 
eNar mai mult, In cond"~iiIe unui regla] 
oorec:t al SIabiIi1ăjii de frecvenJă şi pentru 
anumi l e forme ale semnalulu i 
perturiJ.ator. Prin eomutarea a~fT\iIlivă 
II CO/llutatorulul S3 se poate face o 
demonstraţie sugestivă a eficienll!i de 
mirare a bnJmului. 

Concluzii In \lOest material 8 
10'1 prezenlal un filtru armonie de 
CXII"I08pJie proprie. recomandat pentru 
Inliturarea bnJmului indus acidenCat In 
unele lrYegistr.'iri. 

EApenmenteift au dernon$1r.It 
cA "trul este deosebil de efICient In 
reoondi\iOI"WIrea unorlrvegistr;)ri'" care 
brumullISt1I foarte puternic, chiar egal 
sau ma; mare decAt semnalul uliI. 
PrecizAm ci . oda tă cu eliminarea 
brumu!uj are loc şi o alterare spectrală 
a samnalelor ullle, dar care este 
prefer&biIâ i}Iu~ul puternic şi OOIltinuu. 

Prin Intermediul aeeslui fil tru 
I pot fi &alvate mArtUlil sooore 

ti " sau care prezintă 

AUDIO 

PREAMPLIFICATOR CORECTOR DE TON, 
CU CIRCUITUL INTEGRAT LM1040 
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MULTIPLICATORI DE FRECVENTĂ CU DIODE VARACTOR 
ÎN DOMENIUL FRECVENTELORÎNALTE SI ULTRAÎNA(TE 

Ioan Andruşcal Y09BMB 
FoIosinIa etajelor multiplica..

lOiIr. eHI Ireevli'l\A eu diode vataClOf 
permite ca frecvenla de lucru II 
ollCilatorului să ne mai mică decât 
f'ecvenl. finala, aslgurlondu-se o 
stabilitate de fr8C\'enlâ mai bună şi o 
devialle de frecvenlă miii mare. Arest 
lucru este posibil numai dacă in cil'OJ~ 
8";$110 un element ne!.iniar. de eKelllPlU. 
o rezistentA rlIIIiniarA. 

fCJl 
ApIieIInciIH acestui elemel1l o 

leosiun.e sinuloidalll F, se obţin: o 
compoI '80110 11 eurentulvl de frocvenţă 
fundamentală F il< componente de 
Ir~n!i 2F. 3F. 4F etc. 

Orice . laJ lolosit pen tru 
rn,Jlupliearu freeven~ se compune 
dintr.o $U~ de \en"une , eleme,,:vI 
nelinoar fi un Ilem.", care SGQate in 
....oenţ.t tensu'leade frecwnlădorită. 
Sursa de _ne poate fi osciIalor\ll 
cu cualţ. elementul nelin;a. un tub 
electronle sau un tranzistor, Iar 
elementul de e)(\tagare II armonici 
darile, un citcuiI acordat pe fre<::Ven!a 
doritA. Regimul de Iueru al tubului sau 
al tranzistorului se alege in clasă C. 
astfel focăl curentul .nodle sau de 
coIedor." se preZinte sub forma unor 
impulsuri, care c:onpn O componentA 
continuA ,i armonici ale frecven!el 
fundamentale. 

Aoordanr:I cirQJotuI de ieşire pe 
Irecven\a corespunzAtoara unai 
lIOl.I'IliIe atmOnici. 18 obţineo tensiune 
Iijlf8Ciabili. de freevan!ă corespun· 
zătoa<e armoniCi ,es.peetivoe. O dat.!i 
eu ere""",ea IlICIONIui de multiplicare. 
puterea ulil1 scaOe loa"e mult. de 
aceea.. In ",,,,",,, el nu $(1 alege mai mar. de 4. 

'~,t ::.. 
"",. 

. , 

neIi'IiaritoIt. pronunţati a carncterisliei 
tensiune-aJrent AplicAnd o tensiune 
slnusoldală la Int,a 'e .. unei diode 
varaetor. se va produce distor$iunea 
el. cee .. ce favorizează e~lragerea 
unei anumite armonici a semnalului 
apliCa t ta Intrare. De aici rezultă 
posibilltalea folosirii dkxlelor "aractor 
In eta)Elle de mulbplk:.are a frecven!eÎ. 

Parame\nl cei mai irnportanfi 
al diodeIor varactor sunt. 

• coelioeo!lul de """!>e a capadIăţi; 
. ffecven!B maxmA de uWiza<e. 

In afan\ de aceşti doi 
parametri care detennin;"l fac\onll de 
rneriI al diodei VlIractor, trebuie avuţi 
In vedere fi parametrii de ulilizare: 
puterea mirWnA "maJ<imă. stabilitatea 
parametrilor te varla~l de temperatură. 

rm I _ .. I 
'''-'''' 

In IIdIemele de ~re, 
dioda v~ se poala monta in serie 
(figura 1) sau In paralel (figura 2). In 
montajele pfK11ee nu se utilizează 
deei\t montarea In paralel, datorit.li 
a"antalelor care rezultă in u'ma 
conecti\ri te ",aiu a unul electrod al 
diode!. (le obicei ealodul. 

Din punct de vedere 
consllUdiv diode4e varac\or au uool din 
elect,oztle<;lat te caraulA fi prevăzut 
cu r,Iet pentru prinderea de şasiu sau 
IlIdtator AceasIII rnonwe are avantalul 
unei rkIri .roeaee 'dioo:Sei. fapt eare 
duce la mAnre. randament\ll " puteri 
adrAl$ibile. 

In figura 3 se observâ modIA 
de functioniJre al diodeI. Punctul de 
fune~r. A se 'l8bi1e,te In mod 
automat. datoritA cAderIi de tensiune 
care apare In urma detectMi vârfurior 

Diodele vafactor sunt diode iti 
capacllMl dependente de tensiunea 

IntreJO fi 2001<0. Pe bau pI;,lcipiuIui 
de 1'une!looare ~.ntat mai SU$. in 
varactor rezultA In special arrnonica a 
2·a a $&!'IV\8Iului de la Intrare. oeIelatle 
armonici avAnd o pondere muH mal 
micl\. 

Pentru a obpne armonica a 3· 
a, va trebui $A proâucem un eurant de 
armontca a 2·a In drcu~uI de ieşire. 
Ace$t curent. re.lilat eu ajutorul unui 
cirant 1dIe<. se va miu In varactor eu 
Irec"en\. d. intr... rezultând 
combin. pi .um6 ,i diferen!â . 
Fr&CVen)a d,ferenTA este fracven)a 
serMalulul de Inu-re. iar fracven)a 
sumA reprelinLa arrnonica II J..a pe 
care esle aconjat drcuitul de ieşire 
(figura 4). De aiel rezuM news1\atea 
obligatorie a cirwilelor Idler pentru II 
obtine randamente satistAcAtoare. 

Folosind d ioda varactor 
BAY66 intr-un montal de multipllca,e 
triplor· de la 144 la 432· am utilizat ca 
ein:uite de adaptare . eirt:uite de tip P. 
care au avantalul eli obtin un 
randament rid ica\. Performan!ele 
montajului de multipliear. C>.I dioda 
varactor BAY66 se vedea din 

" 
"'.31'1 "", , 

Folosind diode varaclor cu 
siliciu. se pol 1.lIliza multipl icflri de 
frecvenţA pinA la 1 GHz. Peste aceasta 
freeven"'. In microunde nu s.e pot 
utiliza dIOde v"actor cu slliciu datorit:i 
li'npuIuI de lr3nVt limitat al eIecIrcnb 
In acest material, precum ~ daloriUJ 
necesitATii Incapsulăril ermetice II 

joncţiuni eu aiidu, ceea ce duoe In 
mod inevitabil la m6rifea capac;t.Ii~i 
parazite. 

A aptrut astfel necesitatea 
folosiri unor matarlale ~ tehnologii noi. 
Okxlele "araclor eu lIrSItniurA de galiu 
satisfac simultan cele două cerin!e 
neC8Uf8 obPnerii de multiplicari pana 
la Ilecvenie de ordinul sutelor de GHz 
cu randamentul bun. Va,actorii cu 
GaAs 00 puteri 
datorită I te,mice 
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ETAJE PREFINALE LA TX 

ing. Claudiu lalanN08AKA 

lnmul!eCiQun.radioamalOrul excita tucul final de putere. Cel In 
constructor. fte din grabă sau In ce! mal cauzA. v&And câ ou poate aduretubul 
nefenc;\ caz din ne~tilnţâ . COrlsiderti câ la parametrii necesari. ' Iorteaz'" 
un singur etaj am~iflCatO(, cu un slngur tranzistorul scoţăndu-I din regim~ linia r 
tranzistor. este sur.cient pen!nJ il prelua de lucru şi cu aceasta strică tot ceea 
semnalul de ia ultimul mixer al Tx şl il ce il făCUI foane bine pănă aici . 

• 

apiicabUitatea. având În vedere faptul 
că la frecvenţe de peste 10GHz 
P'Jteriie utilizate in radiocomunica~i au 
in !)008ral valoli mul! mai scăzute. 

Un exemplu In acest sens fl 
constituie montajul din figura 5. Pentru 
oblinerea frecvenţei de 1296 cu 
ajutorul unui trasverter, se pleacă de 
ta un tronsceiver de bază pe 144 sau 
432 şi se mixează cu un oscila\O(, care 
are la bază frecvenţa multipHcată II 
unul cuarţ. care prin multiplicare .. 
frecvenţei se ajunge la 1152MHz sau 

"" Pentru 1152MHz se pleacă de 
la frecventa de 42.66MHz ca re se 
muttiplidl OJ etaje tranzistorizate pAnă 
la frec\'enţa de 384MHz. De aici. OJ 
ajulONl unui etaj m.J~jplicatorcu diodă 
varactor. prin triplar",. se ajunge la 
frecventa dorită . TOI aşa se 
procedează şi pentru frecvenţa de 864. 
plecând de la un cuarţ de 32MHz. se 
ajunge la 288MHz. care se triplează 
cu varactor. 

6 

Avantajul conslă in consum 
economic. utitizarea unor tranzistoare 
cu frecvenţa de tăiere mai mică. risOJI 
de autooscila!li mai mic etc, 

Conlorm schemei din flgura 
5. am utilizat dioda varaclo< BXY35A. 
BAY66 şi chiar diode de oom.Jtaţie din 
seria lN4146 cu rezultate bune. In 
funcţie de putere se pot pur.e două 
pAnă la P<ltru diode in paralel (practic 
am utilizat 4). 

In compara!ie CU etajele de 
multip)icare clasice. echipate cu 
elemenle active (tuburi sau 
tranzistoare). m.Jltiplicatorii cu varactor 
au următoarele avantaje' 

Este bine cunoscui că 

semnalut SSB se formează la niveluri 
mici. mărindu-se treptat pAnă la un 
nivell>l!Cesar pentru a fi excitallubul 
final. Pentru aceasta sunt ne.:esare 
mai multe etaje de amplmcare. ch iar 

'. 
" " " " " " , , , 

nu m ai neces ită tensiune de 
alimentare. 

- siguranţă In funcţionare rid icall'i . 
comparativ cu multiplk:atorii de putere 
cu tranzistoare. ta care dezadaptarea 
sarein;; sau un dezacord al circu itului 
de sarcinA1n ~mpul reglajelor. poate 
duce la străpungerea tranzistoru lui. 

- este mai avantajos d in punct de 
vedere al realizării practice. ob~nerea 
de putere mare la o frecventă mal 

••• 

Flguro 5 

pasă. apa; multiplk:area ei OJ un singur 
etaj de multiplicare echipat OJ o diodă 
varactor pAnA la frecven!3 de emisk! _. 

TEHNIUM • Nr. 312000 
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ruTIBIi In • eIajuI prefinIJI'" lW'Id necesare 
dooA ,..... el\lartrlli .mpIificari, in unele 
situa!" unul din trarwslOri având roh.oI 
doar de acUoDWIra de mpedanţă (aşa 
cum se v. veoea in cele ce urmeazA). 
AcI.pUI". de impediinlA are un rol 
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hoIAralor, deoarece acI'lIo unde _11$18 se ifTIpune. dar nu se 
realizeazA. semnalul este foane muII atenuat, aJ c:onsec:inţele 
de rigoare. 

Prez.entAm In confinuale 1re18Stfei de aLajll, la care 
am ilvuI In vedere cele trei clase de autorizare valabile pentru 
\81'8 noastră in US. Primul montaj eSla pi81.entatln figura 1 şi 
1141 adreseazA radioamatorilor ce posedA autor\ulţie de clasa 
a 111-8. deoarece tubul GU-19 dezvoltA O putere cuprinsa Intre 
4G-6OW, In f\lncjie de iswsinl'- c:onstrvetorului. Pe poarta 
lr8nZistoruIui T2 trebuia sA lIjunga din rrOxer en:a IV. Reglarea 
amplifldiri acestui trilllZÎSlOI' se face prin poIeO!iomeIruI de 
101<0 JI dioda dub!;'; ..... rieap. de tipul KVSl11A. notata in 
adlem6 CU Dt .Ac:eastA matrice este Ioane preeisI, deoarece 
este lăiata dupa acelaşi cristal . Capacilatea maximă esle de 
36,3pF fi un factor de calitate Q egal ou 200. Prin reglarea 
.mpliticărilaceslui trilnzi$lOI', !uliul VI poate dezvolta de la 
cA\îVa w«\l pânlta puterea maximă 6OW. Dacă cireuitele L I
L 12 sunt !XI<edacordate ~ prin testerea valori condensatoo..olui 
de 43 pf, notai eu ilsterisc, din $U1$ll tr8n~'10I\I1u! T2, atunci 
tranzistorul n. va dezvolta pe gfilele de comandA il tUbului 
VI o tensiune 00 circa 15.17V. Oaei aceaslă tensiune exislă. 
Iar In regim de emisOe tensiunea de negalivare este de ."1'JV. 
ten&lunea stabilizat.1 de ecran ·260V. Iar cea anodici de 
. 700v, pe aoodul tubului trebuie si ob\inem un o.rent cuprins 
Intre 13().1 SOmA. Ia un acooI anei. al foltrulul Pi. Oaei nu 
dispunem de dioda varica.p 00 schemA. se pot folosi doua 
diodevaricap. ce se \/'OI" monta ea In $ChemI. Toate bobinele 
se el(8ClJ\A pe carcase din poIistiren. avind dlametrul de 7nvn 
IJlIungW"nea de 2Omm. Se pot folosi cu auc:ces bobio .eIe de la 
~ W!di ruseşti. de tipul Ru~ 100, Temp etc. M;e;oJ 
reglabil este de la aceIe~ bobIne , respectiv STR-, . Bobinele 
LI" L7 c:on~n 6 spire, Urma folositi cupru-emal cu dlametrul 
de 0.31nvn. ~ L2 ti L8 c:on~n 7 spire "ateeati 5ârmă. 
Bobinele L3 " L9 c:on~n 10 $pira ,i aceea" sârm;!,. Bobinele 
L4 şl L 10 au 28 de spire. cu aceea,1 sArmă. BobInele L5 şi L II 
au 35 de spire. iar diametrul sârmel folosite este de 0. 12mm. 
Bobinele L6 fi L12 c:on~n 50 spire fi dlametrul sărmei de 
0, 18mm. Valorile condensatorilor de acord sunt critice. 
ReZlstenţele R I-R6. care fiinteazA bobinele. se \/'OI" testa in 
afli fel lrdt la capete de ba~ semnalul sA nu fie atenuat cu 
mal mult de 5% faţă de freeven\<l centrală a roeelrei ~. Ele 
pot avea diverse valori. de La 10 La I6Om. Peste bobina LI se 
InfAtoa~ o aII.II bobina. iar La ca~tul-c:aId" al acesteia se 
a'eQe semnalul de 28MHz.1:ao un lWeI de 200-3OOmV.1ind 
roIo$i\ la un lrai1Sver\er pentru banda de 5OMHz, 144 MHz. 
sau ehlar 430 MHz. Tranzistorul TI 18 montează dired pe 
pliu. acesta constituind radlatorul pentru răeire. Schema 
e\eelrk:ll a acestui montaj. eat fi • oelot1.He care urmează 
este destul de simplă pentru Il mai fi n&eeMr.li prezentarea 
unul cablaj de monlare a componentelor. Similar, se pot 

H Introduce ~I cele trei benzllipsă. respedjv 10.1; 18 ti 24.5 
MHz, aeeI~ lucru fiind yalab~ ,1 pentru urm.ttoerele scheme . 

1n figura 2 esla prezentet.li sehema eiedric.Ii a unui 
etaj preflnal capabil sA exeite In grilă două tuburi GU·50. 
neo::esar radioamatorilor posesori ai 8U~ţIeI de daM a 11-

7 
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,I. Acest montaj n ~t toIoal ti cel cu 
aulorizape de dau a III-a. Cum este 
posibil acest lucru vom arlila pe 
~rcuniUI acestui material. 

Li! apă$ar!UI manipulalOn.lU 
lelegrafoc, pe aAegalOtulgalelului SI.3 
(M2) trebuie sa fie o terMIna de RF 
egal!0J 1V~ce1 multO,OSV. cind nu 
se apasi pe l!18(1iptAator. T_U008 

d'" urmă . (!adi apa'a, eslelen$lur>ea 
VFO care nu II lost sufICient al8l1ualli 
de ft l~e acestu ia ,i rlU trebuie să ne 
deranjeze deoare<:e ea va fi alenuaLă 
complet de filtrele L>rmalOllre (MI) ~ 
fiIInJ Pi al emiţatorulul. Pe recepţie. in 
punctul T'" schema. vorll~ .aV, 
tranzistorul fiind 1*:Jcat, iar In regim de 
emisie vorli eN. Tensa.nie pe """""uzi 
tranzistoarelor, In lip" selT'll'lalului 
telegrafIC (Rx) vor fi oeIe din tabelul! 
(In V). 

Prin rtu:islenla anllpara~ilă 
Rl, de 270. tensiunea amplilk:at.IJ de 
T2 se aplică repetorulul pe emitor n . 
Aeestlranzistor nu empIifid ~. 
ci doar are rolul de adaptare de 
impedanţa intra T2 fi T3. Reziaten!a 
R2 (de VO) are raU de II Imp;edica 
.pari!ia auIQOscila!lilor. Valoarea 
rezisten!eÎ R3 (de 3kD) se ajusteazA 
a", fel ca tranzis\on.ll T3 116 luereze In 
regim de ampli ficare clasa A. 
Tensiunea de +24V elOslA tot timput, 

" 

fOJIo 2b 
iar cea de . 24T (24V) numai in regim 
de emisie. prin (:()I1\Ularea electron~ 
cu cara este po'evăzut transeeiverul. 

Se observ" dm schema de 
principiu că eireu~ul sursei tranz.s
toruIui T2 este pus la mas.Ii pM !resa 
cablului coa>Ual, pm Qre senn1IIuI de 
mtrare se apliI;.A pe poarta 1. S·a 
procedat astfel pentru eKclude,ea 
leg Muritor paratlte Intre intrarea 
preamplificatorulul final ,1 ieşirea 
amplifK:lllonJlu1 final, Aceste cuplaje pot 
apare din cauta tensiuni dintre poarta 
I ~i sursa lui 1'2, care apare datoritll 
curentului filtrulul p, ce parcurge o 
portiune de ,asiu. Sarcina 
tranzistorului 1'2 este rezistorut R4. de 
4700. Oad pMi BicltotuI~COfecl 
,i dacă ,i bobinele din cele douA 
module (MI , M2) lunt executate 
conform benzilor de lucru, cănd se 
apas" pe manipulator, pe golele de 
comafldă a celor două tub<Jri GU-50 
trebuie sA l ie maxIm 30V radio
frecvenţă. Din potenpometrul PI, de 
470Q, $<1 ,egleazA suma curenptor 
ini!âi (ln pauză), In lmaIIe a 75-85mA.. 
Q.wunU de repaus, relativmare perW 
acest tip de tub, permite o Inaltă 
liniaritate a amplifIcArii fi ceea ce e$ta 
foarte Important pentru combaterea 
perl urba!lilor TV, atenullaJ;ă mul1 
armonicele de InaliA frecven!ă ,1 , 

spectrul curantului anodi<:. GruPIJI de 
~1t1'8) CI, R 1, el din anodul tuburitor 
are rolul de a preln tAmplna 
pAtrunderea radiofretverl\&i pe primul 
condensatOl' eleclrolitic din celula de 
redresa .... O .... aici se mai poate face 
ceva. Putem sorta din mai multe 
exemplilre două timpi care si aibâ 
curentullniJialla feI.AI:a$I lucru se f_ 
aslle!: se Iasă o singura lampa " se 
mhoari căderea de tenSiune pe RI . 
Apoi 5& mAsoara pentru cealaltă,O&e;l 
cu ... n~1 sunt la fel, YOI11 ci~ aceea" 
tensiune la Instrument In ambele 
cazurt, cAderile da tensiune fiind 
_lea,l, deoarece prin Rt circulă 

aeeIa" curenl 
Toate boIli'oeIe se ex&CUIA pe 

carcase a .... oo diametrul de 9nvn din 
I~ sau similar. Miezu" reglabile 
sunt STR-l , ca la montajul anterior. 
Bobioajul se execută spirA lingtl splrA. 

La modulul MI, pentru 
bobinele L l-L5 slmna fol~t! este 
cupru. mAtase. cu diametrul de 
0,44rrrn. având respectiv numArul de 
splre: 3.3; 4+4; 5. 5; 9. 9: 15+15. 
Pentru bobina L6 se foloseşte aoeea" 
sA""'. dar cu diamet!UI de 0,31 rrvT1. 

avAnd 30.30 spire. Pentru modull,ll 
M2. bobinele sunt per&ehl, căte douA 
pe aceea~ carcasA. Penlru bobinele 
LI ·L6 sarma folosita este 
cupru+mAtase, cu diamet,~1 de 
0,44mm, iar pentru t7-L12 aceea" 
sArmA cu diametru! de 0,31mm, 
BobInele LI , L2 au căte 7 spite fiecare, 
Iar distan1a Intre bobina este de 5mm. 
Bobi oe\G L3, L4 au date 8 spite roecare, 
aceeaşI distanţă. Bobinele L7. L8 
conţin 18 spire flacare ,1 aceea~1 
distanţă (de Smm). BoblneJe L9. L l a 
au 20 splre ~i distan!a de 12mm, 
Boblne)ul, ,1 In cazul acesta, $a 
executJ spiri lingA spirA. 

Radioamatorul Incepitor, la 



, 
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CQ·YO ============================= 
spa~u şi montează chiarin faza iniţială 
două socluri pentru GU-50. Iniţial 

inlroduoe un singur tub într-unul din 
cele două soclu.; deja montate pe 
~asiul aparatului. 

condensator variabil (dinspre entenă) 

~i bobinele vor rtimăne neschimbate. 
In felul acesta am justificat ~i afirmaţia 
făcul:J mal sus. 

In figura 3 este pre~entată 
schema electrică a unui etaj prefonal 
apt pentru a pilota un tub final de mare 
putere. cum ar fi GU-74B sau 4CXSOO 
necesar in em i ţătoarele radio
amatorilor de clasa I de autorizare. 

T3. In punctul Tx pe emisie vor fi +'Z'IJ. 
iar pe recep!ie tranzistorul este blocat 
cu ·N. din sistemul de comandă al 
transceiverului. Tranzistorii n. T2 se 
alimenlea~ă cU +24V prin diod" 
KD102B şi rezisten!8 de 22Cn la 2W. 
Pe po"rt" I a tranzistorului T1 
semnalul de la mixer trebuie să foe În 
jur de 0.8\1. Tranzistorii de IIpul 

I 
, 

La soclul la ca re a introdus 
tubul, ÎnlIe piciorul socIulul uode este 
gnla t a tubului şi maSili monteaza un 
condensator CU capacitatea de 15pF. 
Acest condensato. reprez intă 
ochivalentul celui de-al doilea tub ce~ 
va introduce in soclu când va avea 
autoriulţie de dasa a lloa. Odată Cu 
obţinerea autoriza ţ ie, respeclive 
lntrodu<:e In soclu cel de-aI doilea tub, 
Înlălurti condensatorul de 15pF şi , in 
lelul acesta. va fi necesa run uşor retuş 
la miezuMle bobioolor.din modulul M, . 
iar ta mrul Pi condens.atorul d in anodul 
tubutilor (eVI ) ta acomul pe benzi va 
·cere" o capacitate ceva mai mică 
decât iniţial, iar cel de-al doilea 

A~a cum re ~ultă din schemă. 
montajul este echipat cu tre i 
tranzistori . Tranzistorul TI . de tipul 
KP350B. amplifd semnalul care 
sose~te pe prima poartă de la 
mixer, după ce parcurge filtrul de 
bandă M2. Pe poarta a doIJa se 
regleatil amplificarea acestuia cu 
poten!iometrul de 22kn. 
Tranzistorul, de lipul KT608B. este 
un rep etor pe emitor care 
adaptează impedan!8 Între TI ~I 

T 
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LABORATORUL ELECTRONISTULUI. APARATE DE MĂsuRĂ. GHID 
DE UTILIZARE (IV), Generatoare de semnal 

ing, Şerban Naicu 

_ unnara din numiJrui trecu/ -
3. Generatorul da semnal E-05113. 
Aplicaţi; ti pice 

a) Ridicarea caracteristici' unul 
amplificator de bandă la rgă 

In vederea determinăril 
(ridic:tri i) car3cteristicii amplitudine
frecvenţă a unui ampl ificator se pot 
utitiza două metode: metoda punct cu 
punct ~ rootoda 'IOOOI'riJ. 

Metoda plJnct CU punct coostă 
in trecerea oomutatorutui 1<1 pe poVţia 
-NEMOD-. iar CU Pl-Kl şi Pl-C86 se 
variază frecve~ţa in plaja dorită in\fe 
0,1 şi IlO MHz, semnalul fiind prezent 
la J 1. 

Me/oda vobullJrii se aplică 
pentru domeniul de frecvenlă 
2O+60MHz. Se treceKl pe poziţia -FI. 

nr, cu C2 se variază Iăpmea benzii 
vobulate, cu R 1 se schimbă frecvenţa 
centrata şi domeniul de \/Obulare Intre 
cele doua limile extreme (ob!i""te cu 
C2 la maxim) şi anume 20.-40MHz şi 
3O+6OMHz. VIZUalizarea se poale face 
pe un osdloscop In două moduri: 

1) Cu semnal de radiofrecvenţă pe 
Y si semnalul In dinte de f>erăstrliu de 
pe· JS pe X, amplitudinea acestuia 
reglAndu-se din RS. astfel Incat 
imaginea să acopere pe X tol ecranul 
(pentru un osciloscop CU sensibilitate 
pe X de circa IV/div. ~ lăţimea de 10 
div), 

2) Cu semnalul de radioirecven!ă pe 
y, osciloscopul fiind sincronizat pe 
baza sa de ~mp declanşată (evenlual 
din exterior. de ciitre semrl31u1 de pe 
J5), baza sa de timp fiind pe pozi~a 
1 msldrv. (lăţimea 10 drv.). 

Prima merodă conferă O 
stabilitate mărită a imaginii vobulate. 
dar prezil1tă pe X, in jurul3J<ei de zero. 
o dunga mai luminoasă (corespun-

tiitoare lntoa=rii spotwui), datorită 

faptului că semnalul de pe iesirea Jl 
nu este complet anulat In timpului 
cursei de Intoarcere. Fenomenul este 
mai vizibil la pozi~ie minime ale lui C 1. 

A doua merOd' eUmlnă 
neajunsul vizualiZării cursei inverse 
(chiar CU amplitudine mult micşoo'ată), 

dar necesită un osciIoseop cu linie de 
Int;'jrzje(e şi bază de timp declanşabilă. 

Markerii se pot vizualiza, de 
asemenea, În două moduri: 

1, direct de pe semnalul de 
r3diofrecven!ă: 

2. pe un al doilea spot (trebuie s.:. 
se folosească un osdlosoop cu două 
canale), aparţilIănd canalului conectat 
la J4. 

Ma""erii sunt ficşl (introduşi 
sau nu cu 1(2) şi unul variabil (frecvenţa 
i saschimbă cu Pl-C86 şi Pl-Kl. fiind 
af~tă pe generator). Ma""eruI variab~ 
are ampl itudinea de circa 3 ori mal 
mare decAl cei fiCŞl, dar nivelul tuturor 
poate fi redus de la ma~im la zero cu 
FO. 

Ma""erii fleşl , la distanţe de 
lMHz intre ei, se pot iden~fica prin 
suprapunerea cu ma""erul variabil 
(cunoscut in permanentă) . DtI 
remarcat cii, atunci cănd ma·""erul fLX 
şi cel va riabH sunt foarte apropiaţi. 

apare pe ieşir<la J4 o tensiune de joas.:. 
frecvenţa suprapus.:. peste toată cursa ,. 

b) Ridicarea caracteristici! unul 
amplificator de bandii Ingustii 

In acest caz metoda punct cu 
punct este greoaie, folosindu-se 
metoda vobulării , semne lui de la 
ieşirea Jl avănd frecvenţa comandată 
din Pl-Kl şi Pl-C86. Vizualizarea se 
poate face prin celtl două metode 
prezentate anterior. 

Pentru KI pe poziţia "VOS", 
etalonarea discului C2 este valabil;! 
pentru orice frecven!ă. 

Pentru poz iţi ile -FI-RR" ş i 

"VOS- ale lui K 1 se poate lucra şi cu 
ma""erii, dar numai vizualizaţl pe un al 
doilea spot al unui osciloscop cu două 
canale, aceştia mnd accesibili la J4. 
Mar'Kerii de 1 MHz apar In continuare, 
in luncţie de poziţia lui K2. dar in 
schimb nu mai există ma""er variabil 
Se pot introduce pe J2 semnale de 
O.2~0 .4V. cu rol de ma""e" extemi, 
aceste semnale putănd fi luate de la 
orice alt generator de radiofrecvenţă. 

Cu maf1<erii de t MHz şi w cei extemi 
se poate lucra pe orice frecven!ă in 
modul de lucru "VOB' , dar la frecvenţe 
joase (sub că~va MHz) aceştia devin 
lungi (aproape căt tol eaanul) şi devine 
imprecisă aprecierea punctului de 
minim central, unde se află de fapt 
frecventa ma""erului. 

. Pe poZiţia '"FI-RR-, cu excepţia 
frecvenţei de 10.7MHz, funcţionarea 
cu ma""eri este strict necesar' pentru 
delimitarea benzii vobulate. Astfel, se 
Introduce un mar~er extern variab il 
care se deplasează din marginea 
stanga In cea dreaptă a ecranului. 
citindu-se frecvenţele respective: 
Iăcandu-se diferenţa lor se aM Iă!imea 
benzii. Frecvenţa centrală se citeşte, 

in continuare. pe afişajul propriu. 
Uti lizarea generatorului cu Kl 

pe pozitia "FI·RR- şi cu ma""eri externi 
ofera pOsibilitatea unor benzi \/Obulate 
mai largi decăt in cazul "VOB-, dar 
oper3trrle de etalonare sunt mal Micile, 
foarte pu~n precise la frecvenţe iMite 
(peste 30MHz) 

c) Utilizarea generatoru'ul 
modulatin frecven)i'i {MF) 

Pentru modula/ia '-ntemă. Kl 

KP350B, In montaj ca amplificatoare benzile de r3dioamatori. material plastic(eventual teflon)avănd 
de semnal. pentru a lucra in regim Dn potenţiometrulde 15kn se dia metrul de 9mm şi miezuri reglabile 
ultra-liniar. curentul trebuie sa fie reglează tens;unea de negativartl a detipuiSTR-l Eleseexecutăconform 
7+10mA, iar in regim de mixere tubului , In aşa fellncăt. In pauză , tabelului 2. 
3+5rţIA. curentul acestuia sti fHl de lSOmA. In Aş.a c:tJm rezultă ~ din tiUu, in 

Tranzistorul T3, de tipul continuare dam dalele bobinelor ce acest art icol s-au prezentat doar 
KT904A, esle un tranzistor de putere comportă cele două module M 1 şi M2. schemele electrice are etajului prefinal 
capabil să excite tubul GU-74B. EI sa MOdului M2 este mai complex, care pot li folosite la construcţ ia 
alimenteaZă cu +24V prin filtrul de emiţătorului, din acest motiv, nuaufost 
bandă M 1. Curontul acestui tranzistor I tratate problemele privind tubunle ce 
trebuie să fie de 2S0mA şi atunc i , pe p::",,~,:p~:;:~~,:~::: compoJtă etajul de putere şi nici f,ltrul 

;"~O~'~,"~M~'~'~'~~~~~,"~"~"~;~G~U~.~bob~~;M~"~'~~~§~~~~~~~~'~;~'fl acestuia. acestea fiind deja :46 
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ftind pe poziţia "MP' se regI~ ro PI- ieşire cu un osc:iloscop. Indicatorul de "'1 şi PI ·C86 frecventa <:entraIă, iar depăşire nivel semnalizeaza o crfIŞteffI 
cu C2 devia!ia de frecventă dorită. ex<:esivă a valorii de vârf Uo{l+m). in 
Discul C2 este etalonat direct de la O absenta unuloscilos.cop, imediat după 
la 75kHz, etalona rea fiind valabi lă aprinderea indicatorului trebuie redus 
pentru gamele V-Vii . Se poate ob~ne m (cu dfca 20%) sau Uo (cu circa 2d8), 
MF ~i penlru gamele I·f\! cu devia~i pentru a avea certitudinea unei 
mal(imede circa 12 ori mai mici declt funcţionări cu distorsiuni reduse . 

Generntorul poate fi comandat 
Intern cu freCven!8 de repet i ţi e 

determinată de comenzile de pe 
paooul aparatului sau extern (f>fl prin 
semnale de poartă sau trigger extern , 
fie manual printr-un buton) . 

SChema bloc a generatorulul 
de impulsuri E-<l505 ~te prezentată 

In f igura 1. Circuitele de formare şi 
selectare primesc şi prelucrează 

semnalele de la borna INTRARE 
SINeRO.in modul de lucru TRIG.EXT. 
impulsurile de la ieşirea blocului de 
formare şi selectare lIfIC direct sP<'e 
generatorul de intârziere. 

4. Generato",1 de impulsur i E_05115 
Generato",1 de tip E-0505 

repre z i nt ă O sursă de semnale 
dreptunghiulare , Cu caracterist ici 
variabile , controlate plin comenzile de 
pe parv;lU1 frontal al aparatului (timpi de 
tranzlpe, respectlY durata fronturilor, 
ampi!ud ... .ea Impulsurilor. frecventa de 
repetlli e . Întârzierea ş i durata 
impulsurilot). 

in modul de IucrucuPOARTA. 
impulsulile dela circuitele de forma re 
şi selectare trec spre os.cilatorul pentru 

r---------------------·----------------, _. _. -
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. penlfu 

frecventa de repelilie . realizănd 
inhlbiţia acestuia In ritmul semnalului 
de la boma INTRARE SINCRO. 

Frontul anterior al impulsurilor 
de intrare 1n generatorul de Inlărziere 
produce impulsurile de la borna 
IEŞIRE SINCRO, in tlmp ce frontul 
posterior declanşează generatorul de 
durată . 

" 



LABORATOR 

impulsului de la ie~irea generatorului 
sunt detelminap ca la fune\iOMrea in 
modul NORMAL 

Impulsuri de la comutatoru l NOMJJ 
COMPL. ş i de polar itate (+/-) şi 
produce impulsuri ai căror timpi de 
creştere şi descreştere sunt controla!1 
prin intermed iul comutatorulu l şi 
vernierelor aferente de pe panoul 

5. Generatorut de tunelii E·0501 
Generatorul de funcţii E-QSOl 

este un aparat destinat a fi folos~ ca 
sursă de semnal de u~ general in 

":;.;:"':':::~::Z';'~'~~ proiectarea t i testarea circuitelor 

d) Semnale tr lunghlulare 
- simet ri e mai bună de 1% 
POHz+l00kHz): 
-linOlritate mai bună de 1% Între 10% 
şi 90% din amplitudine (I00Hz. nivel 
maxim). 

el Semnale dreptunghlutare axate, 
pOzillve sau negative 

Irontal. 

, 

li i , 
ii 

-20V 

; , .. 

i un impuls 
semnalului , 

.~ i I electronioo.prnctJm~iinactivilateade 
service. 

- timp de creştere şi cădere: maxim 
1505: 

" 

Generatorul de functii 
furni~ează semnale sinusoidale. 
triunghiulare, dreptunghiulare, rampa 
'fi impulsuri pozitive sau negaUve, cu 
frecvenţa cuprinsă In gama 

. supracreşteri: maxim 5% (semnal 
dreptunghiular al«lt): 
- factor de umplere variab~: cel pupn 
10%+90%. 

f} Caracteristici de vobulare 
o t QmHz+20MHz şi tensiul"\ea 00 pănll 

la 3OVvv. avllnd mukipte posibilită~ de 
- perioada de vobulare: 5ms+l 00s 
intern: 

, , 

generare: 
• semnale periodice: 
- semnale singulare sau salva de 

semnale declanşate Intern. manual 

_ dinamica frecvente< vobutate: minim 
2 decade intern sau extem; 
- semnal la borna VOB.lMF EXT.: 
sensib~ itate 2.5V decadă şi rezistenţă 
intemă: 5l<n:t5'10: 
- comanda la boma SINCROJSALVE 
EXT. pentru dedanş.area unul singur 
eidIJ (le 'IObuIare: S&Il1nal TTL. lranziţie ; , de sus·jos, 

• , 

gl Caracter i'ltlci pentru salve de 
semnale şi semnala singulara 
_ raport semnaUpauză pentru salve: 
aproximativ 1/1 (ultimul ciclu se 
termin<'lla nivelul de incaput al p!imulul 
eidul: 
- frecvenţa maxim;'i de repetiţie: 2MHz. 
dedan!f3ra externă: 

• reglarea fazei primului cidu :·9O"++9O": 
_ oomnal TTl la ooma MOD.INT: nivel 
log ic 1 pe durata salvei sau a 
semnalulu i singular, nivel logic O pe 
durata pauze; ; 
- semnal la bema SINCROISAlVE 
EXT: tranziţ ie jos/sus pentru 
declanşarea salvei şi tranli~e $usrjOS 
pentru oprirea salvei (uftJmul ciclu se 

~l§~~;~;~~!i~~~:' termina la niv&lul de Inceputa! primului ciclu). 
h) Caracteristici pentru semnale 

Ie~ire: modulata In frecvenţă ,i amplitudlne 

"~"""' - gamele de frecven!ă ale 
~'. de oscilalOrulul de modulape: 

I O.05ms+lms (20kHz .. lkHz): 
II O.5ms+1Oms (2kHz+ l QOHz): 
III 5ms+l OOms (200Hz .. I OHz): 
IV 5Oms+l s (20Hz+ I Hz): 

minim V 5OQms+10s (2Hz...o .1 Hz): 
VI 5s+100s (O .2Hz...o,01Hz): 

• indicele da modulape În frecvenţă: 
0+10%: 

· grad de modulaţie MA: 0+100%: 
• semna! la boma MA EXT: 
• sensibilitate 3Vvv pentru 100% 

"" 
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CONVERTORUL ANALOG-DIGITAL CU 3 DIG IŢI C520D (AD2020) 

ing. Şce rban Naicu 

Aparatelu de ml$ur31 digitale 
(numerice) prezintă mârimea ar~tă 
sub formă numerld (In cifre) eu 
ajutorul LED·urilor (an,oare cu 7 
segmente) sau cu LCD-uM (a~re cu 
cristale lichid"'). Mal rar sunt utilizate 
tuburile Nixie, datorItA tell$Îunllor mari 
pe eare le neeesiI.Io. 

Acesle aparate de măSUrtlt 
numeriee indud In eomponenJa lor un 
bloc de conversie a semnalului 
analogic (liniar) In mirime numerică , 

Unul dintre <:ele mei slmpIe ~ 
mal utilizate convertoare AlO esle 
ciramuI;,tegrat C5200 (echivalent cu 
AD2020) . Acesta este reali1:at In 
tehnologie I"L (Integratad Injectlon 
Logic) ,i prezIntA performanţe 
el«:elente. C520D misoarâ semnale 
de Intrare cuprinse Intre ·g9mV şi 
+999mVcu o pUlcizie de 0,1%. 

Consumul lui eSle de numai 
50mW ,i se alimentead eu +5V 
(4.5V .. 5,SV). Gama l&mperaturilor de 

luen.I aste cuprins;'i Intre O" fi + 7S"C, 
lIIfou a ~de SIOcare Intre 
.55° fi ·15O"C. Este 1ne&p$ULat Intr..., 
capsula MPI17 de lip DIL (Du!IIIln Lne) 
cu 16 pinl , Confoguraţla plnilor este 
prezentată In figura 1 (vedere de !.US), 

Schema bloc a cooYilrtorului 
este dată In f igura 2 Cele două 
pO\en\ior'neIre iIU urmIIt08l'eIe fvne!ii: 
P2-reglarea valori finale; Pl· reglarea 
punctUluI de zero. 

In figura 3 este prezentată o 
schemA de utilizare a convertorului IV 
D. Semnalul de mi.urtll Ui se aplică 
Intre pinii 10 şi 11 (LOW INPUT şi 
HIGH IN?UT). 0acfI COI'I"lI!aIoruI"mod 
de !uflC!lonare. se trec. pe pOZi\la 2. 
masur.rea afi,ată se memorează 
pAnA la trecerea comutatorulul pe 
pozi~a 1 

Flllr~rea lenslunil de 
'''menlare US""SV se face cu ajutorul 
oondensatoarelol' C2 (pefIIIIIlrecvM!e 
nd,cal.) SI C3 (pentr", ",cven!e 
$ClUI.Ite). 

La ieşirea CI (pri 2. 1. 15 şi 
\6) se obţine sermalul numeric in cod 
eGO, "mnal care se aplicâ lalnt.rarea 
CI2 (pinII 7, 1. 2, 6) de tip 0 1170 
(echivalent cu GOB 447E), Acesta este 
un decodor BCon .segmente. 

ConflgUra!ia pinilor decodo
rulul este prezentată In IIg ... ra 4 (Iop 
view) , Este Incap$Utatll'\1f-O capsulă 
MP117, <le tip DILw 16 ~ni . 

Semnalele de comandă -. 
"" f.; 

\:J ~ ţr -, - - ~ -, 

1 - 11 -~ 
... ' -

1- 1 

Y 
'- .L . l' I 
r I ~o::;;: 
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obţi'Iute la Ieşirea dea;xion.AJi (pini 13, 
12, II , 10, g. 15. 14) se aplicA prin 
Intermediul rezistoarelor Rl 0+R16 
afiip08relorw 7 segmente, de tip VOE 
24 (ecllivalent w TGl325), cu anod 
~, 

Gonfl{jura~a plnilor acestor 
elemen\a <le IIf~ este pm:entată In 
figu rII 5 

CaracterIst,c ile tehnice 
pmC>pale ale afi~î VOE 24 !.UnI: 

• Tnăl\imea cilrei 12,7 mm (0,5 Inch); 
• Intensitatea luminoasA pentru 

lo·10mA pe segment: 0,3 mcd (min. 
O,12mcd); 

• caderea de tensiune In COflduc!ie 
dir.etă pent .... lo·10mA: liple 2V 
(min,l ,8V, max. 2 ,5V). 

In eaz că nu di.punem de 
acesle elemente de afi,.r, putem 
utitlza elementul de afişare cu anodut 
eQffiI,ln produs de Mict'oeI&dtonica SA. 
MDE 2101 R. DISpozitia pinIIor acestUÎ 
afip "1' prezentati In IIgura li. 

Carateri.tic ll' tehn ice 
pmc;paIe sunt următoarele: 

• Tnălţlmea cifrei 7,62 mm (0.3 Inch); 
·lntensllBtea luminoasA penll'\J 11ÂT1A 
pe~~: O. I 8mcd (mex.0,24 mcd); 

• că<lerea de tensiune Jn oonducjio 
directi pentru 10"'0mA: tipic 1,9V. 
max. 3V). 

In cazul utiizflrii acestui lip de 
afifOare. In loc de VOE 24, se va 
pre<:eda la ° reducere corespun· 
zătoare a valorii rezislen!8b' Rlo.R16 

-
1 1 1 --

RgJa2 

\3 
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in ~ederea e<eşteri; valorii curentului 
prin segment. pentru obtir.erea unei 
strălucl,1 (vi zib ilită)i)' a cll re lo, 
satisfăcătoare. 

Trebuie remarcat fap!ul eli 
acest convertor are ieşirile 
mul!iplex .. te . comandă aprinderea 
celor trei afişoare pe r.'ind (timp de o 
treime d<:! perioadă fiecare) şi nu lCi3le 
odată, al o viteză foarte mare pe care 
ochiul omenesc nu O percepe, deci 
afişoarele se vor vEtdea aprinse 101 
timpul. Acest lucru este ne<:esar pentro 
a putea utiliza doar un singur circuit 
derodiflCalCM" şi nu trei (câte ur'OJl pentru 
fiecare cifră). Ţlnănd cont de curentul 
normal printr..,,, segment (de catalog). 
in acest caz se va calcula curentul 
triplu. prin alegerea corespunzătoare 
a valorilor rezislenţelor Rl 0+RI6. 
avand in vedere cele afirm<lte mai sus. 

Pentru calculul rezistentelor 
Rl 0 .. R16 vom considera curentul 
printr-<ln segmenl3OmA. 

La curentul de 30mA câderea 
de tensilme pe un segment este, cu 
apro ximaţie, de 2V. Căderea de 
tensiune pe regiunea CE a unui 
tranzistor saturat este aproape nulă, 
deci neglijabilă . Rezu ltă: 
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Rl O~R 16~{5V-2VY30mA:100!l, 
Cele !rei aflŞO!lre sunt apoillSe 

pe rând, func!ie de Ifanz';storul n .. T3 
care este comandat 

Pinul 5 al convertorului LSO 
(Least Signlfocant [);git) comandă dira 
cea mai puţin semnifiCativă, prima din 
dreapta, pir1u13, NSO pe cea din mijloc, 
iar plnul 4, MSO (MosI Signmcant Oig~) 
comandă cifra cea mai semnifICativă, 
prima din stănga. 

<:iC) ~ 

8 8 8 8 
~ ( g2 ) 

8 8 8 8 
< 0\ >lj C0[j 

Figuo5 

la un moment dat putem avea 
aprinse 7 segmente şi punctul zecimal, 
deci tranzistorul Ifebu'e să suporte un 
alrent mediu de 8xlOmA"80mA. Se 
'IOf alege lram:istoare de tip BC107. 
ac 108 etc. 

Se observă clI daC<! se vor 
lJIjiza afişoare de tip VQE 24 (care sunt 
duble), va rămane o cifră nefolosiIă , 
iar in cazul afişoarelor MDE 2101 se 
vor folosi 3 bucă~. 

După terminarea eKecutări i 

LABORATOR 

". 

Figura 3 

montajului se trece la efectuarea 
calibrliri, 

Se samdrcuiteaZil intrarea H 
la L (masâ) şi se regleatil eu ajutorul 
lui Pl valoarea afi~tă 000. (reglarea 
punctului de zero) . Se des face 
5CUrtdrru itul şi se aplică al o sursă de 
tensiune o valoare de 999mV la 
intrarea convertorului . Din P2 se 
regleatil astfel incât iesirea să arate 
999 (reglarea valorii finale). Se repelă 
reglajul. Nu esle necesară efectuarea 
reglajulul dec;at in două puncte, dală 
fiind caracter istica liniară a 
oonv8n0l\J lui, 

Dacă la Intrare se aplică o 
tensiune alprinsâ intre O şi _99mV, pe 
prima cifră din stănga se va afişa 
semnul minus, simbolizat prin -f". 
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AUTO 

ALARME AUTO· GENERALlTĂTI 

Cristian Toma 
In ~ Iimp. rlUIl'IăruI din ce 

In ce mal mare al alarmelor auto a 
devenit un I\ICIU ~it. 

Aceste sisteme aqionează o 
Ilrană la forţarea u,lIor. Ia ~ri in 
caroserie. Ia mi,cărl In inleriorul 
autol..n1lTlul ... aIIU chiar apropierea de 
ma,lnA. In lunCile de conligura!ia 
aleasa (senzori monta~). 

Vom ane~u pa rand părţile 
~~m" .. ~~.';~;a .. unei a",""". 

Sanzorul da ,oc Acesta 
detuleaza loviturile In caroserie. 
spa<goefea geamurilor. sau chiar. un 
efect neplkul. pomlrea alarmei la 
uecerea tramvaielor " a a/Ior vehicule 
ce oenereW trepicla\i. 

Dup4. coonstrvcjie existj dooi'i 
l ipur; de senzori de 'ac: 
elecromagnelid " piezoelec1rici. 

senzori eIe<:tromagnetici au la 
baza lor ° bobina In vecinătalea căreia 
se ana un magnet mobil. La apariţia 
unul ~ mecanic In bobină apare ° 
tensiune care aSia redrasată si 
tr~r.~. . 

Senzool piezoele<:triei au la 
baza ..., microfon piezoel: :Itic in locul 
~. Aceste tipuri de senzori ,....,t 
mai slabi dacll cel magoalid. lWId mal 
puţn sensibili. 

o. lIIIfat. exista " senzori de 
~cu I"ea~. care,....,1 de fapt 
senmri cu douti pr8!IUri. As!fel. Ia un 
,ac de ,nten,IIate .edud da. 
Tnumnata. sistemul va emi te un 
semnal de avertiza.e. La un şoc de 
intensitate mara el funcţionează 
nonnal. generArId alarmă. 

De remarcat este senzorul de 
~care.lmpreunA cu contactele de la 
u". Intră In configuraTia de bază a 
orir::<\re; &larmt. 

Senzo,ul 0;:1,1 ultruunele 
Acesta detecteaza orice mişca,e În 
in te,iorul inclusiv 
sparger.. se 
compune de 
ull,uun"e de 

, 

1"" imelr\l M manle'zi CiI o opJiune la 
configuraţia de baza. 

Modul blocare motor 
Atai timp căt alarma esta In 

sla",a armat. motorul nu poate fi pornit. 
In cele mai mu~e cazun. constj inlr-un 
fele\< ce bIocheau demamrul. 

T.I.comanela 
Poate fi de douA tipuri. cu c:od 

fix sau cu cod Iirilor Cela cu c:od fix 
emit la llecare ~e de buton acela" 
c:od care contina codul teleoomenzii. 
plus codul buIor1u1ui apAsat. Cele cu 
cod 5ârilor schimW o;:odlA la tiecare 
apflsare de buion. 

AI.nl lel In o;:azul 
te\eC:OmenziIor cu cod fix. codul poate 
fi scanet cu ajutorul unor aparaturi nu 
prea eofiltio;:at •. Apoi codul poate" 
reprodus.1ar 8Iarma poate n dezarmată. 
Cele cu o;:od dritor lac in~til<l so;:aoarea 
codului. deoarece la foecafe apflsare de 
buton codul se schimbA. după un 
anumIt algoritm. Daci nu s~nleti În 
pC!$lI$ia unela$llel de alarme nu trebuie 
sA invali In panica. Ac •• t lucru nu 
I"awlll 00 un fel da pericol. dar e>CistA 
"ho!i ~ .... ~. 

In chiei.... c.nlrallulli 
COn,tj In Inc:uiereetde$cuierea UfiIor 
la armareaJdezermarea alarmei. 
Blocarea ",**iclI a "'" se realzeazll 
pm deplasarea unei bare ac!iOfIate de 
..., mt*Ir. pe o diIten!' da :l2cm. Barele 
sunt cuplat. me<:a1lÎC cu !ncuietOfÎkl 
u~. Practic. acest. dl~zitMI fac 
acelBl!llueru ca tllr>CUiefealdesa.Oerea 
~ilor cu aJytonol d'lei. dar electronic. 
Ne avanlajul că toate u,~e se Incuie! 
ducule dln!r·o dalA. nemai fiind 
neCMara ",.rifIClIre. llecăre; uşi pentru 
a nu fi Yi\atA d.KUiatlo. 

Unlla t .. o;:enlrall ln prezen~ 
microprocuoafele au o gamă de 
aplicaJii din 08 In 08 mai largă. Deci. 
chiar" o banala alarmă 8ulo esle 
construitA In tehllOl09le bazată pe 
" oiaoprOC8lOf. 

de la inlr~riIe ele 
o;:enlralA va 

semnal de 
unul semnal , 

° altă Intrare cu 

• 

pomlr. a molorulul. Unele tipuri de 
a",""" ... nt .... sibiIe la scAderi bruşte 
ale tllOWnil (illJmlnet Interior). Astlel. 
deschlzand u,a, plaloniera se va 
aprinde. Iar tensiunea batefiei va 
scAdea In limite miei. Alarma va sesil:a 
$Căderi brutte ale tensiunii bateriei de 
acumuletoera. Orice Incefcafe da 
pornire a unul conso.malor dio interiorul 
autoturismullA ",. ganeno ata",.,.. Ale 
marele avantaj ci numArul firelor ce 
trebuia 'r8le" se IIId .. 08 Cl)n$idernbi. 
AceastA unlcale are ti. n.>Ui: 

" memoria la deza.mafe • la 
dezafmarea sIStemuluI. a<:esta va 
in<ka ;;ocuslic; claei pe durata armAri a 
fo51 cledanfată alarma: 

• oomandă pialonien\ ·Ia deZ8OTl8(ea 
sisterrMul. pIa!onie<a va lurnin;.I ~ 
In momentul pomirII motoruIuI: 

• autoarmare • constă In a.marea 
sistemului. decA In intefvalu l 
3Osec+ lmln de la dezarmafe nici o uşă 
nu a fost delChlsA. 

At,nll.' La sistemele cu 
Inchldera cen tfalizata se poate 
intAmpia CII IistemlA 5â Incu;" ufile. 
cheile ~~ In Interiorul maşini. 
poate chiar In oontad. Aceastj opţiune 
Hle. de obicei. 1"000amablIă fi este 
bÎ'llI $Aiia deudivată. o. ° astfel de 
""pmIecJIa" nu .... nevoia nimeni. 

De decodafea s.mnalelof 
VWIiIe de la rec:eptonol de leIec::amanda 
se ocupfl lot mK::loprocesorul. CodlA 
rec.Pllonat este comperat cu cel 
existent In memoria Iotamă. Dac:. sunt 
identice. se trece la eX9CIJ~a comenzi. 
In memofie le mal află ,i al18 dal8 
pf iv lnd starea alarmel (dezarmati 
armat). mod alarmare (preavertlzafeJ 
instantaney). memoria la dezarmare. 
Această memorie esle nevoIiItilă. adica 
chiar ~ dopi Intreruperea almentAri se 
pflstreazli (:(I(IuI fi $larea prec:edent;\. 

Unilatea oentralâ contine şi..., 
program care permite introducerea In 
memorie a oricII.ei telecomenzi. In 
vederea folosirii atermel Irnpreurlâ cu 
teleoomanda~. Existj ti un aii 
program ca<. permite IC08tarea din 
memoria a uneO teleouohe"zi. 

In ~nal. cătev. re-eomand ... ri 
perlll\.l cei ce IIIcă nu au cumpflra« ° 
ala<mă fi dorltll(; " CUIT'opef. una: 

1. Nu cump.6ff1p de oriunde astfel de 
siSl8m<l. la prelurl dubioase. Cel mai 
tline este sa cumptrap una de la o firmă 
speciali.zatti: 

2. Alegeţi un sistem cu senzor de şoc 
magnetic: 

3. TaIeoomanda să fie cu cod săritor. 



Facilităţile oferite de alarma 
prezenlată in f igura 1 sunt 

- Intrare In supraveghere automată a 
alarmei după dOlJă minute (Ia alegere) de 
când oonlactul este tăiat 

- Alarmă fără acumulator, care asigură 
furlC!i;Je sale ~ În caz de intrerupere a bateriei. 

- In\rt!ruperea aprinderii. 
· Intreruperea alimentării cu carburant 

primr-o electrovalvă EV. fără posibilitatea 
repunerii in funcţiune imed iată 

- Avertizor de Intrare in funcţiune a alarmei 
(buzzer). AlanŢla poate fuocţiona făra buzzer 
~i făra sirenă in modul ·silenţios·. 

· Alarma porneşte silenţios (cu toate 
lunc!iile) dacă buzzerul de in trare 
funcţ i onează ~ I dacă manevram 
in trerupatorul de oprire ch iar În timpul 
lnlârziflrii de intrare. 

· Dupâ o alarmă. repunerea În funcţiune a 
ma~inii necesită che ia de contacl ~i 

aC!ionarea in ordinea prevazută a două 
butoane plasate in locuri dif&rite. 

- Avertizare asupra Intreruperii alarmei la 

""". -Alarmă imediatti pe ca~ ~ alte locuri. 
- Intărziere de ieşire ~ inlrare şi de alarmă 

modifoeabile prin sel\imbarea unei rezistenţe 
salll~ condensslOi. 

Descrierea schemei 
In t rerupălorul Y este un dublu 

inversor şi are funcţiile: 
a. PU'1e 1n selViciu normal alarma. 

EI selVeşle exclusiv alunci când vehiculul 
este In repara~i sau când dorim sa deschidem 
capola făra a lăsa cheia in coniaC!. 

b. Permite. cu ajutorul LED-ului 1, s.Ii 
semnaliZăm poziţia alarmă oprită, când cheia 
de conlact este pus.li , 

Eiedrovalva este moolată pe furtuoo 
de benzină care Iransportă benzina din 
rezervorin pompa de benzină . Dacă maşina 

nu esle dotată cu electrovalvă. recomand 
moolarea acesteia la un ateHer. Cand alarma 
este conectată prir> Intrerupâtol\Jl y, bateria 
montată, electrovalva işi primeşte alimenlare 
prir> T5-RE3, atâtcât apăs.lim pe BP2. Releul 
RE3 ramăne anclar>ş.at prin contactele sale. 
PlUSul electrovalvei este asigurat din plusul 
ba teriei , prin cheia de contact Constatăm 

imediat câ dacă baleria este in\rt!l\Jptă sau 
alarma neutralizată, RE3 este In repaus şi 
nu va fi activat decât prin BP2, iar RE2 va ro 
şi el În repaus. In lipsa lui RE2, RE3 trece in 
repaus imedial ce 6P2 se deschide. De altfel. 
dacă alarma a lunc!ionat, o mad esle 
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ALARMĂ AUTO 
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aplicatii pe bau IuiT5 prin 020. care 
aslfel SII bIocheazJo ~ RE3 revine in ..,.... 

Intr,rup"toru! Z asigurA 
dadan",ru aLarmei manuală prin 
blocarea lui T5. rep8USul lui RE3 fi 
Intren.rperea aprinderi prin 019-018-
RE2 ~ BPI. oricare al fi pozi!ia lui Y. 
Pentru actutA func!ie utilizâm un 
Intrerupator. de~i un Impuls scuti ar fi 
fost surK:ient. Pl'efenlm Inlrerupătorui 
deoarece III aslgurâ şi pomirea sirene; 
prin 019·017.REI . Cănd sire na a 
flJl'lC\ÎOMt un timp. dioda 020 opreşte 
alimentare .. eIectrov .. lvei prin RE3. 
LED-<J 2. prin BPI fi un contad al lui 
RE2.1ndd faptul ci aprinde(ea este 
cuplatA. 

LEO·u! 3 $emnali~ead efi 
RE3 este in repaus şi că eIecIroval'va 
este opritA. Martorii LED 1. 2. 3 nu se 
aprind dee61 călld eheia de contact 
este pusa. 

1 - Chelll de contact conectată: 
• un piUI este aplicat lui TI prin OI. 

R 1. deci TI conduee. 
- T1 plin 06 bIocheaz.li rapid pe T3 şi 

RE I : 
- prin 02. tC IA <Ii un plus IuIICIB 

care dA o masa lui C2. prin R7 .1n 
...este eondiţii. IC tE blochează pe T3 
prin RI1 . ln timp ee C3 se descarcă 
prinRIO. 

-~h lui 1C2S blochează pe T4: 
_ fâr.\ ltnpor\an\A pe moment. ICIF 

blocheaza. de asemenea. pe T3 prin 
O,. 

DeSChiderea unei u?>i dă o 
masA lui Da. le,"a lui IC20 este in 1. 

TEHNIUl\'1 • Nr. 3/2000 

dar ea nu are nici un efect eS\JpnI 
puntlului de joneţlune 02.ICI B din 
C3UZ.8 prezefl!el kII RIS fi OI I . 

O ... chiderea capotei dă O 
ITIOIsA lui 09. """NI lui IC2E este In 1 
logic. Prin RI6 ti DIS aceast.li ieşire 
inaltA trebu'. Ii Incarce aproape 
instantaneu pe C2. dar BCe$t lucnJ nu 
.ste posibil d,n cauza lui R 16 şi a ie'!-iri 
joase a lui ICIB. I",rea joasA a lui 
IC2F este anihlată de prezenţa lui R17. 
012 estfel ca ea nu poate inftuenţa 
ionc!>Ynea 02-ICIB. 

2. Cheia de contact intrerupti; 
- T1 se blocheaza prin R2. LarCI se 

Incarcă prin R3. COn$IanLa de tmp CI· 
R3 este in jur de 2 minute. 

- T3 continuA sA fie bIocalde ICIF şi 
07: 
- cind CI ut. Jncărcat, IC IA 

basculeazA, Ie"",a 18 elibe!ează pe 
T3 prin ICI F ca fi bist&t>ilul lormat din 
ICI B-RS-IC IC-03. Ie,irea joasa a lui 
ICI B este men)lnută de R4 pe intra rea 
~. 

- calld o u,", est. des.ch i~ă. nivelul 
;OS aplical pe RI 5-011 este activ. ICI B 
I,i achImo" ltarea ,i această stare 
este men~nuti de R5. ICIC fi 03: 

-C2 se Incarci ~ R7 (este vorba 
de o IntărtIere de intrar.). Tompul de 
inttorziere este de 15 secunde. Dadi 
doriti ca acul timp să r .. ma, mic, 
Iricfora!i R7. lefiraa lui ICIE devine 
inalt.li duplISt. T3 (XlfIduce. REI şi 
RE2auc:lal I n A ti RE3 declanşează: 

• ~ ICI E. RI O se Incarci C3 (timpul 
de alarmll) . Penlru a tămâne in ~mite 
acceplaolle, temporizarea a lost 

aleasl de 35s. Oupl 35$. "*,,a lui 
tc2B este in 1. T4 (XlfIduce datorită lui 
R12. C4 se Incarci Ioane rap;d; 

- T4 apiicAomast lui ICIC ~ 013. 
Prin prezenţa lu i 03, baS(:ula iti 
schimbA star.a ,1 rAmine astlel 
datorit.t lui R4: 

- C2 este descârcat prin 014, C3 prin 
016. In aceste oondi~1 T4 lşi schim~ 
rapid Slarea . Aces t elact a fost 
neutralizat prin prazen\" lui C4: 

• C2. C3 su~1 descirca~ de R6-05 şi 
R9-01 0: 

- deschidere a capole l maIorului 
prov.-cl acelea,1 . fecle ca ,i 
deschIderea unei u,i, da r cu 
inr;ărQrea raprdA a lui C2 prin RI6-
DIS. aIarmI inlediati ~ T3: 

- daci o ufi rAmine continuu 
deschisII. alarma dureaza 35s. Ia O 

pauzA de 15s. fl.rnc\iOtIeazii 35s etc.. 
pană când "'" va fi Inchisa sau alarma 
neutrallzată : 

- in cazul In eare capola rămâne 
continuu dasehf$A, alarma continuă 
pAnă esle Inchid sau alarma 
neutra~uti: 

- dascrisl ca ma l sus. alarma 
func!ionead loarte oine fi In mod 
silenlios. Totu,i . !mlnd cont de 
punerea in HrVk:iu automat a alarmei 
eSle recomandal sA s.e utillzeze in 
intefior un bun .... EI ne aminteşte ca 
alamla trece la detec!ia unei intrări: 

• buzzeruI esIe activat de Iieeare dată 
când leJQa ~IIC Ia este in 1. du.,:. 
Inreglstrar.a un.1 Intrlr i sau a 
deschideri capot" motonJIui, aoaasta 
după Intârzlerelt fixati. D4 ~leo diodă 
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In practica depanarHor ,1 
tesltiriloO', de multe on este nevoie de 
IIlimentiri simettioe. una dintre cele 
mai InUUnite fiind :t 12Vcc. Nu 
Intotdeauna insă se dispune de surse 
~de tensl.lrl8, larin fi mal POJ!ine 
cazuri acestea sunt variabile, penvu a 
se obl'rl8 direct tensiunea doritA. 

Pentru aceste valori va 
propunemo schemA extremde 1impIă. 
util ldnd componente electronice 
discrete, uzuale, seheml utJtizabiIă la 
puteri mici, prezenlalti In figuri. 

Prezent.re. schemal 
Fiecare dintre cele douA 

ramuri (simetrice) ale schemei 
furnizează tensiunea slabllltată de o 
diodă lener PL t2l. CAderea de 
tens iune Vee (Iau Vu In cazul 
tranzistorului 80 140) este (;(Ifee\aIă w 
ajutorul uroordiode lN4001 . valoarea 
de 3300 pentru cela douA rezlst8fl!e a 
losl alead pentru caJ:ul In <;;!Ire 
tensiunea continui disponibilă este de 
15V. Fiecare ramuri a sehemei este 
decuplata pe inIlare w o pereche de 
(:(lI odeol$3tori l 00nFfl5V nepoIarizat fi 
47 )lFf2SV polarizal. iar pe ieşire cu 
un condems.alOr polariZat IOjJ.F/16V. 

lanar care suprimă tensiunea 
rezldualA a lu i ICIB. Prin R8 T2 
conduoe fi activează buzzenA; 

- REŢINEŢI : CAnd buzzerul 
funcţ ionează , dacA manevr.:1m 
comutatorul Y făra sa PUf\8fTi cheia In 
COfl!a(;l. efectul SOflOI" al bullerului va 
dispArea. iar alarma trece automat In 
poziţia "totuilliiar. chiar daci sirena 
nu funeţiooeazi. TreblJ.ie reafmată prin 
bulOanele 8P1 ti BP2: 

- C6 serveşte la asigurarea unei 
constante antibascu!a pentru ICIB, 
dacă exista un nivel de tensiune 

... -- se IfI\eFege eA dacă litele alarme! 
sunttAiate, ~Ina este imoblllzatA. 

Rolullntrerupătorului l : 
Când tasa~ maş;n. In loeuo1 

dosnic:e. cu căteva secunde Inainte de 
a opri motorul, api,a~ butonul Z astfel 
Incat motonJ si aspira benzIn8 care 
mal ,.",."., pe htrIun.A\efl!ie 1n$A: nu 
apis.a~ niciodatA acest buton In li'I8fS 

pentru că motorul se va opri 
instantaneu. 
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ELECTROA U MENTA RE 

ALiMENTATOR SIMETRIC ±12 Vcc 

Perlonnan,. ,1 concluzii 
Performanlele sChemei 

depind de cele ele elementetor 
WlilPOl~,te fi anume: 

• curentul de sarcina depinde de le 
al tranzistoarelor; 

-asimetrÎB celor doui ramuri faţă de 
punctul de referin!i (GND) esle cea 
dalti de -joall" tolefanţa1or tensiunilor 
~laalad~l~ 

-oore<:tarea tensIuniorV. cu diode 
urie implică. da asemenea, o 
neadecvate de circa O,IV cel mai ... ~. 

Ruliure p.actici 
• circuitul placat ,1 amplasarea 

componentelo. sunt prezentate In 
IIguno 2: 

• recomand a nu schimbe valorile 
componentelor R4, R5, RIS, RI6, 
R17.C4: 

• nu exisIli reglaje de realiut. doar 
modifoearea perioadei de ternpOrizare. 
dacă doiip acest lucru; 
- RE 1 fi RE2 sunl relee de 1'ZV care 

trebuie sa suporte pe contacte un 
wrel1t de SA. RE3 este tot un releu de 
12V. cara trebuie Iă suporte pe 
contacte un wrenc de 3A.: 

- consumul general al montajului 
dep;. ode de RE3. Cu un model care are 
un curent de 40mA. cureotul general 
este de SOmA. 

Teste pentru verillurea 
funcţionArii alarmel: 
- conecta!i cheia de contact. dUpi 

car1l cele trei LEO .... rI vOt lumina. 
Comuta~ pe Y şi LEC-U 1 se va stinge; 
- apisaJi 8PI şiLED-oI2seY8s1inge . 

.AolăsaJi fi BP2 si LEC-U 3 s.a va .tinge: 

ing. Cristian Zlatea 

In cazut in C8la t-dlema 8$te 
folosita In latlc,ato. (pentru testAri. 
depanări sau alte opetlIl" din 8ON'" 
gamA). avantaJUl simplitJ!i lnll'8C8 In 
sens ~ elementele pre.rentate mai 
SUI. Oac2 utilizatea $Ch8me-i s.a face 
, 1 In alte sltua!ii . Imparectlerea 
WliipOi ~ I\tb ........ fi montarea de 
radiatoare pe cele două tranzistoare 
ImbunaUltesc performan\8le. 

Scl'lama poate fi folo.IUi 

• daschO;Iaţi o uşă . dUpi ce aţi scos 
cheia de contact şi cronometra~ timpul 
pina la declanş.area alarmel. T1mpuI 
scurs pănIia pornirea buzzerulul este 
timpul de ie,ire. iar timpul pini la 
jlOfl'lirea sirene1 este timpul de intrare; 
- conectap cheia de contact, buzzeruI 

se va opri. ca de altfel fi sirena. Led
urile 2 şi 3 se aprind. Pentru a rearma, 
apisati 8PI ,1 apa; BP2; 

- In ac:eIaşl fel proceda)I fi w capota: 
- dUpi o fiOUA intlrziefe de ie .... e 

deschide!i o portierA, buaerul va 
funcţlOf\ii. apisa~ pe Y ,1 sunetul va 
dispare. Conecta~ cheia fi LEO-torile 
1. 2,,3 se VOt apriroda. 
- Pentru a testa eIectrovatva pomiJî 

motorul. dec0ned3p pentru scurt timp 
o bomă a b.Ioteriei fi evidenl moIOruI 
MI va opri. LEC-U 3 Mi va apMd8 " 
nu ve!; mal putea pomi motorul. 

Nu uita~. dacA ducep mafina 
ta service, neutralizall .Iarm, din 
comutatorul Y " be!lQ,ilaJi robinetul 
manual al eIecttovatval. 

TEHNIUM a Nr. 312000 
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El ECTRQALlMENTAR E 

STABILIZATOR DE TENSIUNE RIDICATĂ 

ing. Şerban Naicu 

"-'1 nevoIe.1n unele aplica!" 
pr.ctlce, de ten_luni conllnue 
stab~lzate mal mari de 3OV, tat se 
poele obţine eu regula toarele de 
tensiune Integrate obltnulte. 

O soluţie ar fi obţinerea 
acestor tensiuni cu ajutorul unor 
montaje stabilizatoare de tensiune 
realizate cu tranzistoare. 

continu" ob\il"ll.lUo este stabiliziltfi cu 
aju\OIU cin:uitUt.l inlagrm de tip Tl783. 

StetlitiulOrul cu 3 pini Tl783 
poate fi adaptat pentN o tensiune de 
te~re cuprind Intre 1.25V şi 125V.1a 
un curent de O,7A. dar, de regulă. nu 
se l,IIiIizeau la t&n$iuni mal mici de JO.. 
35V De altflll. nici nu ar fi cazul. Ia 
asemen.. v.lorl ale tensiunii 

O rezolvare ,1 mai bună a stabilitate se pol utiliza regulatoarale 
problemei. care ol.rl posibilltatea obitfluitedetensklne(care sunttl mal 
ob,lneril unor scheme mult mal 1e1'tJroe). 
compacte. constA In ul iliurea Dioda electrotumlniscentă 
ci-"tvitl.luilnlegratTl783,careesteun LED se aprinde ,i semnal izeaza 
SlabizMN"reglabidetensiunepozilivă ulsten,. tensiunii la ie~rea 

cuprinsi Intre 1,25V ti 125V. A<;e$I s'al:*tat.onJul integr1It Rezistenţa Rl 
stabilizator integrat este dest inal limitează curentul pm LED. 
aplica,iilor In care este necesară Diodele 05 fi 06 au rol de 
obţiueteaunorleflsiunidevaloaremai proteCţie. stal)lizatorului lntegrat la 
ridicat". unde mar.a majoritate a Inversarea sen.ulul curentului de 
stabillutoarelof obI,nulte nu pol fi leflre, nu la schimbarea poIarită~i 
Ullizate. tensiunii de ~re. 

O.le tehnice referitoare la Circuitul Integrat Tl783 va fi 
aoostfoart. ulii stabilizator de tensiune montat pe un red~tor de răcire. 
d. valoare ridicată, TL783, revista valoarea tensiunii de ie~ire 
Tehnlumamal prezentatTnnr.311998. este data de gn.r"..,1 R2. R3 ~i R4. 
In continuare. prezentăm o schemă de ViIIoarea rerls!onrIui R4 (cuprinsa Intre 
stabilizator de !eflSIune care livrează 680kn, 1 MQ). montat In Pilralet eu 
48V, dar poate n ..,.. adaptată pllntN Rl. S8fV0tŞte doar penlr1.l regLajui m al 
valori de ten&iunl mergând până la tenWni de ~ de 48V 
12"SV ti poate furniza un curent de Tensiunea de le~;re se 
7OOrnA.. calculeaza cu 1lIIa\llll: 

Schema eleclronlcă II Voo.rr-Vref(I.R3 1I R4/R2). 
montajuIuleSleprezentatain figuno 1. undaVref-1;l5V. 

Aceasta se r::ompune, mai Intăi, dirrtt- Tensiunea de '~7.:~.;;~ ; 
un I!1In$IOnT\aIOrc::obcritorde tensiune constanti ti are valoarea de 
Tr,22OV/48V,avAndoputerede26VA (bpic). rrind dispOnibilă Intre pinuI de 
Tensiunea allernativă furni zată in ie,lre al CI (OUT) ,1 cel de reglare 
secu"darul transforrnatorului este (ADJ). 
redresata blalternan,a cu puntea Capauladrcultulullntegrat cu 
redlnoare PR, de tip 1 PMl sau semnlflea~ pinilof este prezentatfi In 

In care pentru redl'fl8f1la curent"" 
aU.rnativ din secundarul 
tnmsfonnatoNlui de relea s-au ulitizat 
patN diode discrete DhD4. pIIntl\) 
care S-il prevăzut loc pe cablaj W nu 
punte integrata). 

Rezl$torui R4 poale să ,1 
lipsească de pe scherNo. rolul său este 
acela de regl.re fin" a valorii 

". 
" . , , . N 

" = .~ 

"",o 2 

reZistenţei R3 (cu care se aIIA conectat 
In paralel). Daca preten~~e In ceea ce 
prive~ vlIIoarea el<lClă a tensiunii de 
ie~ (4!1V, ln acest caz) nu sunt foarte 
mari. eluncl III poe.te renunl<' la R4. 
reglajul Iăc6ndu·se din v.loarea 
rezistonAui R3. 

Bibilogllln. 
- Revista Le Haut Parteur ""'.1867. 

ianuarie 1998: 
- Linear Data Book. Teltils 

. 1989. 

o o 

o 
realiultj cu palN diode disln'te. de tip f1gur3 2. 

filtrarea ~'~"~~=~'"~'~~~'~'~"~'~"~'~'~'~"~"~'=====~=~=~FIQUo~ii~'~ 



Al!IOMATIZARI 

MAGISTRALĂ PE DOUĂ FIRE 

o facllitll1e comunA pentru Standard ..... ial. 
majoritatea microcontrolerelor este Este reta~v ufO'" de adăugai 
posbi'i'_adHI~ootumea facil ita,1 supttmentare pentru 
e~tern" . Forma pe tare o capătj mlcrocontrolere. dar pAstrarea 

ing. Dan Diaconu 
de .ceea ci protocolul nu asigură un 
mecanism propriu de ad,uare 
Ind,vidual. a perifericelor de pe o 
magistralA eomr.mă . F'18C311l pariIeric 

schimbul de In formaţie Include l'lumărulul de plnl ,locali pentru fol os eş te un pin de selec,le care 
adresarea paralelA sau pe bit a extirldereamagistra\eilaovaloarecăt " _ _ ---, " __ --" 
IntrAriIoffoeşirilof digitale. Ieflri/intrari mal scazutli esle un obiectiv - li X, ~ ' : \ 

a~. prewm ~ furl(;\i complexe obligatoriu. In ~. dacă se cere o , ' 
cum ar fi o inlerfa,A cu o tastaturA vilezA de calw ricfoeetă, perifericele lC1 ' : 

uIltilalOl'. Chiar mai mult, activMlile exlerio~lfe nu sunt potrivite pentru 
legate de temporizAri, cum ar fi !II'.a ....... I>·1 1n&,careau si$leoTU 
moduIaţie in tă!Wne pulsuri. măsurarea de intra .... ..,...., adresabil pe bit. Din 

de frecv&nţA sunt legate de viteza de această cauză exi stă pinl d edicaţi ~i~\J \_~" 
rNisural'll a 1nIrIriIor/ieşirilor. In plus, pentru funcliul'll criUce, cum ar fi ,_, 
chiar dacă nu tegal exclusiv de Intreruperile externe. controlul El 

sistemuldeinln\rViefiri, multe sisteme t,merelelor, pinii de transmisie si : '--': 
au extensii cal'll lnlj)licâ 01181 de timp recePlle In aceaslA s itu a ţie devine .... ... 
real. timere sau me<1IOI ii .....aIatile. evident ci o ex tens ie serialA a -;:vv' - -1...f'Vl' ' 

II'l mod tradi!iDRal, teMk:ie de magistralei este o opfiUl'W! pos1bilA. " .: • 
Inter/alare cu astfel de periferice Doua calegori principale de lOt : ' 

conduc la utiHu rea url&i magistrale comunicat 'e serială sunt definite:' - -~ ! 
convenfiOnale, de 6ate ~ de adrese. a~nctOI'Ii ,i sincronti. COmuI'lIca\i8 - - -"----1: : 
OlIardacli I1UI'I3ruIde lJaS8eexistente a~nCtOnA este utilizatA In special - - ~, ; ir pe cabl3j este ma.." acest ' .!<'ndard pentru a interfa!3 'T»eroeo"troIerul cu _ ':\..J 
cons~tule o bunA alegere pentru a alte controlere inteligente ......... 
utAiza un rA.IITIăr dat de periferice. Cu ConstrăngeriepriW'd~fac: 
IoiIte beneliciile el, In eazlA uIiiZări de aceastA metodă c:ostisiIopre din punct 
microcontrolere care au un numAr devedel'll al vilezei de transfer, Chiar 
redus de pini, metoda se poate dovedi dacă metoda aslncronA este folosita 
nuttzabiI,. fiindneeesară o n\llgÎSll'lll6 1. comunicaţi. punet-Ia-punel, ea 
de eXlens;e care &Ii nu includA prea necesitA fi un proIOOOI de nivel lnatt. 

r~--,'c' .c"_'_'_'"_""_""'_c'c"_·_' ----, ceea ee in'IpIică un nivel al caflilcitAJii 
de c:ak:uI care, in general, poate depăşi 

NOUTAŢI EDITORIALE 

Semnalăm apariţia 

revistei ELECTRONICA, care se 
adresează cu predilec ţie 

profesloni~tilor şi oamenilor de 
afaceri. 

Editată de Compania de 
electronică Sel'la. pubilicaţla are 
ca domen II de Interes : 
electronica Industrială ~ de larg 
consum, ~t iin!a ~i tehnologia 
informa~ilor şi telecomul'llcaţiile , 

Revista reprezlntili o 
oglindă a pielii fomilineşti din 
domeniul electronicii, 
propunăndu·,1 sili seml'laleze 
r;ititorilor ei noută\ile apărute in 
zona sa de Interes. 

poslbilitA !île circu itelor periferi ce 
dedicate. Oatorită . cestor f'Clori, 
oomuniell!i8 asil'lCfOnll se dovedeşte 
a Il o alegere InoportunA pentn.r o 
eKtensie a magistralei periferioll. 

Comunica, " all'lcronă 
coordoneazA transferul de date sub 
oontroIuI unul semnal de oeas generat 
de controlerut muter. Acest ceas 
semnateau când data este validâ la 
transmisie sau La racepPe. Cum eeasul 
de sincronizare este produs de master, 
proIOOOIuI pemWte transfen.-i ta vileze 
variabile. In acest caz un factor 
restrictiv este fr&CVenlB maiclmă de 

S\andat(lele Microwire ti SPI 
(Serial Peripheral Interfaee) ' unt 
protocoale sincrone, u~lizale pentru 
transferu ~ către perifa.ice. 
Chiar dacă existA un num;\( mare de 

I folos i acest 

' .... ' -
trebuie selat Individual de master 
Inainte de-a Incepe comunica!ia. 
Aceasta poate conduce la probleme 
importante dacă I'lIIf'IlArul perifericelor _. 

Protocot jHI douli fir. 
Cind un sistem fric: trabule &Ii 

permitIi fClk;$irea unui rA.IITIăr mediu 
spre mare de periferice externe, 
protocolul Inter·lntegrated Ci=it (!>cI 
este o solulie acceptabilă pentru 
ocuparea unui no.unăr redus de intrării 

Iefiri. !>c are nevoiede două fn perllnl 
comunica tie, Indiferent de numArul 
perifericelor din $istem. Standardul se 
constitu ie Int, -o metodologie de 
transport a i nformaţ ie i f i In tr-o 
a rhi t ectură de magistrala pentru 
comurOc::a!i8 MtriatA pe două rrre, Cele 
două tini de semnal sunt delinile drept 
cen (SCL) fi date , fiind Wniî 
b\O lreeţionale, de . cotleeto,. 
Oricare dI""",,,. 
poate trage aceste 
pentru a realiza 
fenomen este utilizat B 

I de a 

a~tepUire ,i arbitrare<! 



AUTOMATIZARI 

Mlgiatrlla pe douA 'ire 
asigurA U8nspor1Ul datelor ~ conLrolul 
inlormaţiei, d. est. foIosilă ~ penln.l 
a stabili adresa eare selecteazA o 
lI1UI'riII eomponenIă de pe magistrală. 
pentru a transfe,a date. Inlorma!i' 
suplimentare pol fi U8O$ferate penln.l 
aCOlsul Iocaţiilor specWce in cadrul 
lTlIf11OI'ior sau a regiştrior de stare sau 
comenzi pen tru periferice mai 
comple l e. Chiar dacA majoritatea 
aplicaliilor loIosesc I'C In configuraţie 
muter/.lavl. protocolul permite 
,i'lerna mul~ffilIlter, putând fi uWizat 
penln.l comunicaţia dii'e<:1il procesor· 
procesor »II pentru implementarea 
memoriei comune. 

StandardU I'C asigurA in mod 

TE HNIUM • Nr • .3/2000 

no,mal o vi tezi de transfer de 
tOOkbpI , dar pentru unele 
OOfTIpOnenll mai noi poate ajunge la o 
rnlă de ttanilTlisie de 400kbps, Yiteze 
acoepllbile In majoriIalea aplica!iilor. 
~ind conl ci patilerieele, de lip ceas 
real. memorii neYOIatile, convenoare, 
nu neceslt' o viteză de acces 
deosebitA. lungimea maximA a liniei, 
dată In spe<:lfoca~e, este de 'Om. 

Prolocolul I'C slabileşte un 
număr de sl"rj . Ie liniei care pol fi 
iniţiate de eombinalla liniilor SOA şi 
SCL, prezentate grafic In figura ,. 
TOille oper'JIUe pe magistrală sunl 
ini,iate dl Ilaree START, care 
determin' ca to\1 membrii de pe 
magistral" ,,' trlaci In sllrea de 

'" 

ilscull8re pentru I primi date. Penln.l 
lCe!lStI, disţlozilivul mIster fixeaz:. 
SOA pe nivel scazut, dupA cari trece 
linia SCL pe nîvellCbut. 

Pentru 10cheienIiI transferului 
de date se foIose,te SlIfla STOP. se 
pornlftl cu SCL ,1 SOA pl nivel 
schul, iar dispozitivul master va 
elibera mal IntAi SCL ,i apoi SDA. 
Starea STOP Indic' faptul cA 
magistrala a fost eliberată şi este de 
a, leplat ca o altA transmisie să 
inceapllln orice moment. 

Od.ti controlul mallistralei 
stabilit , eu START, date sunt 
translerateln mod COIMNIţionaI. peopl 
bi~, incepjnd cu uI mal serMiliealiv 
bit Biţi de dale .unt setl~ dwId set 

21 



================= AUTOMATIZARI 
esle pe nivel scăzut , ,1 trebuie să 
,ămimi 'lab~e cAt seL esle pe nilltll 
ridicat. Dup40 ce il fost ţinut sel pe "1" 
Iogie o peric:ladă, masten,ol magislralel 
va trece SCL pe nivel scizut fi permiIe 
ca slarea lui SOA ~ SIIt schimbe. 

Chiar dad! dispozitivul master 
• conlfOlellzi ceasul sistemului, aceasta 

nu impliei un control ,bsolut al ratei 
de translef. DatorilllliniilQr da ~p open 
eollac101. maglsulla are o 
caracteristică de tip SI . ceea ce 
permite fie ca o:Ii$pOtitivul master, fie 
ceI,lave ,a pliSlfeZ8 tiniile seL şi SDA 
in Sia •• scizută. Aceasla pemlite ca 
dispozitivete mai lente ... pOaUo incetn 
,ata de nanale, prin .. tinde,aa 
,ntervalului in care SeL eSllt pe -cr 
logIC olspozi1îvul master, dupa ce 
elibereazA linia seL. verifica starea lui 
s, vi a,tepta a!.llta timp cit SCL este 
paStr.1lt pe nivel sdozut de d'spoDbvuj 
slave ompIicat In tr8RSfeRli de date 

Fiecare octet de dat~ 
transferat net:esi!.ll o confirmare. care 
este implementatfl la nivel de luncţie 
bn. pe part;ur$UI celui da-al noualea 
omputl de ceas. in cadRII tr.1Insferului 
oe date tmediat dupl transmiterea 
bitulu, 8 de dată. transmiţătorul va 
elibera SOA. In acest moment 
receplOfuluebuie să semnaleze dacă 
a recepjion.at CO<eCIlntregul octet prin 
t,ecer .. liniei SO" In stare jos. 
Schimbarea stării bitlAuI de validare se 
realizeazA pe perioada eInd masteRli 
treee SeL pe "O. "i lJebuie sti nu se 

depind de tipul de clraJ~ Integrat. 
Circ\JitM Integrate I'C simple. 

cum sunt portufIIe paralele de intrarei 
.".,re con~n doar un singur ragl$1IU 
aftat la adresa de bază a cirt:ui1uIuI. 
Atusarea acestuia ne<;eslttl doar 
adfesarea dreuituIuIlntegrat urmata de 
operaţia de citire sau scriere, 

Dispo:iti'lele mai complexe. 
cum ar5 me, 101 ... ceas<J de timp real 
sau convertoarele de date. conlln 
....... Iot:a!i inteme. MeliUiiie conJin 
un vector liniar, In timp ce aiia 
dispozitive pol avea registre de date 
flreg!stre de centrei ti stări localizate 
la dileri\e adf8$fll lnl&me Indiferent de 
modul de aranjare este necesari o 
specillcare suplimentari a adresei 
Inlerne 

Selectarea une, adrese 
inleme fflpIică o HICveI1tA standard de 
stabilire a OQi'Id,ileo de START unnati 

de comandA tetat pe scroere 
Următorul odei tra~s este adresa 
efectivtl a registrului intern. I'C p&rmite 
combinarea fazei de adreS8(e regl$tru 
cu faza de tran.fer a datel. Intr-o 
singurtl secvenţA Dacli are toc o 
opera!ie de scriere. dispozitMJ slave 
este deja In modul scriere la 
tr.nsmilerea adresei dela 

vetlt ve fi 

cu bitul de comandA selat pe citire. 
Cu bazele protocolului I'C 

derll'lile. putem realiza "'" s.istem eare 
si includA perifericele dorite. Ir\ figura 
2 se prezJI'Idt un sIstaTt construiIln~ 
IuIAT89C2051 peornagislralădedor..lă 
r.re. popuIat.li CU periferice $tandard. 
Schema Indude regi~trrl bidlreqiooali 
00 iltrarer~e. de Up PCF6574. patru 
canale de Intrare analogiei pe 8 bil' fi 
Ur\ caf\81 de .e analogieA pe 8 bi!i. 
de tip PCF8591. un ceas de timp real 
cu 256 octeti de RAM norwoIedl. de tip 
PCF8583. 512 octeţT de memorie 
EEPROM, de lip AT24C04. ,i 128 
octeţi de RAM. de up PCF8570 Se 
ob!ine Ur\ sel de funcJii cale pot fi 
Induse In mune aplic:a!ii uzuale. 

Inter/ali' cu pupltrul op&fatOf 
Include Uri afi;or LCD cu 20K4 
caractere. o tastaturl cu 4~4 tasle. Uri 
buzzer sr rn dicatoare cu LED-uri 
Inteflalll LCD are la baz.li douâ arcuite 
mtegralll I'C. PCF8S74 tnterfaţa LCD 
foIosette un PCF8574 " tuerew in 
modul pe 4 biţi , ca dis~tiv de ieşire. 
Se utilizeazA doar 6 linii de Intralel 
le"", : o magistrală de date de 4 bi!i. o 
hadesa\! :!fe(RS). oiniedevalidare 
(E). liIia de' I qia citirei scriere (R'N) 
esle conectelă pennanent la mas:.. 
penllU a salecta hrncţfa de scriere, 

modifice pe toata dureta căt SCL este explicot penllU o 
pe ' 1' logic. Bitul de validare este setarea 

unei 

Interfela cu tastetula este 
I8alizat.li cu "'" ~ integrat 74C922. 
care scat>ead o matrice 4~4. Circuitul 
verif'odi iri eonbnw matrice. " cauta 
apăsarea uneo ta~te. Daci un contact 
este deteaat. este "erUicat ti daci este 

evaluat de transmlJAtor pentru a 
detenrina starea transmisiei Odetului. 

Pentru a se transm,te o 
adred. după o condiJle START. o 
adred slave de 7 bi~ esla transmi:;tl 
de master. iar Mut 8 este considerat 
un indicator de citOw'set\efe. O~ este 
o va urme un transfer care sale la 
sla'le, Iar 1 incfcl o citire de la slave. 
Oup' ca primesc edresa. 
dispozitivele slave de pe 
compari valoarea 

• VAnz;!in de componente electronice, accesorii audio-video, 
electrotehnlce. automatizări; 

• Documen\a~e. cataloage, cArţi. reviste, CD-ROM-uri din 
domeniul electronicii ; 

• Oferim spa~u In consignalle pentru produse electronice. 
electrotehnice, calculatoare; 

• Accesorii pentru telefoane mobile GSM. 

TI '" _ 
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A UTOi\1A TIZARI 

PROTECŢIE CMOS 

Aurelian Lăză roiu 

La prima vedere, IlCeSt tillu 
ar pu tea sugera cA pe parcursul 
acestui meterial ne vom referi la 
pro t ecţ i a specificA circui telor 
Integrate CMOS: In realitate , este 
vorba de protee!Ja noastrA, realizatA 
cu circuite InlE!1lrate CMOS. 

Monta]ul a cAru i schemA 
este pre~entatA In figura alăturată . 

constituie un veritabil "băţ 

electronic", eu care !"le putem apăra 
de câinI. Având in vedere inva:tia 
dlnltor vagabonzI pe străzilor 
ora,elor. cons.lderAm util acest mod 
de apirare, eare este e~trem de 
civilizat ,1 ... "eeologlc". 

De fapt . aCţiunea montajului 
se matenalizează In producerea 
ullrasunetelor. care de cele mai 
multe ori deranjează simpallcele 
patrupede, făc,hdu-le să se retragă 

Schema eSle e~trem de 
simpli: singura componentă mai 
scumpă o consti tuie traductorul 
electroacustlc eare va 6 un lweeter 
piezo ~nuit. In realizarea noastră 
am folosit un twee ter plezo ono 
name". al cârul preţ rămAne totuşi 

loarte accesibil (cât preţul a două 
baterii de 9VI). 

Reamintim, pent ru 
IncepAlorl, c ă un tweeter piezo 
pre~lnlă la bomele sale o rezistenl:.i 
infinita. Cu unAVO-metru simplu se 
poale stabili dacă un tweeter esle 
piezo sau magnetic: primul prezintă 
o rezisten!" infinilă, Iar eet:italt eaţiva 
ollml. Tot pentru lncepăto ri. 
precizAm că ~ un tweeler magnetic 
poale avea o rezisl enţă infinită. 

atunci cănd este ... defect. (bobina 
mobilă intreruptă) . 

DupA cum se poate observa 
In schemă , porţile I şi It din CII de 
tip CMOS4049 00nstitule.lmpreună 

cu componentele aferenle, un 
astabll eare oscilează pe o frecven!A 
reglabi lă In domenluI 12+30kHz. 

Celelalte pa tru porţi din CI 
CMOS 4049 sunt conectate două 
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eate două paralel, pentru mărirea 
curentului de 1e,lre. l a Ieşirea celor 
două grupuri paralele. semnalele 
sunt In contrafază, conec tănd 

Iwee ter·ul Intre aceste I eş iri. 
tensiunea semnalului se dublează, 
ceea ce teotelic Inseamnll mărirea 
puterii de patru ori. 

Precizăm cA In montaiul 
realizat de noi am lolosit un tweeter 
cu deschiderea "horn ' -ului de 
63mm. 

Singurul regla] al montaiului 
constA In tatonar88 po~iţiei 

cursorului SR1, pentru o frecven!" 
care sa corespundă unui randament 
ma~lm de conversie . In lipsa 
aparaturii electronice de laOOralor eu 
care se poate determina acest 

r' 1';-- , , 
" V 
" ., 

sunt necesare citeva apăsAri scurte 
pe push-butonul Pal . Deoarece la 
punerea In fUl"lCllune, In mod normal 
nu se aude nimic, se poate conecta 
pe terminalele de alimentare ale 
circui tului Integrat un condensator 
de 47 .. ' 00~F. ln acest fel , vom avea 
un control al funCţionării , materializat 
prin căteva pocni turi cu frecvenţă 

rapid descrescătoare, la fiecare 
eliberare a push-butonului. 

Consumul generatOfUlui de 
ullrasunete de la o baterie de 9V 
este de 15 .. 25mA, In func!le de 
frecvenţa semn.lulul ultra sonor. 
De~i acelt consum pare mare, 
deoarece func!lonarea se face in 
impulsuri,o baterie de tip 6F22 
asigurti funcţiona rea montajului timp -. 
"i

l 
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L-:f~ 
randament. apela~ la un ... călne {se 
preferă un câine de "stradăl. 

Pentru efectuarea reglajulul 
ne vom depărta la o d lstan,ă de 
25+30m de cAine. Reglăm uşor SR l 
pAnă cind cAinele va da semne că 
a reoep!lonat semnalul ultrasollOf. 
Aceste semne se materializează 
printr.(l mifC8re robotica a capului, 
prin care dlnele Incearcă să 
localizeze sursa ... misterioasă . se 
pare că reglajulln "'1eren" este chiar 
mal eficient decăt cel efectual In 
laborator. 

In timpul folosirii, am 
constatat că cel mal "afectaW sunt 
câinII vlOlen,1 (se simt vulnerabili ?1) . 
Cel inofensiv!, suport;1 relativ uşor 
acest "tratament". 

Pentru Indepărtarea ealnilor 

/' 

de apro.imativ două luni. 
In final vl propunem un 

e~perlmen t care ar putea s ă 

sugereze la ce "tratament" sun t 
supu~ cAlnll!n a câror apropiere se 
folose~te generatorul ultra sonor. 
ConectAnd In paratel pe CI un 
condensator <le 47nF, genelltlorul va 
oscila In domeniul2.o.5kHZ. Apropia~ 
Iweeter-ulla elrca 30cm <le ureche 
şi regta~ lent SR1 . la un moment 
dat, dnd se atinge frecvenţa de 
rezonanţă a tweeter-ului şi/sau a 
urechii, tonul va deveni deosebit de 
penetrant, PfOducirld unele senzapi 
naplăcute. datorate depă şirii 

pragului de durere (12OdB SPl). Nu 
vA sf:.ituim să apropla!1 tweeter-ul 
mai mult, nlel de urechea dvs .. şi cu 
atăt mai pupn de a altoral 
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Inll . Cad lno lu Co n _tanl ln 
LlYlu. BoIoşanl, Inll_ Man .. "Iorel, 
lot. Răt:ari (Dărntlt:Wi!.a). Mau Traian, 
BuzAu, Inll _ Pe lr. Pre doiu. corn. 
Turceni, jod.Gorj. Articolele lrimfse de 
dvs . au fost relinute In vederea 
publicArii. Vii felicitâm ~ vă atteplAm 
cu alte articole la fel de interesantel 

Popescu Robert, CaiafaL Ne 
scrieţi dl/S. cI1I : • •.• de apro~imaliv 20 
de ani sunt un cititor pasional al revistei 
Tehnium. In prYnuI rând vreau sA vă 
rnJ!1mesccli exisIa!I. DaIOld dvs. noi 
ne luAm lunar porii. noastrA de 
Inctttdere In ceea ee am po.rtea tace 
dacii am avea timp. tlaol ca să 
~ piese, aparatura.1P<'1iu fi 
iari.fi tnlp ele. 

VA scriu ca d vA fOg să 
publicali. dacA 8 posibil. o sd>emO de 
utiliUlre pentrv STK 3152 III, Impreuru'i 
cu toale caractensllcile sale. Caui 
acest lucru de 8proUnaliv doi an prin 
toate~, la prieten, la CUI'IO$OJ~. 
Am IntAlnit o muI!lme de oameol care. 
la rAndullordiutau ecelalli lucru, ehi<lr 
şi var.zătorul de la ~ deunde 
am prowratceledouli circuiIe de acest 
lip. VA mu~umnc fi vă urez sA vă 
citească ş.i nepoţii nepoţilor mei; 

Şi noi vA multumim pentru 
Ioale aprecierUe fi urtirile dVS fi ne 
buc:urlIm c:; avem astfel de eitrtori. 

Şi cine putea sa vA rezo/\le 
mal bine problema dvs. (a prieleniJor. 
cunolcuţîlor ,1 vAnzlitorulul de la 
magati'l) de<:ât revista Tehnium? 

lat.!i rAspunsul solicitat 
Cin:uituI .1IegI al STl(3152 III 

reprezintă un po-eamplifieatQt eudio 
dublu (stereo) de uZ general , cu 
alimentare bipolara. Circuitul se 
lIvreaz.t in capauli QJ 15 1e<minaIe, de 
lip SILI . 

Cirw~eIe integrate de acesI 
lip sunt destinate utilizArii ca 
preanţfdicatoare universale (rr.Icrofon, 
de linie) QJ zgomot Intem redus fi 
distorsiuni armonlce mici , In 
echipamentele audio de cIad 
superioara. În special QJ ~IOiIre 
audio de putere, tiin seria STI<. 

Principalele caracteristici 
eIectrioe ale drtu~uIui integtat STK 
3152 III .unt urmAtoarele: 
Uccnom"±80V, Uccma~·:l:gOV, 

24 

POŞTA REDACŢIEI 

Icc_30mA, Rln-33kD, bandA tie 
f.ecvenlA: 2O~+20kHz. disto .. iunl 
armonlce totale THD: 0,01%, 
Au""-8OdB. 

O scI1erna clasici de uli/lul.e 
este prezentată mal joii. MenJlonim ca 
tranzis toarele TI ,1 T2 asigurA 
pn:lIeCţiII etajI.ÂIi mat. ~ 
la scurtcin:uiL 

Merciolu C. Ad rian. com 
Săule,tl. jud. Gorj . Semnala!1 
urm.:itoarea problemA la un .lte8p\Or 
TV de lip "Snagov 121". La ufl terminal 
al unei rezistenţe (R120) ave!1 
lensiJnN \Xlf"eCIA (115V). iarta eeIAIaIl 
cap't al ei flumal 2V, .ezi,tefl!a 
IncAlzlndu"se Ioarte tare. 

RezlAlă Iogk: ca d~eref1!B oeIor 
douA tensiuni "cade" pe .ezlstorul 
1TIItfI!iOnat. wrentuI pm aceasta finei 
astlelloarte mare (de urtde!fi. dlziiea 
el e~agerată). InMarM;l cA aveţi un 
scurtci'QJ~ dupA aceasta rezistenţA. 
Oebra~~ pe tifld circuitele cale se 
alimenteazA pm ea fi verifica~ cArtd 
le<lIiunea revine la normal. situa!ie In 
care ap gtis~ drtu~ul "vinovat". Apoi. 
QJ rabdare ... 

Ne pare rAu. da. noi nu 
expediem scheme eleclrice la 
soIieitarea ciIitoriIof. 

In ceea ce priveşte faptul e.A , 

In jude!oJ Gorj, Poşta Română .elud, 
f/i.a motIV. sA facA abonament la 
rl!YIStI Te/YIium, nu putem dacAt .... 
regretAm. Speram ca In IKleSt I.ftim afl 
al mileniului. 2000. Pofta din Gorj ai 
reviNi ta $Elntimente mal bune faţA da 
flOi !fi CÎIItori flOŞUÎ. Taw,I, vA a~nlAm 
ca pe VIIlOr puteţi face 1Ibonamente fi 
dîreClla redadIe. lnIotmap.te necesatIt 

le gas/!i ifl caseta de pe coperta 3. 
OI. SchinlH Gheorghe, b-dul 

Theodor PalIady. Buc:u'&fij. Sunte~ de 
profesie economist fi .vep vârsta de 
49 de ani, dupA QJm ne saie~. Sunteţi 
pasionat de eIectronIc;j de la 17 ani ti 
ali citit majoritatea revis telor de 
eIeeIronIcA apArute In ţara noastrj. va 
tluCUJll~ cA Tehnium rezlstA!n timp fi 
raspunde tutUfOl" gusturilor cititorilor. 

Nefaceţi ...... SllgeSfii priWv:I 
apari~ile viitoare ale revistei ,1 ne 
semnaJ,p cAteva mici lrIadverten\e .. 
unele articole. Vă mul!umim ilItntn,J 
ambele fi, !n aoeIaIfÎ~, vă aşteptAm 
şi pe dvs. QJ realizAri proprii pe ea.e 
U le publIcAm in pagirliIe revistei . 

In ceea ee ~te solicitarea 
schemelor unor aparate e~lce. 
din păe<"Ite. vă oferim ti M. acela~ 
răspuns ea fi altor dtiIoti: nu trWNtem 
$CI\ItmIt t (Şerban Naieu) 
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