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FILTRE PENTRU DIFUZOARE 
.. Ing. C. APOSTOL 

Marea majoritate a aparatelor de radio, televi

zoarelor, casetofoanelor etc. sunt echipate cu un 

singur dţfi"zOI~ fiindcă ele trebuie să reproducă un 

semnaL monofonic. Când este vorba de o linie 

electroacustică stereo, este absolut obligatoriu să 

avem instalate două difuzoare, câte unul pentru 

fiecare canal. Situaţia se schimbă Însă când ne 

referim La ceea ce numim înaltă fidelitate, notată 

frecvent HI-Fl. Aici pentru fiecare canal există 

o incintă acustică (boxă) cu mai muLte difuzoare 

de diametre diferite şi care au atribuţii bine 

precizate în reproducerea sunetului. 

Mtilizarea mai multor difu
zoare este obligatorie, fiindcă un 
singur difuzor nu poate reproduce 
Întregul spectru sonor, stânjenind 
audiţia prin grave distorsiuni, pe 
care le numim distorsiuni armo
nice sau distorsiuni de intermodu
laţie - numim astfel alterarea pro
porţiei niveluri lor dintre compo
nentele sunetelor reproduse şi 
limitarea la unele grupe de 
frecvenţe , În special de la extremi
tăţile spectrului sonor - sunetele 
joase şi Înalte. 

Spre a limita acest inconve
nient, se recurge la redarea sune
tului pe fracţiuni de bandă din 
spectrul audio. Fiecare din aceste 
fracţiuni este reprodusă de un 
difuzor special conceput şi rea
lizat. Aceste difuzoare au primit şi 
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nume; astfel , difuzoarele constru
ite pentru redarea frecvenţe lor 
joase sunt numite woofer, cele 
pentru frecvenţele medii mi 
drange, iar cele pentru reproduc
erea frecvenţelor Înalte tweeter. 

Elementul care subdivide sem
nalul principal În diverse fracţiuni 
este filtrul separator de frecvenţe 
sau cross-over. Toate aceste 
expresii din limba engleză sunt 
folosite fără a mai fi traduse, fiind 
neologisme ce fac parte din 
vocabularul tehnic curent. 

Filtrul separator - cross-over -
se poate construi În trei moduri: a) 
cu reţea capacitivă şi inductivă 
(cel mai frecvent); b) cu cuplaje 
mecanice (difuzoare multiband şi 
pasive) ; c) cu elemente electro
nice active plasate În anumite 
puncte din amplificatoarele uti-

Hz 

lizate şi care impun prezenţa a trei 
amplificatoare sau linii de amplifi
care. 

Cum tinerii sunt mari amatori de 
construcţii HI-FI, vom face 
prezentarea construcţie i filtre lor 
LC, care sunt foarte eficace, se 
construiesc relativ uşor şi au 
preţul de cost cel mai mic. 

La realizarea acestor filt re , 
amatorului îi revine construcţia 
inductanţelor (bobinelor), conden
satoarele fiind de provenienţă 
industrială . Aceste filtre sunt 
trece-jos, adică permit trecerea 
frecvenţe lor joase la care se 
cuplează un woofer, trece-bandă , 
la care se cuplează difuzorul 
midrange, şi trece-sus, la care se 
cuplează un tweeter. 

(COl1lil1uore ÎlI pag. 4) 
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ALARMA .., 

UNIVERSALA 
.. Ing. Constantin V. CROIF - MAGIC MYG 

Sistemul de alarmă prezentat este deosebit de fiabil. 
El poate fi montat la un apartament sau un spaţiu 

comercial, protejând atât uşa principală cât şi 
intrările auxiliare sau ferestrele, Prin faptul că dis

pune de anclanşare cu întârziere, ca şi imediată, 
independente, alarma se pretează foarte bine 
pentru un autoturism, utilizând ca senzori fie 

contacte pentru uşi, fie un sistem cu contacte plus 
un senzor de vibraţie (şoc) - ce se găseşte, 

la preţuri rezonabile, în magazinele 
de componente electronice, 
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FILTRE PENTRU 
DIFUZOARE 

(Urmare din pag. 2) 

La reproducerile HI-FI, banda 
de audiofrecvenţe ce trebuie 
reprodusă este cuprinsă între 20 
Hz şi 20 kHz. Din această bandă , 
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un filtru trece-jos permite trecerea 
semnalelor cu frecvenţe mai mici 
de 500 Hz, celelalte componente 
fiind eliminate; un filtru trece-sus 
permite trecerea semnalelor 
superioare frecvenţei de 3 000 Hz, 
celelalte semnale, inferioare, fiind 
oprite . Din acest exemplu se 
înţelege că rolul filtrului trece-

bandă este de a permite trecerea 
semnalelor cu componente între 
500 Hz şi 3 kHz. 

Aceste limitări de frecvenţă nu 
se produc brusc, ci după anumite 
curbe de atenuare, de exemplu cu 
12 dB/octavă, ceea ce înseamnă 
că un semnal cu frecvenţa dublă 
faţă de alt semnal are o amplitu-
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dine mai mică cu 12 dB faţă de 
primul În sensul creşterii sau 
scăderii frecventei, În funcţie de 
tipul de filtru. In concepţia de 
realizare a filtrelor trebuie avute În 
vedere frecvenţele de tăiere ale 
difuzoarelor sau curbele de aten
uare ale difuzoarelor, care pot fi 
de 6, 12 sau 18 dB/octavă. Nu 
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este recomandat să Încărcăm 
difuzoare le cu energia unor sem
nale pe care acestea nu le pot 
reproduce. 

Practic un woofer are frecvenţa 
de tăiere cuprinsă Între 1 000 şi 
1 500 Hz dacă diametrul său este 
de 25 cm şi de 400-1 000 Hz dacă 
diametrul creşte la 38 cm. La un 
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difuzor midrange, banda repro
dusă trebuie să aibă În vedere 
calităţile difuzoarelor woofer şi 
tweeter. Valorile frecvenţe lor de 
tăiere se stabilesc din bobine şi 
condensatoare după nişte relaţii 
care au În vedere impedantele 
difuzoarelor. 

În figura 1 sunt ilustrate grafic 
curba de răspuns a amplificatoru
lui şi curba acustic;.ă reprodusă de 
un singur difuzor. In figura 2 apar 
cele două difuzoare, fiecare cu fil 
trul respectiv, unde L 1 C1 
formează un filtru trece-jos, iar 
L2C2 un filtru trece-sus. Valorile 
bobinelor şi condensatoarelor se 
pot determina cu aproximatie prin 
formulele: 

L 1 (mH) = 250 . R 
F 

unde R = impedanţa difuzorului dată 
ÎnQ 

F = frecvenţa de tăiere dată 
În Hz 

C1 (~F) = 160 000 
F · R 

L2(mH) = 1.§Q.:B 
F 

C2 (~F) = 1.QQ..QQQ 
F · R 

Când se folosesc trei difuzoare, 
configuraţia apare ca În figura 3, 
unde este montat În plus un difuzor 
midrange cu un filtru trece-bandă . 
Acest filtru este compus din două 
filtre de tip trece-jos - trece-sus, ale 
căror componente se stabilesc cu 
formulele deja prezentate, ţinându
se cont de impedanţa difuzorului şi 
alegându-se frecvenţele de tăiere . 
Ca sistemul electric să fie echilibrat 
pe Întreaga bandă de frecvente, 
este recomandat ca cele trei difu
zoare să aibă aceeaşi impedanţă. 
Când ascultăm un program muzi
cal, partea principală din energia 
electrică este consumată de woofer. 
In celelalte difuzoare dozarea 
energiei se face subiectivI aClionân
du-se comenzile contro eru ui din 
amRlificator sau, mai exact, dozarea 
se face În funcţie de preferinţele 
ascultătorului. 

Bobinele se confecţionează fără 
miez magnetic şi au forma unui 
bobinaj pe mosor, cu dimensiunile 
orientative din figura 4. Graficul din 
figura 5 permite determinarea 
numărului de spire pentru valori ale 
inductanţei reieşite din calcule. 
Diametrul conductorului se sta
bileşte În funcţie de puterea la care 
lucrează difuzorul şi impedanţa 
difuzorului, admiţându-se o densi
tate de curent de 4 Nmm2. 
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© onstruit cu un m1l11lTI de 
componentc integratc, acest aparat 
se poate folosi în procesele indus
triale la numărarea pieselor de pc 
benzilc de montaj, la numărarea 
vizitatorilor dintr-o expoziţie etc. 

Pentru a înţelege funcţionarea 

aparatului, vom urmări schema de 
principiu, care este structurată pe 
mai multc blocuri funcţionale. 

Blocul de formare a impul
surilor 

Acesta are rolul de a transfOlma 
semnalele provenite de la două 

fototranzistoare În impulsuri drept-

II 

/1 
447 

(O 60 
4192 cu co 

II 

Ps 
555 lE 

100 11 ( 

k 

555 lE 2 
( 

10" F 

unghiulare. EI este format din două 
fototranzistoare tip ROL 31, două 
circuite integrate liniare tip 555, 
rezistoare şi condensatoare. Dacă se 
obturează fluxul luminos al foto
tranzistoarelor în ordinea 
A-B, la ieşirea l a circuitului inte
grat ~E555 se obţin impulsuri pen
tru validarea sensului de numărare 
înainte. Pentru sensul de numărare 
înapoi, ordinea de obturare a fluxu
lui luminos este B-A, iar impul
surile de comandă se obţin la ieşirea 
2. Cu alte cuvinte, ieşirea I este 
comandată de fototranzistorul A, iar 
ieşirea 2 de fototranzistorul B. 

L7 
U 

447 

(O 
4192 cu 

II 

II P1 

473 
T 

P2 

T1 

8[107 

Blocul de comandă a sensului 
de numărare 

Este format dintr-un circuit bas
culant bistabil de tip CDB 473 şi 

două porţi logice ŞI-NU de tip 
CDB 400. Obturarea fototranzis
torului A produce impulsul carc 
trece blocul pe sensul de numărare 
înainte, în timp ce obturarea foto
tranzistorului B furnizează impul
sul care va fi numărat înainte. Prin 
urmare, dacă ordinea de obturare a 
celor două fototranzistoare se 
menţine A-B, impulsurile vor fi 
numărate în sens direct. Sensul de 
numărare invers este dat de starea 
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POLARIZAREA 
TRANZISTOA ELOR BIPOLARE 

Dispersia parametrilor 
tranzistorului de la un exemplar 
la altul face să nu se poată pune 
bază pe caracteristicile acestuia 
(cele date în catalog trebuie con
siderate tipice). Situatia este 
deosebit de dramatică' pentru 
tranzistorul în conexiune EC 
(emitor-comun). Aici dispozi
tivul polarizat în regiunea activă 
normală poate fi caracterizat cu 
aproximaţie de parametrii V EB' 
~ şi lCBD: Dis~ersia luiV..EB este 
nesemmlicatlva, ale lUi ICBO ŞI 
~ sunt Însă foarte mari. 

Punctul static de functionare se 
va găsi la intersec~a caracteris
ticii 

iB = lB = const., 
VBB - VEB 

lmde IB = R
B 

cu dreapta de sarcină statică 
(fig. 1). Ecuaţia dreptei de sarcină 
este VCC = - VCE + Rele·. 

Pentru alt ~ caractensttca 1B = IB 
= const. are altă pozi~e şi punctuL 
static de funcţionare se schimbă. 

Cel mai răspândit mod de 
polarizare este acela care uti
lizează o sursă comună de ali
mentare, după cum se arată în 
figura 2, pentru un tranzistor npn 
în conexiune Er; şi regim de 
amplificare clasa A. Sursa EC 
fumizează atât curentul de colec-

pOl1ii logice P3, a tranzistorului 
ŢI şi de sensul de obturare B-A. 

Blocul numărător 
Este construit cu circuitul inte

grat specializat de tip CDB 4192. 
Acesta este un numărător zecimal, 
sincron, reversibil, prevăzut cu 
două intrări de tact. Semnalele de 
la blocul de comandă a sensului de 
numărare se aplică pe intrările de 
numărare directă (CU) şi inversă 

(CD). Conectând în cascadă trei 
circuite integrate, se obţine un 
număr maxim care J1U depăşeşte 
1000, mai exact 999. Aducerea la 
zero a numărătorului (resetarea) se 
TEHNIUM mai 2001 

tor cât şi curentul de bază nece
sar poziţionării punctului static 
de funCţIOnare pe dreapta de 
sarcină în zona dorită (fig. 2a). 
Marele dezavantaj al acestei 
scheme este că, datorită disper
siei mari a parametrilor IB' ~ 
constructiv ŞI func~e de tempe
ratură, punctul static de 
funcţionare nu poate fi controlat. 

2 o 

face cu ajutorul eomutatorului K. 
Blocul de afişare şi decodificare 
Decodificarea semnalelor de la 

J1umărător se face cu circuite inte
grate de tip 447. Acestea sunt 
decodificatoare cod BCD/cod 7 
segmentc cu colectorul în gol. 
Afişajul se realizează cu ajutorul a 
trei celule cu anoduJ comun. 

Blocul de alimenlare 
Alimentarea montajului se face 

de la o sursă de tensiune constantă 
de 5 V. Consumul fiind redus, 
aparatul poate li al imentat şi de la 
baterii sau acumulatoare. 

b 

Schema din figura 2b, Înlătură 
dispersia lui 18 , ş i deci a lui ~, 
prin montarea unui divizor de 
polarizare RB 1> RB2 prin care se 
stabileşte un curent de circa (10-
20) IB' astfel că tensiWlea bazei 
este practic stabilizată. Rezistorul 
din emitor RE' care introduce o 
reactie negativă, are un mare rol 
în tmbunătătirea parametrilor 
schemei În fWlcţie de tempe
ratură. Astfel, datorită creşterii 
temperaturii, curenţii le şi lE au 
tendinţa să crească. Va creşte ş i 
potenţialul emitorului faţă de 
masă şi, cum baza este menţinută 
la o tensiune constantă, datorită 
divizorului RBI şi RB2 va rezulta 
o diminuare a tenSiunii UBE şi 
deci a curenţilor le rE' 
Dezavantajul acestei scheme este 
că, datorită valorilor relativ mici 
ale rezistoarelor RB I şi RB2, are 
loc un proces de reducere a 

fu 
·11 o' 

0.1 
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impedanţei de intrare a etajului. 
Pentru În lăturarea acestui 
fenomen, se poate utiliza pentru 
polarizarea bazei o conexiune 
"bootstrap", care păstrează şi 

avantajele schemei preccdente 
datorită existenţei divizorului de 
bază (fig. 2c). Întrucât în 
conexiunea EC semnalul pe 
emitor este în fază cu cel din 
bază, prin condensatorul C se 
aplică o reacţie pozitivă la 
intrare (deci o mărire a semnalu
lui In bază) care se traduce prin 
mărirea impedanţei de la intrare. 

a 



OVOMETRU ELECTRONIC 
.. Dr. ing. Andrei CIONTU 

Din punct de vedere electric, oul, în ansamblu 
(coajă şi conţinut), reprezintă un dielectric. Orice 

dielectric introdus într-un câmp electromagnetic de RF 
se încălzeşte, o parte din energia acestui câmp fiind 

pierdută prin transformarea ei în căldură. 

C? C5 
10p lOp 

R7 
1 k8 

~ 
© ercetările de laborator 

au arătat că ouăle proaspete 
absorb mai puţină energie 
electromagnetică de RF, iar 
cele vechi (stricate, clocite) 
mai multă . În conformitate cu 
această observaţie, se pro
pune schema de "ovometru" 
electronic din figura 1. Este 
vorba de un oscilator de RF cu 
un tranzistor npn cu siliciu, tip 
Colpitts În bază comună, 
lucrând pe o frecvenţă fixă În 
jur de 10 MHz (valoarea nu e 
critică) . Amplitudinea semnalu-

- lui de colector (dozată cu P) 
este măsurată de un voltmetru 
electronic simplu (dioda cu 
germaniu D1 , R6, cs, 
microampermetru). 
Dielectricul (oul) fiind scos din 

II 

C7 
100p 

al 
EFDll 0 

1 le 

interiorul bobinei de inductanţă 
L, cu P se reglează capătul de 
scală. Introducând oul În interi
orul carcasei bobinei, acul 
microampermetrului se va roti 
spre stânga. Scala instrumen
tului (microampermetru de 
casetofon) poate fi gradată , 

practic, calitativ, astfel Încât să 
indice dacă oul este vechi 
(clocit), Îndoielnic, proaspăt 

etc. 
Alimentarea se face cu Ec = 

6 V obligatoriu cu patru baterii 
R6, ovometrul trebuind să fie 
portabil (luat la piaţă) . 

În figurile 2a şi 2b se dau 
desenul cablajului imprimat şi 

cel al modului de echipare a 
plăcii cu componente. În figura 
3 se prezintă un aspect practic 
posibil al ovometrului În care: 

(Continuare În pag. 27) 
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INTRODUCERE 

Majoritatea radioamatorilor 
doresc să-şi realizeze singuri 
aparate de emisie-recepţie. Astfel 
ajung în faţa unei probleme deli
cate: lipsa aparatelor de măsură şi 
control. Personal m-am confruntat 
cu lipsa unui frecvenţmetru. Am 
realizat astfel un aparat necesar 
nevoilor mele: un frecvenţmetru la 
care am adăugat şi un oscilator 
capabil să oscileze cu frecvenţe de 
la 20 Hz la 200 MHz. Acesta a fost 
construit în patru module realizate 
şi verificate independent. Cu per
misiunea dumneavoastră, îl voi 
prezenta în continuare. 

NUMĂRĂTORUL 
Acesta a fost realizat cu circuitul 

MMC22928 , care permite 
obţinerea unui numărător pe 3 1/2 
digiţi (fig. 1). Afişoarele trebuie să 
fie de tipul cu catod comun. 
Semnalul de intrare (impulsurile 
negative de numărare) se aplică la 
pinul 12 (clock) al circuitului CII. 
TEHN/UM mai 2001 

Pinul 5 al circuitului (latch 
enable) este intrarea de comandă a 
circuitelor "latch" interne, astfel: 
dacă această intrare este nivelul 
"SUS" (+5 V), afişoarele urmăresc 
evoluţia numărătoare lor, iar dacă 
intrarea este la nivelul ,,10S" 
(GND), acestea rămân "îngheţate" 
la valoarea pe care o aveau în 
momentul schimbării nivelului pe 
această intrare. 

Pinul 13 al circuitului integrat 
(reset) este intrarea de punere la 
zero. Numărătoarele sunt aduse la 
zero când această intrare este 
adusă în starea "SUS". 

Aceste impulsuri sunt furnizate 
de circuitul MMC40 l7 (CI2). 

Cablajul pe care l-am realizat 
este prezentat în figurile Sa şi 5b. 

BAZA DE TIMP, FORMA
TORUL DE SEMNAL ŞI GENE
RATORUL IMPULSURILOR DE 
COMANDĂ 

Pentru baza de timp s-a folosit 
circuitul E555 (CI3). Acesta 

generează impulsuri dreptunghiu
Iare cu frecvenţa de 10 Hz, ce se 
aplică circuitului CI2 la pinul 14, 
acesta din urmă furnizând impul
surile de comandă pentru numără
tOL Condensatorul CI trebuie să fie 
cu tantal, pentru o mai bună stabi
litate a frecvenţei bazei de timp. 

Pentru a avea o rezistenţă cât mai 
mare la intrarea frecvenţmetrului 
(IN 1), primul tranzistor din f0ll11a
torul de semnal este de tipul cu efect 
de câmp, rezistenţa de intrare fiind 
dată de valoarea rezistenţei R 16 = 1 
Mil. Din semireglabilul SR 1 se 
reglează stabilitatea cifrei afişate de 
numără tor. Cele două porţi transfor
mă semnalul în impulsuri compati
bile TTL şi CMOS. La bOll1a TNI 
vine semnal din exterior sau de la 
oscilator, iar de la borna 12 semnalul 
este trimis la modulul divizor. 

Circuitul CI5 (LM7805) slabi
lizează tensiunea de alimentare a 
tuturor circuitelor din montaj. 
Pentru o stabilizare riguroasă a 
tensiunii trebuie ca tensiunea de 
alimentare să fie mai mare 7 V. 
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În figura 2 este prezentată 
schema de principiu, iar figurile 6a 
şi 6b ÎnÎaţlşează cablajul pe care 
l-am realizat. 

DIVIZORUL DE FRECVENŢĂ 

Cu ajutorul modulelor prezentate 
mai sus se obţine un frecvenţmetru 
capabil să măsoare frecvenţa sem
nalelor ce au între 10 Hz ŞI 2 000 
Hz . 

Pentru a măsura frecvenţe mai 
mari, vom introduce divizoarele de 
frecvenţă (fig. 3) . Acestea vor 
diviza cu 10 valoarea frecvenţei 
semnalului după ce acesta a fost 
transformat în semnal compatibil 
TTL şi CMOS. Pân!! la frecvenţa 
de 2 MHz se folosesc divizoare 
realizate în tehnologie CMOS, de 
tipul MMC4018, care, la o ali
mentare de 5 V, pot funcţiona pân!! 
la frecvenţe de aproximativ 5 
MHz. Pentru semnale cu frecvenţe 
cuprinse Între 2 MHz şi 20 MHz se 
foloseşte circuitul CDB490, rea
lizat În tehnologie TTL şi capabil 
să fun ctioneze la frecvente de 
maxin1Lun 20 ... 30 MHz. . 

Pentru a măsura frecvenţe de 

III 

până la 200 MHz se foloseşte un 
circuit de tipul DP 11 , realizat în 
tehnologie ECL. Acesta se va afla 
pe al patrulea modul. 

Deoarece comutatorul KI folosit 
avea doar 4x3 poziţii, pe acest al 
treilea modul se afl!! şi comutatorul 
K2, de obţinere a benzii extinse de 
funcţionare (2 .. . 200 MHz). 

O variantă de cablaj este prezen
tată în figura 7. 

OSCILATORUL UNIVERSAL 
ŞI DIVIZORUL ECL 

Pe acest modul se află divizorul 
de viteză cu circuitul DP II, piesă 
esenţială pentru cei interesafi de 
UUS. Acest circuit divide 
frecvenţa semnalelor cu 10, chiar 
dacă acestea nu au fost formate în 
impulsuri compatibile cu cele digi
tale. De aceea, semnalul este prelu
at din sursa lui TI. Astfel se 
menţine avantajul unei impedanţe 
mari la borna IN 1 a frecvenţmetru
lui , deşi impedanţa de intrare a 
montajului cu DPII este mică (82 
). 

De asemenea, pe această placă 
(fig. 4) se mai află şi "oscilatorul 

o 

fA2 

Faţa 

cu 
lipituri 

6a 

Faţa 

cu 
componente 

6b 

universal". Acest montaj intră în 
oscilafie pe orice frecvenţă cuprin
să în mtervalul 20 Hz .. . 200 MHz, 
în funcţie de circuitul LC cuplat la 
intrare (IN2) . Semnalul obţinut 
fiind introdus la borna IN 1, s~ 
poate citi direct frecvenţa pe care 
oscileaz!! circuitul cu pricina . 
Utilitatea unui astfel de montaj nu 
poate fi pusă la îndoială, acesta 
fiind un veritabil GRID-DIP-metru 
digital. 

Trebuie atrasă atenţia că sem
nalul astfel obţinut este disponibil 
la borna INI, lucru ce I?oate fi un 
avantaj . Circuitul mai ţme cont şi 
de inductanţele şi de capacităţile 
parazite, aşa c!! firele de legătură 
trebuie s!! fie cât mai scurte. 

Cablajul acestui modul este 
prezentat în figura 8. 

PRECIZĂRI FINALE 

La acest aparat trebuie re~late 
doar două lucruri: baza de timp , 
ceea ce se face acţionându-se 
asupra semireglabilelor SR2, şi 
SR3 pentru o afişare corectă a va
lorii frecvenţei , şi stabilitatea cifrei 
afişate, ce se obţine acţionându-se 
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asupra semireglabilului SRI. 
Acest SR 1 poate fi şi un 
potenţiometru , caz În care va fi 
scos la exterior, cum, de altfel, am 
procedat personal. 

Trebuie precizat că circuitul 
DP II poate fi folosit până la o 
frecvenţă maximă de 200 MHz. 
Poate fi folosit şi la frecvenfe 
joase, cu condiţia ca fronturi e 
semnalului să aibă minimum 31ls. 
Acest lucru ne pune Într-o situaţie 
delicată, el neputând fi utilizat la 
frecvenţe sub 200 MHz, deoarece 
va arăta valori eronate. De altfel, 
ca regulă generală, se impune uti
lizarea frecvenţmetrului astfel 
încât valoarea afişată să aibă cel 
puţin trei cifre, adică să se obţină 
o acurateţe maximă. : 

Atenţie: dacă aparatul se află pe 
o scală inferioară, astfel Încât 
frecvenţa are o valoare mai mare 
decât cea care poate fi afişată, va
loarea citită va fi eronată. 

Cei ce dispun de un comutator 
6x2 vor putea renunţa la comuta
torul de extindere a scalei. 

Este bine ca Întregul montaj să 
fie introdus Într-o cutie metalică 
cu dimensiunile de 150xll Ox25 
mlu sau mai mari. 

In final urez tuturor celor intere
saţ i de acest aparat spor la treabă, 
chiar dacă nu sunt electronişti cu 
experienţă, cum de altfel nu sunt 
nici eu. 

Bibliografie: 
Colecţia "Tehnium", 

1998, 1999; 
- Almanahul "Tehnium", 1983; 
- Revista "Conex Club", 1998, 

1999. 
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Lista de componente 
Rezistoare 
Rl...R7 = 39 n 
R8 ... Rll = 1,5 kQ 
R12 = I kQ 
R13 = 10 kQ 
R15 = 2,2 kn 
R16 = I Mn 
RI7 = 470 kQ 
R18 = I kn 
R19 = 2,2 kn 
R20 = 39 n 
R21 = 470 n 
R22 = 27 kn 
R23 = 510 n 
R24 = 3,3 kQ 
R25 = 7,5 kQ 
R26 = 5,1 kQ 
R27 = 1,2 kQ 
R28 = 5,1 kn 
R29, R30 = 820 n 
R31 = 82 n 
R32 = 680 n 

Condensatoare 

C1= 1,5 ~F (tantal) 
C2 = 10 nF 
C3 = 100 ~F 
C4 = 10 ~F 
C5 = 100 ~F 
C6 = 100 ~F 
C7 = 100 ~F 
C8 = 33 ~F 

C9 = 330 'nF 
CIO, CII = 100 nF 
CI2 = 100 ~F 
CI3=IOnF 

Diode 
Dl...D3 = 1N4148 

Tranzistoare 
Tl ... T4 = BCI07(BCI71) 
T5 = BF256 (BFW Il) 
T6 = BCI71A 
T7 = BF199 
T8, T9 = 2N4957, BF272 
TlO = BCl77 
Tl1 = BF245A 

Circuite 
integrate 
CI1 = MMC22928 
CI2 = MMC4017 
CI3 = E555 
CI4 = CDB400 
CI5 = LM7805 
CI6 ... CI8 = MMC40lR 
CI9 = CDB490 
CI10 = DP11 

Semireglabile 
SR1 = I kn 
SR2 = 10 kn 
SR3 = 250 kn 
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Imprimanta cu jet de cerneală (VIII) 
Proiectarea unui sistem de acţionare 
a subansamblului de avans al hârtiei 

.. Dr. ing. Iosif CURIŢA 
Ing. Valeriu Dan MINCIU 

(Urmare din numărul treClIl) 

3.9. Calculul arborilor 
3.9.l. Predimens ionare 
Acest calcul se efectuează la solicitarea de 

torsiune cu relaţia d "" ...J Mtn / 0,2 . 't' at' unde 
pentru materialele metalice uzuale se consi
deră 't' at "" 1 0".30 N/mm2. Se adoptă 
't/at. = 30 N/mm2. 

In mod corespunzător, diametrele arbo
rilor devin: 

- pentru arborelr:e21~. --:--::-::---:-
dr "" ...J MtnI / 0,2 . 't' at "" 2,3 mm; 

- pentru aroorer:le"-7'II,,-, ----:--:-=-"'7 

dU "" ...J MtnII / 0,2 . 't' at "" 3,5 mm; 
- pentru arborer-:l""e;-,I~II,,-. --;-;0-::--, 

dnr "" ...J MtnllI / 0,2 . 't' at "" 5,0 mm. 
Mărimile diametrelor calculate ale arbo

rilor nu se standardizează, în care scop se vor 
întrebuinţa semifabricate de profil - bară de 
secţiune rotundă - apropiate de dimensiunile 
respective. 

Diametrele arborilor se standardizează 
numai în cazul cuplajelor şi al rulmenţilor. 
Spre deosebire, diametrele fusurilor, când se 
folosesc rulmenţi, sunt mai mari sau mai 
mici decât diametrele arborilor cu care fac 
COIJ> comun. 

Intrucât se practică lagăre prin alunecare 
pentru sprijinirea fusurilor radiale, diame
trele acestora se adoptă constructiv cu maxi
mum 0,5 mm mai reduse, astfel: 

I I I 

dr "" 2 mm, du "" 3 mm, dm "" 4,5 mm. 

3.9.2. Verificări la rezistenţă 
Obişnuitele verificări de rezistenţă la 

solicitare compusă - torsiune şi încovoiere, 
precum şi la oboseală (prin metoda 
Soderberg sau Serensen-Kinasoşvili) nu mai 
sunt necesare datorită caracterului procesului 
tehnologic al imprimantei şi intensităţii soli
citărilor . 

• 

3.10. Calculul lagărelor 
Fusurile radiale ale arborilor I şi III sunt 

sprijinite pe lagăre tip bucşă. Arborele II este 
fix, elementele dinţate 2 şi 3 rotindu-se în 
jurul fusurilor radiale ale acestuia. 

Dimensiunile bucşelor s-au adoptat 
orientativ după valorile standardizate 
(STAS 772-89). 

3.11. Asamblarea roţilor dinţate 1 şi 4 pe 
arbori 

Conform practicii uzi tate la dispozitivele 
periferice, în general, asamblarea elementu
lui dinţat pe arbore se efectuează astfel [3,4]: 

în cazul roţii dinţate 1, din material 
metalic, îmbinarea se realizează prin presare; 

pentru roata dinţată 4, din material 
plastic, s-a conceput o asal1}blare prin strân
gere cu suprafeţe conice. In plus, s-a pre
văzut, în vederea asigurării, o şaibă elastică 
(tip Grower) peste care să se aplice un 
adeziv. 

Datorită solicitărilor reduse ce intervin în 
procesul de funcţionare al imprimantei, nu 
prezintă interes verificarea la rezistenţă a 
asamblării. 

F 

Schiţa arcului elicoidal cilin
dric flexional 
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4. Calculul proiectării arcuri/or elicoidale 
cil0drice jlexionale 

In număr de două - identice ca formă şi 
dimensiuni -, aceste elemente elastice (fig. 
11) au rolul de a asigura, prin intermediul 
câte unei piese profilate, 2 şi 2' (fig. 12), ca 
tija presoare 3 să exercite apăsarea necesară 

Schiţa constructivă parţială a 
acţionării tijei presoare 1 (1') - arc 
elicoidal cilindric flexional; 2 (2') 
iesă profilată, 3 - tijă presoare; 4 -

tambur; 5 - şasiu. 

asupra hârtiei de tipărit pe tamburul 4 în tim
pul funcţionării imprimantei. 

Pentru proiectarea tipului de arc respectiv 
corespunzător cerinţelor de lucru s-a con
ceput, comparativ cu cazurile similare, tema 
cu unnătoarele date primare (fig. 13): 

- forţa de pretensionare a arcului 
F I ==11,9N; 

- unghiul de deformare corespunzător 
forţei FI aOI ==7,43°; 

- forţa suplimentară de lucru 
F2 == 5,93 N; 

- diametrul sârmei arcului 
ds == 1,2 mm; 

- diametrul mediu al spirelor arcului, 
condiţionat de gabarit 

Dm ==3,4 mm; 
- lungimea braţului arcului la cupla 
cinematică de rotaţie fixă A 

a == 5 mm; 
- lungimea braţului arcului la cupla 
cinematică de rotatie mobilă B 

, b == 35 mm' , , 
- materialul arcului 

OLe 65 A, cu E == 2 .105 N/mm2 şi 

TEHNIUM mai 2001 

ori "" 2.103 N/mm2. 
Parametrii principali caracteristici proiec

tării tipului de arc considerat, detenninaţi cu 
relaţiile specifice metodologiei prezentate în 
[4,5], au valorile: 

• săgeata unghiulară maximă a arcului, 
corespunzătoare unei caracteristici liniare, 

• săgeata liniară a arcului 

f == a . a == 0,92 mm; 

• lungimea sânnei arcului 

ls == (7t . a . d~ . E) / (64 . a . F) "" 42 mm; 

unde F == FI + F2 == 17,83 N; 

• numărul de spire al arcului 

ns == (ls - a - b) / (7t . Dm) == 3,14 spire active. 

Schema de calcul a arcului 
elicoidal cilindric flexional, 

montat pretensionat, În 
funcţionare. 

Bibliografie selectivă 
, 

[1) Minciu, V. D. Modul inkjet de tip bubble j et. 
Lucrare de diplomă de inginer de mecanică fină , spe
cialitatea echipamente periferice pentru calculatoare. 
U.P.B., 1999; 

f2] Columbus, Louis. Imprimante. Traducere din 
limoa engleză, Editura Teora, Bucureşti , J 995; 

[3] Demian, T., Tudor, D., Curiţa , 1., Niţu , C. Bn=ele 
proiectării aparatelor de mecanică fină. voI. 2, Eehtura 
Tehnică, Bucureşti, 1986; 

f4] Demian, T., Curiţa, 1., Kostrakievici, S., Pascu, 
A., Udrea, C., Elemente constructive de mecanicâjină. 
Aplicaţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucure~ti , 
1980; 

[5] Demian, T., PaJade, D. D ., Curiţa , 1., Elemente 
elastice În constmcţia aparatelor de mecanică fină. 
Premiul " Aurel Vlaicu " al Academiei Romane decernat 
pe anul 1994, Editura Tehnică , Bucureşti , 1994. 
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STABILIZATOR DE CURENT 
PENTRU 

AUTOTURISMUL "DACIA 1300" 

&şa cum este binecunoscut, 
autoturismele din familia "Dacia 
1300" folosesc un altemator trifazic ca 
generator rotativ pentru reÎncărcarea 
acumulatorului de la bord. Pentru ca 
tensiunea continuă de la ieşirea 
redresorului trifazic (cu diode semi
conductoare) să fie constantă , curentul 
prin bobina de excitaţie a altematoru
lui trebuie să fie, constant, În jur de 2 
A. Reglarea automată a acestui curent 
se face (Încă) de către constructor cu 
ajutorul unui releu electromagnetic de 
maxim, care Întrerupe tensiunea de 
excitaţie când aceasta creşte periculos 
(peste + 14,2 V) datorită turaţiei 
motorului . Această soluţie clasică este 
depăşită datorită impreciziei şi difi
cultăţilor reglajului, precum şi fiabi
lităţi i scăzute. Au apărut multe van-

1 

mox 14,2V 

+ 
T2 

~ 

"Y03FGL 

ante de scheme de "relee electronice", 
de "stabilizatoare auto", de "regula
toare electronice" etc., mai mult sau 
mai puţin sofisticate şi ... lăudate. 

Ceea ce se propune În articolul de 
faţă este un stabilizator de curent 
foarte simplu, folosind numai două 
tranzistoare cu gennaniu (care proba
bil că "zac" nefolosite În "zestrea" 
oricărui radioelectronist constructor 
amator). 

Schema de principiu este dată În 
figura 1. Stabilizatorul de curent pro
priu-zis, clasic, este format din dioda 
Zenner D 1, tranzistorul TI şi rezis
tenţele aferente RI, R2 + R3. Acesta 
stabilizează curentul de bază 182 pen
tru tranzistorul T2 , care este un ampli
ficator de curent până la nivelul de 
1 = Iex '" 2 A. Avem : 

OF 

Ax reglaj 
lex 

2a 

~ Carcasa 
plastic 

o 
tI'I 

r 

3 

~-
65 

-
I 

Rodiolor 
AI 1'2 

2b 

1 - 1 - Uzi 0,2 . lex - A I 
EI - 82 - R2 + R3" • - 1-'2 82 

Acest curent variază cu R3 Între 
două limite (reglajul stabilizatorului) 
În jurul valorii de 2A. Practic s-a lucrat 
cu: DI = DRD3 (Uzi = 2,08 V); 
TI = AC181 (BI = 50 + 100 pentru 
Ici = 0,6 A); î2 = ADI32 (P2 = 20 
pentru Ic2 = 2 A); D2 = RAI20 
(protecţie) ; R I = 1 kru 1 W; 
R2 = 20 ru 2 W; R3 = 5,6 ru 2 W 
(potenţiometru bobinat cu axul scos pe 
panou). Curentul minim stabilizat este 
2,08 . 20 / 25,6 = 1,6 A, iar cel maxim 
20.8 . 20 / 20 = 2,08 A. 

In figura 2 a se dă placa cu compo
nentele, iar În figura 2 b cablajul 
imprimat la scara 1: 1. Placa echipată 
se pune Într-o carcasă de releu clasic 
(stricat), golită de componentele 
defecte sau inutile. Tranzistorul T2 se 
montează În afara carcasei de plastic, 
pe un radiator (fig. 3). 

-OF 

R2 
qL __ --1~ • P 

Rl n b Q T1 

~l'" f _ H 

_ E 

(+) 
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STATIA DE TELECOMANDĂ 
"SI AL FM-7" 

... Dr. ing. Sorin PISCATI 

Lucrează cu modulaţie de frecvenţă în banda de 27 
MHz. Lungimea antenei radioreceptorului este de cca 

1 m. Nu se va mări sau micşora, deoarece în ambele 
cazuri scade semnificativ raza de acţiune a aparaturii 

de comandă. Receptorul se alimentează la tensiunea de 
4,8 V dintr-un grup de acumulatoare CdNi cu capaci

tatea de 0,5 Ah. După epuizarea celor originale, se pot 
folosi patru acumulatoare CdNi de 1,2 V/O, 5 A înseri

ate. De exemplu: Saji, Warta sau Sanyo. 

RADIORECEPTOR UL 
Receptorul "Signal FM-7" 

poate comanda simultan şi pro
porţional până la şapte ser
vomecanisme (servouri) . 
Acestea pot fi normale, rotative 
sau liniare, trolii pentru veliere 
etc. Toate vor fi de tipul cu 
impulsuri pozitive la intrare. 

Legăturile dintre receptor, 
sursă şi servouri se fac prin 
intermediul unei cuple tip 
mamă-tată . De menţionat că 

acest cuplaj constituie punctul 
slab al receptorului "Signal 
FM-7". Din acest motiv, se 
recomandă înlocuirea lui cu 
cuplaje de tip Futaba, Simprop, 
Graupner sau Tg. Mureş, 

cuplaje care prezintă siguranţă 
În exploatare. Intervenţia se va 
face cu mare atenţie, pentru a 
nu se defecta alte componente 
din receptor. După această 

operaţiune, se recomandă ca 
aparatul să fie introdus într-un 
burete antişoc şi acesta, la rân
dul său, într-o pungă etanşă din 
plastic, astfel încât să fie com
plet exclusă pătrunderea la 
radioreceptor a umezelii, . mai 
ales în cazul navomodelelor. 
TEHNIUM mai 2001 

Periodic se desface punga şi se 
controlează dacă în interior nu 
a pătruns umezeala. Este bine 
ca buretele să fie dintr-un mate
rial care nu absoarbe apa. 

Principalele caracteristici 
tehnice ale receptorului staţiei 

"Signal F M-7" sunt următoarele: 
- Temperatura de lucru : 

-15 ...... +55° C ; 
Umiditatea relativă 

maximă : 

< 75% pentru 40° C ; 
- Gradul de protecţie: 

IP-20 ; 
- Sursa de alimentare : 

Acumulatoare CdNi, 
4,8 V/O,5 Ah; 

- Tensiunea de alimentare : 
4,3 ... 5,8 Vcc; 

- Consumul: 
250 mA la 4,8 V ; 

- Frecvenţa de lucru : 
26,965-27,275 MHz; 

- Distanţa dintre două 
canale adiacente : 

10 kHz; 
- Controlul frecvenţei: 

Prin cristal de cuarţ ; 
- Frecvenţa intermediară: 

465 kHz (455 kHz) ; 

- Sensibilitatea: 
> 2 IlV pentru SIN = dB ; 

- Selectivitatea: 
> 40 dB pentru ± 9 kHz; 

- Tensiunea de ieşire: 
> 150 mV pentru 2,5 kHz ; 

- Tensiunea de lucru : 
3,8 ... 4,2 V stabilizată. 

Caracteristicile principale 
ale decodiJicatorului recep
torului " Signal FM-7'· 

- Amplitudinea maximă a 
impulsului de comandă la 
intrare : 

cca 150 mV ; 
Tipul impulsului de 

comandă la intrare : 
impuls pozitiv; 

- Durata impulsurilor 
de comandă: 
Tp = (10 .... 20) ms : 

To = (0,2 .. 0,6) ms ; 
Ti = (1,0 .. 2,6) ms; 

- Numărul de canale: 
7; 

- Amplitudinea semnalelor 
la ieşire : 

3V; 
- Rezistenţa de ieşire : 

3 kQ; 
Tensiunea stabilizată 

intern : 
4 Vcc. 

Ansamblul receptor-decodi
ficator-servomecanisme este 
echipat din fabrică cu o sursă 
de alimentare constituită din 
acumulatoare CdNi de 500 
mAh. Tensiunea debitată de 
această sursă este de cca 4,8 V. 
Tipul sursei este 10222 sau 
10470. 

(Contin//are În JllIg. 23) 
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_i'·'.u·_ --------------------------------------
EMISIUNI RADIO 

CU MODULATIE DE FRECVENTĂ , , 
.. Prof. 1. MIHAI - laşi 

Transmiterea programelor radiodijuzate 
pentru marele public a utilizat şi utilizează 

gamele de frecvenţă ale undelor lungi, medii 
şi scurte, adică ale frecvenţelor cuprinse între 

150 kHz şi 30 MHz, unde informaţia (vorba 
sau muzica) modulează În amplitudine 

frecvenţa purtătoare. Acest mod de trans
mitere, denumit Modulaţie de Amplitudine 

(MA), a fost impus de condiţiile tehnice care 
existau la Începuturile radiodifuziunii. 

Progresiv cu dezvoltarea tehnologiilor în 
domeniul electronicii, prin crearea unor noi 

componente cu parametri deosebiţi, a 
Început utilizarea unor noi game de 

frecvenţe, În spectre superioare faţă de cele 
ce erau deja folosite. Aceasta a permis ca 

programele radiodijuzate să apeleze la mo
dulaţia de frecvenţă, ale cărei caracteristici 

electrice sunt total diferiţi 
de cele din modula/ia de amplitudine. 

Dacă luăm ca exemplu banda undelor lungi (UL), 
aceasta este delimitată între 150 kHz şi 272 kHz, deci 
acoperă un ecart de 122 kHz. Cum transmiterea unui 
program muzical se face în banda audio 65 Hz-16 kHz, 
înseamnă că fiecare purtătoare, pe care o notăm 1'0, 
prin procesul de modulaţie, va ocupa 1'0 ± 6 kHz, adică 
12 kHz. Astfel că, teoretic, fiecare emiţător are nevoie 

10 -10kHz 10+10kHz 

-75kHz 

MA 
cu dinamica lOdB 

I 10 +75kHz 

I 
MF cU dinamica SOde 

I ~ 

--
Banda ocupată de un emiţător În 

funcţie de amplitudinea semnalului 
modulator 

de 12 kHz, dar, ca semnalele a două statii alăturate să 
nu se întrepătrundă, o comisie tehnică i~temaţională a 
stabilit ca fiecărui emiţător să i se atribuie 16 kHz, 
adică ± 8 kHz faţă de purtătoare. 
Dacă împărţim gama undelor lungi, de 122 kHz, la 

16 kHz, rezultă că putem amplasa doar şapte staţii de 
emiSle. 

Tehnica emisiunilor cu modulaţie de frecvenţă oferă 
în primul rând ascultătorului o calitate superioară, 
adică ceea ce numim înaltă fidelitate - HI-FI. O astfel 
de transmisie se face cu o lărgime de bandă de 150 
kHz, ceea ce arată clar că un singur emiţător ar ocupa 
toată gama undelor lungi . Acesta este motivul pentru 
care emisiunile cu modulaţie de fi"ecvenţă se fac 
numai în unde ultrascurte (UUS), pe plan intemaţio
nal fiindu-le rezervată porţiunea 88-108 MHz, deci un 

1 2 

Schema unui emiţător MF 
I - sursă semnal audio 
2 - oscilator modulat în frecvenţă 
3 - amplificator de putere 
4 - antenă emisie 

ecart de 20 MHz. Evident, calitatea superioară a pro
gramului transmis implică un spectru audio de până la 
15 kHz şi, ca dinamica sonoră să fie foarte bună, 
fiecare emiţător ocupă 150 kHz. Dacă raportăm cei 20 
MHz din UUS la 150 kHz, aflăm că aici pot fi mon
tate 133 de emiţătoare, ceea ce este extraordinar de 
avantajos. 

Dar când ne referim la transmisiile în UUS trebuie 
să avem în vedere eă, indiferent ce putere are emiţă
torul, acesta are raza de acţiune până la orizont, adică 
aproximativ 80 km în jurul antenei. Se poate deci uti
liza aceeaşi frecvenţă purtătoare dacă distanţa dintre 
emiţătoare este mai mare decât de două ori 80 km şi, 
practic, se foloseşte aproximativ 350 km ca măsură de 
siguranţă pentru evitarea interferenţelor. Există deci o 
distribuţie a poziţionării emiţătoarelor MF stabilită 
prin convenţii internaţionale. 

Ca tehnică de transmitere, semnalul muzical face sit 
varieze în anumite limite frecvenţa centrală a emiţă
torului. 
Dacă semnalul muzical este de mică intensitate - de 

exemplu, un pianissimo -, dinamica sa este de ordinul 
a 10 dB (ca amplitudine). Deviaţia trecvenţei de 
emisie va fi de aproximativ ± 10 kHz În jurul 
fi"ecvenţei centrale. Aplicând un semna l cu dinamicfl 

(Continuare În pag. 17) 
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* MEMORATOR 

TRANZISATOARE 
DE PUTERE 

GENERAL PURPOSE POWER TRANSISTORS IN TO·20Z PACKAGE 
Oevice Polarity VeEO 

\loh.a 
min 

BO a'3 N 45 

BO 8'4 P 45 

BO a'5 N 60 

BO a'6 p 60 

ao 817 N ea 
BO 8'8 P ea 
BO 825 N 45 

BO 826 P 45 

BO 827 N 60 

BO 828 P 60 

ao 829 N 80 

BO 830 P 80 

BO 839 N 45 

ao 840 p 45 

8084' N 60 . 

ao 842 p 60 

BO 84J N 80 

BO B44 P 80 
BF 857 N 160 

BF 858 N 260 

BF 859 N 300 
S ICEO. SS VCE (W Cre. 

VCE luu i5 sDecilied ar le -10·18 

T0-202 

it.S:L 
E:n 

1. Emitor 

2. Colector 

3. Bază 

Dimensiunile sunt date 

înmm 

vea O 
Volti 

mi" 

45 

45 
60 

60 

100 

100 

45 

45 

60 

60 

'00 

'00 
45 

45 

60 

60 

100 

100 

'60 
250 

JOO 

VEBO nFE .t bias IC 

VoIt' mA 
min mintmu 

5 40/250 150 

5 40/250 '50 
5 40/260 150 

5 40/250 160 

5 40/260 '60 
5 40/250 150 

5 40/260 160 

5 401260 '50 
5 401250 150 

5 401260 160 

5 401250 '50 
5 40/250 150 

5 401250 '60 
5 40/250 '50 
5 401250 '50 
5 401250 150 

5 401250 150 

5 401250 150 

5 281 30 

5 261 30 

5 261 '30 

TO·220 

1. Emitor 

2. Colector 

3. Bază 

Dimensiunile sunt date 

înmm 

MAI 2001 

& VCE ICM PTA VCElu,1 IT 
VOlts AmD W Voh$ MH. 

ma. m .. mo. mln 

2 6.0 2 0.6 l 
2 6.0 2 0.6 l 
2 6.0 2 0.6 3 
2 6.0 2 0.6 l 
2 6.0 2 0.6 . l 
2 6.0 2 0 .6 l 
2 '.5 2 05 250 
2 1.5 2 05 75 
2 '.5 2 05 250 
2 '.5 2 05 75 
2 1.5 2 0.5 250 
2 1.5 2 0.5 75 
2 3,0 2 0.8 '25 
2 3.0 2 0.8 50 
2 3.0 2 0.8 '25 
2 3.0 2 0.8 50 

2 3.0 2 0,8 125 

2 3,0 2 0.8 50 
10 . 0,3 2 , O 90 
10 0 .3 2 , O 90 

'0 0.3 2 1.0 90 

TO·204 

1. Emitor 

2. Colector 

3. Bază 

Dimensiunile sunt date 

înmm 



TRANZISATOARE 
DEPUTERE 
GENERAL PURPOSE POWER TRANSISTORS IN TO·220 PACKAGE 

Oevlce Polamy VCEO veBO VEBO hFE"t IC 
VOllS Volls VoUs blas mA 

mi" mln mon mtn/miJ)( 

BO 241 N 45 45 5 25.' 1000 

BO 2'1A N 60 60 5 25- 1000 

80 2'1B N BO 80 5 25- 1000 

BO 2elC N 100 100 5 251 1000 

BO 242 P 45 45 5 25.· 1000 

80 242A P 60 60 5 25 1000 

80 242B P eo 80 5 2'" 1000 

BO 242C P 100 100 5 25. 1000 

BO 2'3 N 45 45 5 JOI 300 

BO 243A N 60 60 5 30< 300 

BO 2438 N 80 80 5 301 300 

BO 243C N 100 100 5 301 300 

80244 P 45 45 5 301 300 

BO 244A P 60 60 5 301 300 

BO 244B P 80 80 5 301 300 

BO 244C P 100 100 5 301 300 

MJE 3055T N 60 70 5 201100 4000 

MJE 2955T P 60 70 5 20.'100 4000 

izsc 2233 N 60 200 5 30/150 1000 

250 362 N 70 150 8 201140 5;)()() 

2SC 2073 N 150 150 5 401140 500 
1-25A 940 P 150 150 5 40" 40 500 

2N 529' N 70 80 7 30.0 20 500 

2N 5296 N 40 60 5 30 '120 1000 

2N 5298 N 60 80 5 20 '80 1500 
.. -

2N 6107 P 70 BO 5 30 150 7000 

8U 407 N 150 330 5 10 5000 

8U 4070 N 150 330 5 '0 ' 5000 

TIP 31 N .0 '0 5 1050 3000 

TIP 31A N 60 60 5 'J 50 3000 

TIP 31 B N ao 80 5 111 '~ 3000 

TIP 3 1C N '00 100 5 '050 3000 

TIP 32 P .0 40 5 1050 3000 

TIP 32A P 60 60 5 10 '00 Jooo 

TIP 32B P 80 80 5 10, ~ :WOO 

T'P 32C P 100 100 5 10150 3000 

TIP 41 '" 40 40 5 15/75 3000 

TIP 41 A N 60 60 5 15175 3000 

TIP 41B N 80 80 5 '!>175 3000 

TIP 4 1e N 100 100 5 15175 3000 

TIP 42 P 40 40 5 1!>175 3000 

T.P '2A P 60 60 5 15.75 3000 

TIP 428 P 80 80 5 15/75 3000 

TI P 42C P 100 100 5 '575 3000 

TIP 47 '" 250 3~n 5 30150 300 

TIP 4R N 300 ·'00 5 30.150 300 

TIP 49 N 350 450 5 30:150 300 

TIP 5(l N 400 500 5 30 ' 150 300 

VCE (sat) IS speclf,ed JI IC 10"18 

t. veE leM PTA 

Volts Amp W 

ma. mi. 
4 ' 8 40 

• 8 40 

• 8 40 

4 8 40 

4 8 40 

• 8 40 

4 8 40 

4 8 40 

• 12 65 

4 12 65 

• 12 65 

• 12 65 

4 12 65 

4 12 65 .. 12 65 

4 12 65 
4 10 75 

4 10 75 

5 4 36 

5 5 36 
10 1.5 25 

10 1.5 25 

4 4 36 
4 4 36 

4 4 36 

4 7 40 

15 7 60 
1.5 7 60 

• 3 40 

4 3 40 

4 3 40 

4 3 40 

4 3 40 

.. . 3 40 

.. 3 40 

4 3 40 

4 6 65 

4 6 65 

• 6 65 

4 6 65 

4 6 65 

4 6 65 

4 6 65 

4 6 65 

10 1 40 

10 • 40 

10 1 40 

10 1 40 

VCEts.U ., le 
Volts A 
typ 

1.2 3.0 
1.2 3.0 
1.2 3.0 

1.2 3.0 
1.2 3.0 
1.2 3.0 

1.2 3.0 

1.2 3.0 
1.5 fi.O 
1.5 6.0 
1.5 6.0 

1.5 6.0 

1.5 6.0 

1.5 6.0 
1.5 6.0 

1.5 6.0 

1.1 4.0 

1.1 4 .0 

1.0 4.0 

1.0 5.0 

1.5 0.5 

1.5 0.5 

1.0 0.5 

1.0 1.0 

1.0 1.5 

1.0 7.0 

1.0 5.0 

3.5 5.0 

1.2 3.0 

1.2 3.0 

1.2 3.0 

1.2 30 

1.2 30 

1.2 30 

1.2 30 

1.2 3.0 

1.5 6.0 

1.5 6.0 

1.5 6.0 

1.5 6 .0 

1.5 6 .0 

1.5 6 .0 

15 6.0 

1.5 6.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 10 

IT 

MHz 

min 

3 

J 
J 
J 
3 

3 

3 

J 
3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

2 

2 

8 
8 
4 

4 

0 .8 

0.8 

0.8 

10 

10 

10 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 

10 

10 

10 

10 

, 
I 
I 

X 
I 
I 
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STATIA DE TELECOMANDĂ , 

"SIGNAL FM·7" 
... Dr. ing. Sorin PISCATI 

(Urmare din pag. 17) 
. Schemele electrice ale receptomlui 

ŞI decodificatomlui sunt prezentate În 
figurile 3 şi 4 (pag. 18- l 9). 

După cum am mai arătat, În dotarea 
staţiei de telecomandă intră şapte ser
vomecanisme, tiecare cu electronică 
proprie. Motonli pentapolar al unui ast
reI de servo are statoml echipat cu mag
neţi permanenţi şi, din această cauză, 
prezintă un cuplu mare la un consum 
relativ scăzut. Servomecanismul este 
prevăzut cu un sistem de reglaj al neu
tmlul. 

Caracteristicile tehnice prillc~)ale 
a/~ sen'omecanismelor statiei Slgnal 
1-"101-7 ' 

- Temperatura de lucm : 
-lS ...... + SSoC; 

- Umiditatea relativă maximă: 
< 7S% pentru 40° C . 

- Gradul de protec~e : ' 
IP20 ; 

- Tensiunea de alimentare: 
4,3 ...... S,8 Vcc; 

- Curentul absorbit la functionarea 
în gol: 8 mA/4,8 V ; 

- Curentul absorbit la sarcina 
maximă : 0,3 N4,8 V ; 

- Unghiul de rotire al echei : .L 30 °; 
- Jocul: ± I,So; 
- Rezoluţia: ± 1,5°; 
- Cuplul maxim: 

1,6 daN.cm ; 
- Cuplul de blocare: 

2,0 daN.cm; 
- Consumul cu echea blocată : 

SOO mA/4 8 V; 
- Timpul de deplasare a echei (pen

tru 30°) : 
0,3S s. 

Staţia este dotată cu un încărcător 
penlm acumulatoarele emiţătomlui şi 
receptomlui. 

Schema de principiu a acestui 
aparat este dată în figura S. Elementele 
principale ale încărcătomlui sunt două 
becun de 24 V/SO mA. Rezultă că la 
oricare din cele două ieşiri ale aparatu
lui se poate obţine un curent I?ractic 
constant de maximum SO mA, mdife
rent de starea de încărcare a acumula
toarelor şi de tensiunea la bornele aces
tora. Primarul transformatorului de 
reţea lucrează numai la 220 V ca. 
Secundaml poate debita un curent de 
cca 220 mA la aproximativ 22 Vca. 
Această tensiune este redresată de patru 
diode montate în punte. Cele două 
becuri cu incandescentă pot fi Înlocuite, 
in caz de derectare, ' numai cu altele 
echivalente. Utilizarea altor becuri 
poate duce la defectarea alimentatom
lui ş,i chiar a staţiei. 

In Încheiere, câteva recomandări 
specifice, referitoare la o corectă şi 

TEHNIUM mai 2001 

Îngrijită eţploatare a acestei staţii: 
1. Intotdeauna se va pomi întâi 

emiţătomJ şi numai după aceea recep
toml. La oprire se procedează invers. Tn 
caz contrar, există riscul defectării ser
vourilor datorită rotirii necontrolate a 
acestora peste limitele admise, fapt ce 
implică suprasolicitarea pinioanelor 
reductomlul. 

2. Periodic, mai ales în cazul 
navomodelelor, este recomandabil ca, 
după concurs, Învelişul din plastic al 
carcasei receptomlui să fie controlat. 
Dacă a pătnms cât de putină apă, se va 
scoate carcasa receptomiui, iar monta
jul acestuia se va usca. După uscarea în 
aer liber la o temperatură de 24-28° C, 
receptorul se introduce în carcasă şi 
apoi se împachetează din nou în mate
nal plastic antişoc şi antiacvatic. În 
linal se introduce într-o pungă etanşă 
din plastic , de mărime adecvată . Om 
pungă, prin capătul legat al acesteia, 
vor Ieşi lirele de alimentare ale recep
tomlUl Şi de comandă a servomecaOls
melor. Intreg ansamblul receptor se 
introduce din nou în model, care, astfel, 
va [j pregătit pentru concursul unnător. 

FIecare servomecanism se demon
tează, uscându-i-se partea electronică 
dacă a pătnms aRa, după care se asam
blea<:ă la loc. In prealabil, se ung 
lagărele motomlui cu câte o picătură 
t11lcă de ulei (cât un vârf de ac) . 
Ungerea În exces Îf!Jbâcseşte colectoml 
şi scoate prematur din funcţiune 
11lotoml. Se va utiliza numai ulei auto. 
[n nici un caz ulei de transformator, de 
rieill, combustibil etc. 

[n final se amplasează servourile pe 
model. Este recomandabil ca operaţlll
nile de revizuire şi control ale rece\?
tomlui şi servourilor să se facă 10 

220V 
50Hz 

aceeaş i zi , imediat după terminarea 
concursului sau a unei demonstratIi mai 
lungi , când este pos ibilă pă tlltlide rea 
umezelu. 

3. Pentru prelungirea se llllll lica-
livă a duratei de exploatare a acum ula
toarelor statiei ş i pentm comhaterea 
fenomenului de « memolie ", este hIne 
ca acumulatoarel e acesteia să fie 
descărcate pe o reLi stenţă ohmltă pâ nă 
când tensIUnea pe fi ecare elemen t 
aJllnge la l V. Se încarcă apoI IIned,at 
tlmp de 14 ore cu un curent constant de 
cea SO mA. 

Exis tă ş i descărcăloa re au tomate, 
care .fac inutilă prezenţa vo ltmetrulul, 
sfârşItul des cărcării fiind semnali /.a t 
prin stingerea unei diode elec tro lu 
miniscenle. 

4. . Cu acumulatoa rele in per rectă 
stare . Ş I complet în că rcate, s t a ţi a 
fll1lcţlOnea<:ă normal o pelllladă nein
tTen!ptă de circa două OI e. 

) . Dacă statia urJneală sil nu fie 
tolos ltă o perioadă mai l ungă de I illlP 
(de exemplu, în timpul ierniI ), se reco
mandă scoaterea celor două ba terii de 
acumulatoare din interi orul ca rcasei 
emiţătorului . 

Ciclul de încă rca re-descă I care a 
acumulatorului se repetă pesle două 
luni dacă sta ti a nu se ro l oseş te In 
ace~stă pelioadă. 

Incepând cu numerele \ lu na le, 
vom desclie modul de rea ll /.il re de 
către construclorii amatoll a unnl , 1<1 111 
de telecomandă cu MA Ş I apoI tU FM 
Aceste staţii , realizate corespltl1/.ă tor, 
asigură aceleaşi performante ca ~ i ce le 
industliale de lllarc ă. Ele pot fi rea h
;..ate de amatonl cu pregătIre ~ I (!.\lare 
medie, înzestra ţ i cu răbdare Ş I pe rse
verenţă. 

24V/50mA 

+ 50mA 



AMPLIFICAT 
PROPRI RE 

CU ZGOMOT 
LM833 

... Ing. Laurenţiu ŞTEFAN 

Multă vreme amplificatorul LM381 [lJ 
(realizat şi la noi în ţară de către 

"Băneasa" S.A. sub denumirea f3 M381) 
afost unul dintre amplificatoarele ope

raţionale duble de zgomot redus, accesi
bile ca preţ şi cu performanţe bune pen

tru aplicaţii în audio frecvenţă. 1 

-"s'·v .. -*lAI 'IHIreB 

+IN". LM833N '-IN B 

.\1.. .+IN 8 

&ceeaşi firmă care a realizat 
LM381 ( .. National Semiconductor") 
a fabricat apoi un alt circuit integrat, 
cu perfonnanţe mat bune, LM833 [2], 
aculll disponibil şi în magazinele de 
specialitate de la noi. Acest amplifi
cator este tot unul dual, dar în capsu
la cu opt pini, capsule disponibile atât 
pentnl montaj conventional (DI1) cât 
şi pentru SMT (capsulă SOP), cu dis
punere standard (pentnl amphfica
toare operaţionale duble) a termi
nalelor (fiI;. 1). Această reducere a 
dimensiuililor capsulei a condus la Ull 
preţ de cost mai mic. Desigur, există 
astăzI multe alte amplificatoare ope
raţionale de performanţă în domeniul 
audio (OP176, OP285, SSM2017, 
SSM2135, OPA2604, produse de 
tirme cu renume); totuşi, LM833 are 
perfOimanţe comparabile şi poate fi 
ut~lizat cu suc~es în diferite aplicaţii. 

In comparaţIe cu predecesorul său 
(LM381), LM833 are o tensiune de 
decalaj mai redusă la intrare, distorsi
uni mai miei (0,002% pentru amplifi
care unitară ŞI pe tot domeniul audio 
faţă de O, I % la 1 kHz pentru 
LM381). diafonie între canalele mult 
îmbunătăţită (- 120 dB faţă de cei 
- 60 dB ai circuitului LM381), gamă 
dinamică mare (> 140 dB), bandă de 
frecvenţe (Ia semnal mare) Iăr~ită, 
viteză bună de variaţie a tensiunl1 de 
i eş ire (7V /flsec), iar performanţele de 
z~omot sunt foarte bune pe un dome
nIU mult mai larg de frecvenţe 
(4,5 nV/Hz-l/2 pentru 1 kHz ... 100 
kHz la LM833 faţă. de 5 nV/Hz -1/2 
pentru I kHz ... 1D kHz la LM381). 
A mbele circuite sunt compensate 
intern în frecvenţă, LM833 având, 
pentru funcţionare în buclă deschisă, 
o bandă de frecvenţc de câştig unitar 
de 9 MHz ş i o margine de fază de 
60°, deci o stabilitate foarte bună. 
. Torolo~ia internă a celor două 

circuite diferă . In cazul lui LM381, 
circuitul se putea utiliza cu etajul 
de intrare nesimetric, pentru 

II 

îmbunătăţirea factorului de zgomot, 
Iar ahmentarea se putea face de la o 
siugură sursă de tensiune (9 .. .40 V, 
tipic 24 V). LM833, în schimb, are un 
etaj de intrare diferenţial, cu sarcină 
activă, iar alimentarea se poate face 
dintr-o sursă dublă de tensIUne (max. 
± 18 V, cu valoarea tipică de ± 15 V). 
Etajul de intrare de la LM833 este 
realizat cu tranzistoare pnp, ceea ce 
asigură un domeniu de mod comun la 
intrare de cel puţin ± 12 V la o ali
mentare de ISY. 

Cu performanţele amintite, LM833 
este optimizat pentru toate etaje1e de 
amplificare de semnal mic din cadrul 
sistemelor audio de înaltă fidelitate, 

Intrare 
L I 

I 
I 
~ 
t 
I 
I 
1 

I 
I 
1 
I 
I 
I 

t 
t 
l
I 
1 
I 
I 
I 

deşi gama aplicaţiilor sale nu se limi
tează doar la sistemele muzicale, 
putându-se folosi şi la circuite de 
condiţionare a semnalului de la Ira
ductoare, la oscilatoare de joasă 
frecvenţă, filtre active etc. 

în figura 2 este indicată schema 
unui preamplificator stereo pentru 
doză magnetică, pentru cei care încă 
mai apreciază discul de vinil. 
Preamp1ificatorul are caracteristică 
tip RIIA, respectată tn limitele a ± 0,5 
dB, amphficare (Ia 1 kHz) de cca 35 
dB şi are un raport semllaVzgomot 
mai bun de 90 dB. Tensiunea de zgo
mot echivalentă la intrare este EN = 
0,5 fl Y. Se remarcă utilizarea în cir-

." poIIe>oIw (1IIIoIIIIx) 

1; )o!. ___ -+-[R6R::J-R~7R ~ ! lealre 
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cuitul de reacţie a rezistoarelor de 
pr~cizie şi a condensatoarelor cu to
leranţe reduse. Componentele 
omoloage de pe cele două canale au 
aceeaşi valoare. Condensatoarele de 
cuplaj şi C3 ar trebui să fie nepola
rizate. Pentru cazul în care nu sunt 
disponibi le asemenea condensatoare, 
se pot utiliza şi condensatoare elec
trolitice de bună calitate. Pentru 
montarea lor corectă, a fost indicat pe 
schemă terminalul +. Alimentarea 
circuitului ,integrat trebuie decuplată 
cât mai aproap~ de terminalele aces
tuia, cu condcnsatoarele indicate în 
schemă. Circuitul paralel format din 
R 1, C2 se poate optimiza, în funcţie 
de caracteristicile dozei utilizate şi 
pr~ferinţele ascultătorului. 

In figura 3 se indică o variantă de 
amplificator cu intrare simetrică , cu 
bună rejecţie a perturbaţiilor de mod 
comun, un amplificator bun pentru 
microfoanele dmamice de bună cali
tate. Amplificarea circuitului este 
dată de relaţia (1). Pentru o bună 
rejecţie a semnalului de mod comun, 
trebuie respectate următoarele ega
lităti: R2 = R5 , R3 = R6 şi R4 = R7. 
Cu 'valorile din schemă, amplificarea 
este de cca 100, fiind dictată de va
loarea lUJUi singur rezi stor, R 1. De 
remarcat că pentru varianta stereo 

VO = (1 , 2R2) R4 (V2 - VI) (1) 
Rl R3 

sunt necesare trei circuite LM833, în 
figură fiind dată schema doar pentru 
un canal. 

În figura 4 este prezentată schema 
unui corector de ton. Şi în acest caz 
este reprezentat doar un singur canal, 
celălalt fiind similar. Dacă 
potenţiometrele au cursorul poziţio
nat la stânga, către eondensatorul de 
intrare, frecvenţele înalte, respectiv 
joase sunt accentuate cu cea 20 dB. 
Dacă sensul este inversat, se obţine o 
atenuare de 20 dB. Dacă potenţ\ome
trele au cursoarele în poziţie mediană, 
caracteristica este lintară. Frecventele 
de tăiere se pot stabili prin alegerea 
componentelor reţelei de reacţie con
form relatiilor: pentru valorile din 
schemă, fL = 32 Hz, tLB = 320 Hz, 
fH = li kHz, fHB = 1,1 kHz. 
Semnificaţia acestor frecvenţe şi car
acteristica amplificare-frecventă ide
alizată pentru corectorul de ton sunt 
inl,licate în graficul din figura 5. 

In figura 6 se arată schema unui 
amplificator pentru cap magnetic de 
redare (caracteristtcă NAB). 
Amplificarea în tensiune este de cea 
34 dB la I kHz pentru un semnal la 
intrare de până la 10 m V, Tensiunea 
de zgomot echivalentă la intrare este 
de cca 0,38 !-Iv' Eliminând circuitul 
de corecţie R4, C4, se poate obtine o 
caracteristică de frecvenţă lineară 
Într-o bandă largă de frecvenţe. O 
astfel de schemă se potriveşte pentru 
amplificarea unui semnal de linie de 
nivel redus . 
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In !igllra 7 se. arată un p reamplifi
cator cu corecţ II pentru mreglstrare 
pc bandă magnetică. R4, RS stabilesc 
ampli fi carea ş i se aleg în funcţ ie de 
nivelul semnalului de la intrare. R4, 
R6, R8, C2, CS as i gmă cmba de 
preacccntuare necesară la înregis
trare; se accentuează frecvenţc l e 
Îna lte cu cea 20 dB/decadă între 70 
Hz ~ i 2,5 kHz. Din RV I se ajustează 
nivc lul ,emnalului În fuucti e de 
curentul de atac necesar capulu'i mag
netic ut ili zat. LI, C6 reprezintă un 
!i ltru rea li zat cu un circuit acordat 
Le para lel , care are ro lul de a 
Împiedica pă trunderea serrmalului de 
la osci latorul de premagneti za re. 
Accst c ircuit se acordează pe 
frecven ţa semnalului de la oscilatorul 
de premagnetizare. 

Pentru toate schemele prezentate, 
referirile la componente de la corec
torul pen tru doză maguetică rămân 
va labi le: rezistoare de precizie, cu 
zgomot propriu mic, condensatoare 
ncpolari zate sau electro litice de cali
tate, o bună decuplare a alim entărilor 
ş i un cablaj bine reali zat. 
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[1]. Na tional Semiconductors, 
Linear Applications. Second Edition . 
August 1973. National Semi
cond uctor Corp. 

[21. NatIOnal Scmiconductors, 
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EMISIUNI RAD O 
CU MODULATIE , 

..... 

DE FRECVENTA , 

(Urmare din pag. 20) 

mare, deci nu forte, unde avem 50 dB, deviaţia va fi de 
_ 75 kHz şi, deci, apare prima caracteristică importan
tă a modulatiei de frecventă: deviatia de frecventă a 
purtătoarei ~u depinde de frecvenţ~ spectrului milzi
cal, ci de dinamica acestuia, adică de intensitatea sem
nalu lui. Mai exact, dacă transmitem două semnale, 
unul de 1 000 Hz şi altul de 8 000 Hz, care au aceeaşi 
intensitate, ambele vor crea aceeaşi deviaţie de 
ti"ccvenţă. 

De aici rezultă de ce raportul semnal/zgomot se dă în 
funcţie de deviaţia de frecvenţă, şi nu în raport cu o 
anumită frecvenţă. 

Dar pentru transmisiile cu modulaţie de frecvenţă 
apar şi avantaj e deosebite în raport cu modulaţia de 
amplitudine În privinţa zgomotelor perturbatoare. 
Dacă la modulaţia de amplitudine toate zgomotele de 

OVOMETRU 
ELECTRONIC 

(Urmare din pag. 8) 

1 = boxă de plastic (de exemplu , o cutie de 
medicamente ); 

2 = microampermetru (indicator nivel mag-
netofon) ; 

3 = carcasa bobinei (tub PVC cu ~ i ~ ou); 
4 = diodă LED indicatoare; 
5 = orificiu pentru reglarea P 

(potenţiometru trimer); 
6 = oul introdus în interiorul carcasei 

bobinei; 
7 = înfăşurarea din Cu Em ~ 1-1 ,2 (6-8 

spi re); 
8 = între rupător al alimentării. 
Acest tester pentru ouă, uşor de realizat 

practic, este util atât în verificarea ouălor 
pentru consum cât şi pentru sortarea ouălor 
în vederea clocitului de către păsări (în 
mediile săteşti) , astfel ca rebuturile să fie 
excluse. 
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Schema unui receptor MF 
1 - amplificator pentm semnalcle 
MF venite din antenă 
2 - limitator de amplitudine (eli
minare paraziţi) şi demodulator 
3 - amplificator de audlOfrecVcn\ă 
4 - reproducător electroacustic 
(difuzor sau căşti) 

provenienţă electromagnetică (descărcări atmosferice, 
scântei de la motoare etc.) se suprapun peste modulaţie 
şi nu pot ti separate În receptor, În cazul modulaţiei de 
frecvenţă aceşti perturbatori rămân fără efect. 

Aceasta se datorează faptului că perturbatorii int1u
enţează amplitudinea, nu şi deviaţia de trecvenţă , deei 
recepţ i a unui semnal MF este, practic, lipsită de zgo
mote suprapuse. 

Toate aceste calităţi ale emisiunilor MF au permis să 
se facă o radiodifuziune ce respectă cerinţele de Înaltă 
fidelitate , adică bandă de frecvenţe audio mare (p â nă 
la 15 kHz, unde sunetul viorilor este perfect), rapOlt 
semnal/zgomot foarte bun, distorsiuni de neliniaritate 
foarte mici şi, în plus, transmisiunile sunt atât mono 
cât şi stereo. 



" RADIOR CEPTOARE (VI) 
Cele mai potrivite construcţii pentru începători, care de 
cele mai multe ori sunt elevi, rămân radioreceptoarele, 

Întrucât rezultatele obţinute cu aceste montaje 
ali mare atractivitate. Radioreceptoarele prezentate dau 

rezultate bune, iar reuşita unui montaj constituie 
un imbold pentru abordarea unor montaje mai complexe. 

Radioreceptor 
cu audiţie În difuzor 

I_--t--t-Il.. 
15W 

~OiF Un n\dioreceptor retlex ce lucrează în 
~ama undelor mcdii, cu auditie în difu
zor, este prezentat în schema' din figura 
II. Acest radioreceptor are randamentul 
ndicat, deoarece detectia semnalului se 
face ClI două diode, ' Într-un montaj 
dublor de tensiune. 

• 
.----~~==r-4_-~ • • • 

P 
101\Q 

Selectarea posturilor se face cu aju
torul circuitului oscilant LI Cv( apoi, 
prin Înfăşurarea L2, semna ul de 
radiofrec\'cnţă este aplicat bazei 
tranzistorului TI. După ce este amplifi
ca!.. semnalul este detectat de diodele O I 
şi u2, iar componenta de audio frecventă 
este apltcată tot bazei tranzistorului TI. 
De astă dată, tranzistorul TI lucr,ează ca 
amplificator de audio frecvenţă: In con
tmuare, semnalul este preluat ŞI amphfi
cat de tranzistorul T2 şitprin mtermedi
ul transfonnatorulului 1', aplicat difu
zorului. 

Bobinele LI ~i L2 se confecţionează 
din sârmă CuEm ebO,15 + 0,25 tmn. 
Suportul acestor bobine este o bară de 
fentă cu ~ 8 mm şi lungă de 12 cm. Pe 
această bară se fac doua ma~oane de 
hâl1ie groasă, care trebuie să gliseze pe 
bara de ferită. Pe un manşon se 
bobinează 70 de spire, care fonnează 

Radioreceptor reflex 
cu reacţie 

Din C<llcguria receptoarclor reflex face 
parte ii cel din tigura 12. 

Semn"lul seleclal de circuitul LI Cv este 
aplicat primului tranzistor şi readus la intrare 
prin bullina L2. Aducerea în fază cu sem
nnlul incident creeazll u reacţie pozitivă, 
ublimuldu·,e in felul acesUl u pronunlată sen
,ibilitute ~i ,electivitate a radioreceplorului. 
Din colecturul tranzisturului TI, prin con
densuturul de I nF, semnalul de 
radiofrecvenl" este apilcat diode lor de 
dcteclie D I şi 02. Aceste două diode sunt 
cunectale ca un gruJl dublor de tensiune. 
Semllalul de audiofrecvenlă rezultat este 
aplical iar1t\i tranzistorului TI, prin şocul SI, 
deci plimui elaj este atât cu reacjie c!il ŞI 
reOex. Pen~'u radiofrecvenţ~, sarcina tranzis
torului TI este şocul S2 iar ""pentru 
"udiofrec\enţ(, esle rezistorul de 5 Id l . 

Semnului de audiofrecvenlll ampliiicat de 
TI o,te aplicut etajului tin al Qrin conden
,nturul de I O ~F, care îl umnlifică la rftndul 
său ~i, prin ulIel1l1ediul tml1~rOlmatorului Ttl 

I'c,pectl\ III difuzorului Oif, îl transfonnA în 
~emnlll aClI'Itic. 

Bobinele dc la intrarea receptorului sunl 
reulizate pc o bară de ferita cu lungimea de 8 

12 cm şi diametrul de R 10 mm. 
Bobina LI are 80 de ,pire din stlnnă 

('uhm cb O, I mm, bobina L2 are 10 spire, iar 
bobinn U arc şase spire, ambele cu s"mlA 

fi 

11 II l 1 

bobina LI, iar pe cel~ lalt manşon se 
bobinează 0rt splfe, care fonneaz~ bobi
na L2. Şocu de radiofrecventă S are 350 
de spire din sârmă CuEm ~ 0,08 + 0, 15 
mm, bobinate pe un miez de ferită, bobi
najul făcându-se spiră peste spiră. 
După ee mon[ajul a fos1 realizat 

bobinele LI şi L2 se fixeaz~ spre unu! 
din capetele barei de ferită, a120 i se 
roteşte condensatorul Cv până cand În 
difuzor se va auzi un semnal de la un 
post de radiodifuziune. 

Se reglează apoi potenţiometrul P, din 
care se fixeaz~ polarizarea bazei tranzis
torului TI până ce audilia devine ma
xim~. Apoi se apropie ŞI se depărtează 

- ---II 
2;iipF 11 52 

II L2 2.n: II _" .. 
I~~F ti r./' TI 

1. II . . 
,\!) : 

; ~ C v II 
1 1\ I ... 

LI 11 
IS, O' ~ 

II L3 I 1 ~ -
12 :~2nF 

CuEm ~ O 3 mm. Bobinele se execuUl p'e 
manşoane de carton ce pot glisa pe bara ae 
feriUl. Bobinajul se face sPITă U!ngă spirit 
Bobina L3 se execută peste LI şi aceste două 
bobine vor ti montate spre unul din capetele 
barci de feritA. Bobina L2 va ti plasată spre 
mijlocul barei de feriUl. 

Cele două tranzistoare sunt de lip BC I 07, 
BCI08, BC109, BF214, BC215 elc~ iar cele 
două diode detectoare sunt de tip tlFD 106, 
EFOI08, EFOI15. 

Condensatorul variabil are capacitatea 
maximă de 500 pF. 

Trttnsfonnalorul de ieşire este de la orice 
tip de aparat de radio. 

una de alta bobinele LI şi L2 până ce 
audiţia este şi mai puterrucă, după care 
cele două bobine se rigidizează pe bara 
de ferită. M anevrând condensatorul 
variabil, se vor recepţiona mai multe 
posturi de radio. 

Tranzistorul T I este EFT 3 17, 
EFT3 19, 2SA 102" BC 1 77 ... BC25 1 etc., 
iar TI este EFT3,3 sau B\...256. 

Condensatorul variabil Cv are capaci
tatea maximă 500 pF. Diodele O I şi 0 2 
sunt cu contact punctifonn, cum ar ti 
EFO I 08. Transformatorul de ieşire TI' 
poate fi luat de la orice tip de radiore
ceptor, difuzorul având impedanta de 4 
+80. ' 

+9'" 
SkO , 10 

~f]OIF 18l'F MO ~n 

~ I li) Tr 

: 'nF \!}c 
T2 

r.t"~ t 02 
P 50 

1\0 2"-0 470 

i 

Şocurile SI şi S2 se realizeaz.' pc carctl,c 
cu mi.zuri de ferită pe care se bobinol1zli e,lIe 
100 de spire cu sânnA CuEm ~O, I Ulm. 

Reglajul amplificArii se ubline prin modi
ficarea pol llrizării bazei tranzistorului TI. 
După ce a fos t construit, singurul reglaj .. 1 

receptorului constă In conectarea corectă II 

bobinei L2 (pentru a pruduce retlcliu pozi
tivă). Operaliunea constA în intersch imbarc" 
legMurilor la bobina L2, precum şi in 
deplasarea ci pe bara de ferită. Gama 
recep\ionaUl este a undelor medii. Difuzorul 
este tip miniaturn, cu impedanţa de 4 + R n. 
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Mică enciclopedie TEHNIUM 
electronică 

Răspunzând sutelor de solicitări p'rimite de la cititorii noştri, continuăm să prezentăm 
construcţii electronice cu largă aplicabilitate, dar cu grad scăzut 

şi mediu de complexitate, care săpermltă atât electroniştilor Începători 
cât şi celor avansaţi să realizeze montaje utile. 

Ne Îndeplinim totodată o datorie selectând spre publicare o serie de scheme electronice 
cu mare aplicabilitate practică rămase de la regretatul radioamator şi pasionat construc

tor ing, Sergiu Florică (Y03SF), 
Această suită de scheme afost pusă la dispoziţia redacfiei de prietenul apreciatului 

dispărut cunoscutul publicist in[{, Ilie Mihăescu 
(Redactor şef al revistei TEHN/UM pâna În anul J 997), 
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"" INJECTIA DE BENZINA (III) , 
Diagt).osticarea instalatiei 

de injecţie a benzinei 
.. Dr. ing. Mihai STRATULAT 

CIRCUITUL DE AER 

Din Întregul ansamblu al acestui 
circuit, prezentat În detaliu în
tr-unui din numerele precedente 
a le revistei, sunt supuse operaţiu
nilor de contTOI debitmetrul de aer 
ŞI regulatorul de aer pentru 
ÎncăI:;:irc. 

La dehitmetrul de aer se verifică 
deplasarca uşoară a paletei, lară 
înţepcniri, pe Întreaga cursă a 
poten!iOllletrului . Apoi , cu aju
tond unui voltmetru, se măsoară 
tcnsiunca dintre borna de ieşire şi 
masă; În poziţia corespunzătoare 
funcţ ionării la rala11li, tensiunea 
trebuie să tie minimă, după care ea 
trebuie să creaseă progresiv, fără 
salturi, pe măsură ce clapeta se 
deschide acţionată manual; la 
deschiderea sa totală, tensiunea 
citită trebuie să fic dc cea 5 Y. 

În aceeaşi incintă cu 
poten!iometrul debitmetrului se 
află contactul de ptmere sub tensi
une a pompei de ben:;:ină. Fiindcă 
tot se umblă în acest loc, este util 
să tie verificat şi el, deşi nu face 
pane din circuitul de aer. Aici se 
controlea:Lă valoarea tensiunii 
între bome, care trebuie să fie de 
cel mult O, I V când clapeta este 
Închisă; În po:;:iţia dc deschidere 
maxim fl a clapetei, tensiunea între 
bomel.:: contactului trebuie să fie 
egală ClI cea a bateriei de acumula
toare. 

Veri /icarea regulatorului de aer 
pentru Încălzire se efectuează la 
temperatura ambiantă, cu conduc
torii elcctrici şi Curtunul de aer 
desdăcuţi şi în ordinea următoare: 

se măsoară rezistenta electrieă a 
dispo:;:itivului , care lI:ebuie să se 
situeze Între valorile 29 ... 49 n; 

se controlează tensiunea dintre 
conductorii de alimentare a dis
poziti\ltlui ; absenţa tensiunii 
indică o defectiune în circuitul de 
alimentare cu ~urent; 

se pomeşte motorul şi se stran
guleazfl conducta de aer a dispozi
til'ului; la temperaluri ale motoru
lui mai mici de 60°C, turaţia tre
bUIe să scadă; la temperaturi mai 

Em 

mari, turaţia nu trebuie să se mo
difice cu mai mult de 50 rot/min. 

COMPLEXUL ELECTRIC 

În complexul electric se verifică 
mai întâi sesizorul poziţiei obtura
torului (elapetei de acceleraţie); 
după reglarea corectă a mersului 
în gol, se desface conexiunea elec
trică a senzorului şi se conectează 
un ohmmetru; cu motorul oprit, se 
demontează sesizorul din suport şi 
se roteşte uşor axul său în sens 
orar, până când aparatul indică cir
cuit închis; dacă aceasta nu se 
'intâmpIă, înseamnă că sesizorul 
este defect şi trebuie să fie 
înlocuit. Punerea noului sesizor în 
locaş se faee în poziţia axului pen
tru care s-a obtinut informatia de 
cireuit Închis. . . 

Senzorii termici se verifică tot 
cu ohmmetrul, pentru a se stabili 
continuitatea circuitului. 
Acurateţea funcţionării traduc

tOI ului temperaturii lichidului de 
răcire depinde în mare măsură de 
mărimea depozitelor calcaroase 
formate pe suprafaţa sa. De aceea, 
o primă verificare priveşte aspectul 
sondei captatoare şi gradul ei de 
acoperire cu piatră. După 
remontarea în locaş, la bornele 
sondei se montează un ohmmetru 
şi se pomeşte motorul. După un 
minut de funcţionare, rezistenţa 
electrică a traductorului trebuie să 
se modifice cu cel puţin 200 n. 
Daeă nu se Întâmplă aşa, se pro
cedează la stabilirea variaţiei rezis
tentei senzorului în functie de tem
peratură. În acest scop se demon
tează traductorul de pe motor şi se 
cufundă într-un vas cu apă supus 
încălzirii. Urmărindu-se concomi
tent creşterea temperaturii apei din 
vas şi a valorii rezistenţei ohmice, 
se va întocmi un tabel după care se 
va trasa o curbă care reprezintă 
caracteristica termoelectrică a dis
pozitivului. Rezultatul va li com
parat cu curba-etalon oferită de 
fabricant şi, dacă se constată dife
renţe importante, traductorul va fi 
în locuit. 

În mod asemănător se verifică 
funcţionarea terl1locontactullli 
temporizatOl: După ce s-a contro
lat continuitatea circuitului elec
tric cu ohmmetrul, se cufundfl 
teaca dispozitivului în vasul Cll 

apă, observându-se dacă, la o tem
peratură a lichidului de 20 .. .40 °C, 
contactul electric se desface, Între
rupând astfel circuitul uneia dintre 
rezistenţe. 

Diagnosticarea sondei ÎI. se 
efectuează în trei etape, care 
vizează succesiv: diagnosticarea 
generală (a), diagnosticarea sondei 
propriu-zise (b) şi diagnosticarea 
etajului sondei din blocul electric 
de comandă (c). 

a) Se conectează un volt-
metru în paralel cu cablul de legă
tură cu blocul electric; voltmetnd 
trebuie să aibă o impedanţă foane 
mare, preferabil fiind un aparat de 
măsură digital , capabil să măsoare 
şi numărul la treceri prin valoarea 
0,45 V (funcţia Hertz). Se 
porneşte motorul şi, pe măsura 
încălzirii gazelor de evacuare, sc 
va constata intrarea în funcţiune a 
sondei prin modificarea tensiunii 
generate de ea. După intrarea son
dei în regim de funcţionare nor
mală, la ralanti sistemul ei trebuie 
să realizeze traversarea valorii de 
0,45 V cu o frecvenţă de cel puţin 
opt treceri în zece secunde. 

Apoi se extrage furtunul care 
leagă servomecanismul frânei cu 
galeria de admisiune, aceasta 
urmând să atragă după sine o săr[l
cire rapidă a amestecului prin dilu
area lui cu acrul adiţional pătruns 
pe acest traseu; în acest timp, ten
siunea la bornele sondei trebuic srl 
scadă brusc până aproape de :;:cro . 

Sistemul va trebui srl 
reacţioneze, căutând să com
penseze lipsa benzinei din 
amestec, iar sonda va fi necesar să 
sesizeze această tendin\<1 mărin
du-şi tensiunea la borne; este însfl 
posibil ca aceasta să nu revină la 
pragul de 0,45 V - corespun:;:ător 
amestecului stoichiometric , 
deoarece debitul maxim de com
bustibi I nu reuşeşte să compense:;:e 
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integral excesul de aer supl imen
tar. 
După stabilizarea tensiunii, se 

obturează ştuţul de pe galerie care 
s erveşte pentru conectarea fur
tunului servofrânei, suprimându
se astfel excesul de aer. Va unna o 
scurtă perioadă de îmbogăţire 
bruscă a amestecului, iar sonda va 
marca o creştere a tensiunii până 
aproape de 0,9 V. Blocul electro
nic va interveni imediat pentru a 
corecta situaţia, comandând 
reducerea cantitătii de benzină 
li vrate de injectoare până când, 
după un timp, tensiunea sondei se 
va stabiliza din nou la 0,45 V. 

b) Se extrage cablul de legă-
tură al sondei cu blocul electronic 
şi în locul lui se cuplează un volt
metru. La capătul firului rămas 
liber, se conectează o sursă de ten
s iune continuă stabilizată, cu 
domeniul de reglare 0 .. . 1,0 V. Se 
porneşte motorul şi se fixează 
funcţionarea sa la o turaţie 
mijlocie, proeedându-se la sără
cirea amestecului prin decuplarea 

Motoml Motoml 
nu porneşte , 

porneşte dar se 
opreşte 

imediat 
Aer fals x x 
Traseul de ben- x x 
zină colmatat 
Releu defect; x 
bobina injecto-
rului de por-
ni re defectă 
Pompa de x 
benzină defectă 

Presiunea ben- x x 
zll1ci prea mIcă 

Sesizoml tem1ic x x 
defect 
Debitmetrul de x x 
aer defect 
Obturator deschis 
sau incomplet Închis 
Bobina obturato-
mlui defectă 
Turatia de ralanti x 
n~reglată 

lnjectoml de por- x x 
ni re neetanş 
Conexiuni imper-
fecte 

x x 

Blocul electro- x x 
nie defect 
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prizei regulatorului vacuumatic de 
avans. Blocul electronic nu va 
sesiza modificarea, deoarece el 
cste alimentat cu tensiunea de 0,45 
V fi.1mizată de sursă şi deci nu va 
interveni în modificarea debitului 
de benzină; în schimb sonda Â. va 
oferi o tensiune redusă pe măsura 
sărăcirii amestecului. 

Se procedează apoi la recuplarea 
prizei regulatorului şi se 
îmbogăţeşte amestecul injectând o 
cantitate oarecare de benzină la 
intrarea în galeria de admisiune. 
Se mentine tensiunea sursei la va
loarea de 0,45 V, astfel încât sonda 
îşi va mări tensiunea generată 
datorită îmbogăţirii artificiale a 
amestecului, de care blocul elec
tronic nu poate lua cunoştinţă. 

c) Păstrând montajul precc-
dent şi tensiunea sursei la nivelul 
0,45 V, se conservă regimul de 
turaţie fixat anterior. Apoi se 
simulează sărăcirea amestecului 
prin reducerea tensiunii sursei 
până la 0,2 V. Primind această 
informaţie, blocul electronic va 

Ralanti Turaţi e de Valoare Mers 
instabil ralanti CO neregula' 

incorectă incorectă 

x x x x 
x 

x x x 

x x 

x x x x 

x x 

x 

x x x 

x x x x 

x x 

x 

încerca să compenseze sărăc i rea 
amesteeului, comandând mărI rea 
debitului injectoarelo r. Dre pt 
unnare, motorul va primi ameste
curi tot mai bogate, fapt seSILHt 
imediat de sondă, care îşi va mări 
tensiunea generată. 

Se procedează apoi la si mu larea 
îmbogăţirii amesteculu i, ridicând, 
tensi unea furnizată de s ursă până 
la 0,8 V. Blocul electro nic va 
reacţiona în sensul res tabi lirii 
dozajului sto ichi ometr ic, 
comandând reducerea debitului de 
benzină livrat de inj ectnare. 
Aceasta va determ ina o 
fi.mcţionare nOlmală a motorulu i 
cu amestecuri s ărace, fapt ce va 
determina reducerea tensiunii la 
bomcle sondei Â.. 
Dacă în unna acestor simul ă ri IlU 

se înregistrează comenzi le necesare 
de corecţie a dozajulu i, se vor ve ri 
fica conexiunile şi cond uc l0rii 
electrici, iar dacă aceştia se il mI în 
stare bună, este necesară În loeu i rea 
etajului sondei din blocul c:lcctrn
nic, care, evident, s-a delectat. 

H III ... ~ . ~ ... Consum Motorul nu 

s<; v~:II~'" mare de de7vo lt ă 
III benzin ă pllt ~ rc 

X \ 

\ 

. 

X \ 

x 

x x 

x 

x 

X 

x 

x x 



• Gănescu Ge/u - Bacău 
Programele TV via satelit se 

pot recepţiona În banda SHF, 
adică de 10-12 GHz. Instalaţia 

electronică este destul de com
pl exă ş i se cumpără, nu se face de 
către amatori. Această instalaţie 
este compusă dintr-o antenă para
boli că , un convertor numit LNC 
ş i receptoml propriu-zis, care, la 
icşire , furnizează semnale video 
ş i audio. Semnalele sunt aplicate 
apoi unui monitor TV. 

• Stanciu Vasile - Târgovişte 
Nu putem publica un sistem 

automat de controlare a focului 
cu gazc, fiindcă orice eroare de 
construcţie şi proastă funcţionare 

poate conduce la grave accidente. 

• Filip Alexandru - Calafat 
Instalarea unei staţii de 

radiocomunicaţii pe o ambarcaţi
une estc permisă numai în baza 
unei autorizaţii care va specifica 
frecvenţa de lucru, tipul de emisi
une şi puterea emisă . 

• 
Dan Iu/ian - Alba Iulia 
Dacă semnalul cste slab, con

struiţi o antenă cu un câştig mai 
mare, deci cu mai multe elemente. 
Montaţi şi lill amplificator de antenă. 

• Chingă Sergiu - Timişoara 
Tranzistoml MGFI502 este 

de tip FET, construit pentru gama 
UHF, care are zgomot propriu 
mic (F < 07 dB) şi un câştig mare 
(G > 12 dB) . 

Pa/ica Anton - Suceava 
• Circuitul SAA 1507 realizează 
sinteza de frecvenţă pentru recepţia 
gamei 88-108 MHz. 

II 

.Bălan Petre - Ploieşti 

Există metode pentm cosi
torirea aluminiului - respectiv, 
lipirea aluminiului cu cositor. 
Acest subiect va forma obiectul 
unui articol mai amplu într-un 
număr viitor al revistei . 

~Aurel Matei - Constanţa 

TROL-31 este un fototranzistor, 
şi nu o fotodiodă . Acest foto
tranzistor are diverse aplicaţii în 
automatizările în care comanda 
se face prin lumină . 

~etrescu Daniel - Craiova 
Aşteptăm cu plăcere colabo

rarea promisă, mai ales că 

aparatul construit funcţionează 

bine . Nu uitaţi desenul circuitu
lui. 

.Andrei Constantin - Giurgiu 
Secretul reuşitei în develo

parea color îl constituie tempe
ratura constantă a revelatorului. 
Atenţie la termostat. 

~ Chiriţă Daniel- Tecuci 
TTiristorul T6F6P face parte 
din categoria tiristoarelor rapide 
şi lucrează la 600 V şi 6 A. La 
aplicaţiile curente, pentm coman
da unui releu de putere se poate 
folosi şi un tiristor normal, de 
tipul T6N6P. 

.. Ganea Constantin - Ploieşti 
Înlocuiţi tranzistorul GFI45 

cuAF139. 

.Demetrescu Rau/- Iaşi 

La magnetofonul Maiak 205, 
circuitul integrat KI57UD2 se 
înlocuieşte cu 741 , dar legăturile 
electrice trebuie modificate. 

... În dialog cu cititorii, 

Ion PRICEPUTU 

+!!embrovski Vasile - Suceava 
Spălaţi bine capetele magne

tice de la casetofon cu spirt şi 

ungeţi părţile aflate în mişcare cu 
ulei. 

~ovacs Iulian - Oradea 
O recepţie de calitate se poate 

obţine numai cu antene de mare 
eficacitate. Acesta este soluţia 

tehnică. 

.. Calmuţki Adrian - Galaţi 

Adaptarea cablului cu impe
danţa de 75 n la dipolul antenei 
Yagi se face prin cunoscuta buclă 
1..12. Lungimea acesteia se cal
culează în funcţie de canalul TV 
ce urmează a fi recepţionat. 

După cunoscuta formulă A. (m) = 

cl f (Hz), unde c este viteza 
luminii . Dacă frecvenţa este dată 
în MHz, formula devine: A. = 
300/f . Luând ca exemplu 
frecvenţa de 196 MHz, rezultă o 
lungime de undă A. = 1,53 m şi , 

deci, 1..12 = 0,76 m. 
Aceste valori sunt valabile 

pentru propagarea câmpului elec
tromagnetic În aer, dar bucla de 
adaptare se face tot din cablu cu 
impedanţa de 75 n, de astă dată 
dielectricul fiind o substanţă 

oarecare, în care viteza de propa
gare a undelor este diferită faţă de 
viteza propagării prin aer, de obi

cei mai mică. Aşa că totul se 

corectează aplicându-se un factor 
de scurtare a lungimii buclei de 
adaptare. La cablurile obişnuite 

acest factor este 0,66 şi , deci , 
lungimea buclei este I (buclă) = 

0,66 c/2f. 
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.... 
ALARMA .... 

UNIVERSALA 
(Urmare din pag. 3) 

DESCRIEREA 
SCHEMEI ELECTRICE 

Prin deschiderea lor, senzori i-contact 
(K) pentru Intrarea Imediată - KII -
determină intrarea instantanee a sis
temului în stare de alarmă. Ei pot fi uti
lizati pentru supravegherea uşilor inte
rioare la un apartament sau o casă, ca şi 
la uşile automobilului, altele decât cea a 
şoferu lui. Deschiderea contactelor 
(înseriate) KII determină saturarea 
tranzistorului Q2, care comandă grila 
tiristorului TH 1-TIC I 06 (se poate 
înlocui cu tiristorul TIC 116 pentnt 8 A) 
prin grupul R5 , R6, R7 ş i C2. 
Condensatorul oferă o amorsare sigură 

, 
(fără avertizări false) a lui TH 1. LED-ul 
as igură automentinerea alarmei după 
intrarea tiristorului în conductie. 

Tranzistorul Q 1 permite anclanşarea 
întârziată a alarmei prin deschiderea 
senzorului-contact KIT (Intrare 
Temporizată) - înseriat cu grupul inte
gratorRl, C3 . Temporizarea se reglează 
din RVI (sau se modifică C3) în gama 
5 s ... 60 s. 

Deschiderea întrerupătorului KT 
(contact temporizare) anulează această 
temporizare. 

KVcc este comutatorul pentru ali
mentare. 

UTILIZARE 

La borna KVcc-ului se montează 
întrerupătorul general de alimentare. Se 
alimentează montajul cu 6 ... 12 V la 
bornele T Vcc ş i GND. Sirena electro
nică se montează la bornele S+ şi S-. 

Pentru varianta cu temporizare, bornele 
KT se scurtcircuitează. La bornele KITI 
şi KIT2 se montează întrerupătoarele 
(normal deschise) pentru "uşa princi
pală", cu întârziere de câteva secunde la 
avertizare. La celelalte uşi se montează 
întrerupătoarele pentru borne (KIIl şi 
KII2). Prezenta lui KT permite accesul 
proprietarului fără anclanşarea imediată 
a alarmei, cu conditia ca uşa să rămână 
deschisă un anumIt interval de timp 
maxim, prestabilit din semireglabilul 
RV 1. La părăsirea "obiectivului" 
supravegheat, se alimentează montajul 
prin actionarea lui KVcc. 
OBSERVAŢII. 1. Dacă alarma 

porneşte accidental (LED-ul se 
aprinde), se va reactiona KVcc; 

2. Dacă montajul este instabil la tensi
uni peste 9 V, se va modifica valoarea 
condensatorului CI de la 47 nF la 47 ",F, 
iar R6 trebuie înlocuit cu un rezi stor în 
valoare de 180 de ohmi. 

Cu KIT şi KII închise, alarma este 
în stare de veghe. Se va părăsi 

locuinta pe uşa ce are montat "sen
zoru l" KIT (obligatoriu! - altfel alar
ma va fi actionată), fără a se ţine uşa 
prea mult deschisă, astfel încât să nu 
fie depăşit intervalul de timp presta
bilit dtn RV 1. 

La revenire (acasă sau în automobil) 
se va deschide uşa şi, rapid, se va 
actiona KVcc pentru a dezactiva alarma. 
ATENŢIE! 1. Dacă facilitatea de tem

pori zare la alarmare nu se utilizează, KT 
nu se mai montează, bornele corespun
zătoare fiind scurtcircuitate; 

2. Alimentarea se poate face printr-un 
sistem redresor-filtru de la un transfor
mator de sonerie, în tampon (paralel) cu 
o baterie de acumulatoare (în cazul 
montării la apartament). 

Montajul prezentat, sub forma de kit, 
poate fi obtinut prin comandă telefonică 
la O 1-233 II 6 1 de la firma MAGIC 
MYG sau din magazinele de 
specialitate. 

ÎN ATENTIA COLABORATORILOR • 
Revista este deschisă oricărui cititor, singurul criteriu pentru publi
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grafiate, Însoţite de indicaţii bibliografice complete (autor, titlu, editură, 
an etc.) şi ilustraţii corespunzătoare (desen În tuş negru sau pe calcu
lator şi, dacă se poate, fotografii de ansamblu sau detalii). 
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PROGRAMATOR EEPROM "MICROCHIP" 
Ca şi EEPROM-urile din familia ,,12C", respectiv 24 

Cxx, memoriile din seria Microwire - 93 Cxx - se 
bucură de o mare popularitate. 

Programarea acestora se face complet diferit, pentru 
punerea lor în funcţionare fiind necesar un programa

tor specific. Simplu de realizat, montajul propus se 
conectează la portul paralel al calculatorului, fără să 

necesite o sursă de tensiune externă şi poate programa 
numai memorii produse de "Microchip ". 

Microwire - un bus pe patru 
linii 
Dacă bus-ul ,,12C" se com

pune din două linii de comuni
caţii - SCL (Serial Clock) şi 

SDA (Serial Data) - şi alte 
două pentru alimentare, bus-ul 
Microwire necesită patru linii. 
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În figura 1 se prezintă semnifi
caţia pinilor la capsula OIP cu 
opt pini. Două linii - DO şi OI 
- sunt destinate traficului de 
date intrarelieşire atunci când 
linia CS - Chip Select - este 
activă, sincronizate cu sem
nalul (serial) de ceas - SK. 
Două linii sunt pentru ali
mentare şi masă (pinii 8 şi 5). 
Astfel, cu un minimum de şase 
linii se poate comunica cu o 
memorie Microwire 93 Cxx. 

În plus, acest tip de memorie 
dispune de alte două linii (pinii 
6 şi 7) pentru funcţii avansate 
(organizare, securi zare etc.). 
Semnificaţia acestora este: 

- ORG - determină organi
zarea memoriei în registri de 
şase sau opt biţi; 

PE (Program Enable) -
autorizează sau nu scrierea şi 

ştergerea; 

- BPE (Bulk Programming 
Enable) - autorizează sau nu 
scrierea şi ştergerea în bloc a 
memonel; 

- PRE (Protect Register 
Enable) - autorizează sau nu 
accesul la registrii de protecţie 
al memonel. 

Memoriile disponibile se dis
ting prin capacitate (de 16x16 
biţi până la 512x8 biţi sau mai 
mult) ŞI pnn funcţiile ce le 
oferă. 

Programatorul 
Schema electrică a progra

matorului propus este prezen
tată în figura 2. Montat la por
tul paralel al calculatorului 
(LTPl), montajul se ali
mentează pe linia STROBE la 
pinul 8 prin 01, secondat de 

TEHN/UM mai 2001 



prima linie de date a portului 
(DO) prin dioda D2. Aceasta 
pentru a menţine tot timpul 
nivel logic 1 pe acest pin. Pinul 
PRE este menţinut la nivel 
logic 1 prin R2. 

Din punctul de vedere al pro
gramatoarelor de EEPROM 
serie şi cu CPIC, softul PIP02 
este, incontestabil, referinţa. 

Diferite versiuni succesive au 
fost puse la dispoziţia marelui 
public pe Internet, pe site-ul 
estonian http: //www.sistu
dio.com. Versiunea de program 
uti Iizată pentru acest montaj 
este una mai recentă, 1.14 din 
1996. Pentru a funcţiona, tre
buie instalat un driver core
spunzător. Dacă programa
toarele pe porturi seriale uti
lizează driverul COM84, mon
tajul prezentat foloseşte 

LPTEE. 
Astfel , se pot programa, veri

fica şi citi memorii 93C06 (32 
de octeţi) , 93C46 (128 de 
octeţi), 93C56 (256 de octeţi), 

93C66 (512 octeţi) şi versiunile 
securizate 93LCS56 ŞI 

93LCS66. 
Deoarece s-au remarcat dife

renţe neglijabile de la o marcă 
la alta între aceleaşi referinţe, 

• II · .- ,---•• •• 

se vor utiliza cu precădere 

numai memorii produse de 
binecunoscuta firmă 

"Microchip" . 
Softul PIP02 necesar 

funcţionării aplicaţiei, precum 
şi driverul pentru port se pot 
procura prin e-mail de la autor 
la croif@rol.ro sau accesând 
www.magic.go.ro sau, dacă mai 
este disponibil, la www.eprat.com. 
După de compresia arhivei 
P 1 P02.zip trebuie efectuate sub 
DOS sau într-o fereastră 

Windows operaţiunile urmă

toare, pentru ca programatorul 
să funcţioneze corespunzător: 

- Se racordează montajul la 
portul paralel LTP 1 al PC-ului, 
nu fără a avea introdusă o me
morie în soclu; 

- Lansaţi driverul tastând 
"LPTEE"; 

- Lansaţi programul principal 
tastând PIP02. 
După terminarea sesiunii de 

lucru, se părăseşte P 1 P02 
dezinstalând driverul, tastând 
"LPTEE REMOVE", asta pen
tru a evita toate conflictele care 
pot apărea cu alte aplicaţii ce 
utilizează portul paralel. 
Bineînţeles, un scurt fişier bat 
permite automatizarea acestui 
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proces: 
LPTEE 
PIP02.exe 
LPTEE REMOVE 
O dată lansat, programul este 

uşor de utilizat. PIP02 suportă 
formatul INTEL HEX pentru 
exportul şi importul de fişiere. 
Un editor încorporat permite 
programarea directă a datelor 
de intrare de la tastatură, dupli
carea rapidă a memoriilor sau 
ştergerea lor. 

Constructiv, acesta se rea
lizează simplu. Sunt necesare o 
mufă DB25 tată cu montare pe 
cablaj, un soclu dip cu opt pini, 
în care se va introduce memo
ria, şi câteva componente . 
Cablajul este simplu de realizat, 
desenul sau fiind dat în figura 
3, iar amplasarea componen
telor în figura 4. 

Montajul se cuplează la PC 
printr-un cablu cu mufe 
tată/mamă DB25. 

La un preţ acceptabil şi pilotat 
de un program disponibil gratu
it, acest "mic" merită realizat 
de cei ce lucrează cu memorii 
EEPROM de la "Microchip". 
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