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la 
se 

modificată de 
urmărind ca valoarea 

cît mai mult de 
valorii necesare 
de intrare va 

o componentă reactivă in-
Aceasta va fi compensată creşterea 

repetată a lungimii 13 (în această 
modifică!). care atrage sine 
citătii echivalente de 

, fiecare modificare a lui 
coeficientului de 

vină cît mai mic (valoarea lui 
anulare). 

Revenind acum la schema 
figura 5.30, pe care sînt ~~,~~"l-~ 
duri ale sale, trebuie semnalată 
necesară a reziştenţelor R1 , R2 
linie întreruptş. In lipsa acestor y,-,..";,,t,on!'c 

fapt nu apar În circuitul fizic, l'"\,....t,..,~,t;~,I,clc 

lor (perechilor de noduri) 1 
imposibil de precizat (nodurile ar 
calculatorul ne-ar sanctiona 
mesajului ,,6 Number too . De 
spatele acestui mesaj (care este urmat de 
donarea se ascunde 
tativă, de 
prin 
siune (bifilareîn acest 

curenti/or de linie. 
Ri 'R2 i R3 nu are ,rn!r.r.,~t"" .... t 

analizei 
circuitului. 

examinarea listei exemplu se 
că ansamblul de linii de transmisiune 
neşte roiul În gama de frecvenţă 90 
MHz. La frecvenţa de 100 MHz 
foarte bune, În. special la 
iar atenuarea este minimă de valoare cam 
dicată, conducînd la pierderea a jumătate din pu
terea semnalului de antenă. 

5,8.1 Parametrii 
Cu ocazia 

biblioteca de 
caracterizării unei 
chiar a unui întreg 
tril admitantă de scurtcircuit. frecvente 

100 aceşti parametri devin tot mai 
de măsurat cauza elementelor 

greu de controlat, introduse de 
iar unele dispozitive active intră 

În unui scurtcircuit la 
de un scurtcircuit 

curent alternativl ). Din aceste 
special la frecvenţe mai mari 
apelează ia un alt de 
aşa numiţii ",,,,,w'I\,,, .. HH,,,, 

pentru 

numai În 
i În mod 
MHz, se 

anume la 

tensiunile i .... "irlcntc 

În condiţiile unei impe-
interne a sursei semnal sia celei de sar-

ambele rezistive si de valori' R. Relati-
în legătură cu· notaţiile din 5.32, 'ş 

sînt corelate cu date În subcapito!ul 
3.2 referitor· Ia ce se prin tensiune inci-
dentă si reflectată. 

este de fapt coeficientul de reflexie la portul 
CÎnd portul 2 este iar prin sime-

S22 este coeficientul de la portul 2 
CÎnd portul 1 este adaptat. 'sînt parametri 
de sau ate-

de 
complexe, 

fiind cel mai des prin modul şi fază. 
alt mod de a exprima cantitativ o 

aceeaşi comportare a unui diport cazul nos-
pentru că noţiunea de de reparti-
se extinde sila este normal sa 

existe relaţii de legătură de repar-

o 99 m 

O 66 

a= 0,06 la 2",,= 

z= 75..0-

5 

5 
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Id.GUITBLOH IIIN 
3INUSOIDAL 

:SUîi.AitU1 Dl:S NODUrlI 9 

VR 

* 4 

Z(Ohm) 

o 

V2 9 

o 

V4 o 

,* 3 

NR 
al 

K K 
2 9 

R2 10000000 4 ~9 
10000000 6 ,9 

CONTINUARE ( A 

* NODUlI INTRAR~: 1 2 

* NOD ual 

:!lE 1tS (kOhm)" 075 

): D 

* Fr:1in (l:Hz): 92 

* lt1:.l:lX (LIz): 108 

(1\.1Iz): 4 

* PARA.IviE'I'RU (IUP1ET): PIE 

F= 9 2 r','~H z 
Ap=-3.19 dB 3= 1.2415E+OO 
Gi= 9.1218E+OO Bi= 2.0789E+OO 
Ri= 1.0421E-01 Xi=-2.~751E-02 
RF=2.0827E-Ol (-13.63 dE) 
PII= -31.56 erd 
Ge= 1.3945E+01 Be=-4.7954E+OO 
Re= 6.41272-02 Xe= 2.2052E-02 
RF=1.7454E-01 (-15.16 dB) 
PH= 107.24 grd 

5 9 5 

pil= -
Je:::: 

:i.e::: 
l?=/'t<> 
pn LL= 

F= 100 
02 dB 
20832:+01 

Ri::: 0 2528E-02 u 

RF=5 414 
PH= 26 
Ge= 1 
R8= 
Rlt'=6 1947E-03 
PH=-160 29 

F::: 104 
3$11 d3 
1 

Ri= 7 2907E-02 
RF:l 
PH= 90 
Ge= 1 
Re= 
RF=8 
PII= -9 " 

li::: 7@ 
a.F=1 .. 928 

108 

PII:::: 79" 19 ,n;rc1 
Ge::::: 1 .. 6346E+Ol 
Re= 6,,0773E-02 
U '=l 1086.8-01 
PH=-158- 75 crd 

1 

el] 

MHz 
1 

5 

:::-1 
-21" 

3::: L.25() 
:3i= .... 4 .. 5529J+OG 

3e= l .. ~ 

') 
c 

'J~48B-O~ 
-19 .. 1 dE) 

-012*821-021 ~H312 
RA=(l-Gl)* +022)+012* 

I*B22-812*821: LET IB=822* 
1 *< +022)+012*B2 +021* 

GO SUB 821 LET X=RR 
SUB 6185: SUB 6:::00 

liS 1=1& 
130 SUB 6600 

6118 LEl RA=-2*G12: LET IB=-2*B1 
2: 130 SUB 82 LET X=RR: LET Y= 

: GO SUB 6185: GO SUB 

130 SUB 6600 
6l1';:} LEI 

"PHS12="; 

LET IB=-2*B2 
LET Y= 

: 00 SUB 6185: GO SUB 6800: PR 
INT "82 ="; TAB "PHS21=ii 

~:;UB 

2: 130 SUB 8210 
Y=II: 00 SUB 6185: 00 SUB 6800 
PRINT 11822=I1;Z$;TAB 15;"PHS22= 

00 SUB 6/;'00 
prima dată numerică cerută de program va fi va
loarea impedanţei Z În ohmi, impedanţa sistemu
lui de măsură În care au fost determinate valorile 
parametrilor, şi care În cazul nostru este rezistiva 
şi anume R (din figura 5.32). De obicei R = 50 fl. 
Urmează apoi În ordine, nodurile circuitului Între 
care este conectată componenta În cauză, noduri 
care apar pe ecran cu indicativele A" E, şi A2' E2 

f ( IIz ) A A (dB) A I Au( .r::rd ) conform convenţiei ilustrate În figura 5.32. Dacă 
t...:. U l....}, L 5 componenta este de tip tripol (de exemplu un 

tranzistor) atunci E,ş i E2 vor avea o valoare co-

200 8 8 3 ... ":)9 mună. RevăzÎnd figurile 5.17 şi 5.18 se constată o 
0'1 1 .. _ , 1 similitudine între această numerotare a nodurilor 

400 O, 52 89, 54 şi cea utilizată În cazul tripolului sau cvadripolu-

600 O 55 89 33 lui caracterizat prin parametrii admitanţă de 
, '1 scurtcircuit. Acest lucru nu este întîmplător, În-

800 0,48 90,12 trucît de îndată ce sînt introduşi În calculator; pa-

1000 O 40 91 .. 57 rametrii de repartiţie sînt convertiţi pe baza relaţi-
, , ilor (5.24) În admitanţe de scurtcircuit, pe care 

1200 O, 30 93,05 programul "ştie" deja să le prelucreze. 

14U·· O O 94,23 Introducerea valorilor parametrilor de repartiţie 
,22 se face sub formă de modul (notaţiife fiind cu-

1600 0,16 94,99 noscute s", S'2' S21' S22) şi fază (în grade cu nota-
1800 0,10 95,,32 Vile corespunzătoare PHS", PHS'2,PHS21> PHS22 

2000 0,06 95,26 FăCÎnd o paralelă cu cele expuse În subcapito-
titie si cei admitantă de scurtcircuit. Mai mult de- '2200 94 .. 86 lui 5.4.1, şi acum, În situaţia cînd circuitul din 
cit atît, deseori se 'dovedeşte cît se poate de utila O, 02 , care face parte tripolul sau cvadriporul modelat 
trecerea de la un grup de parametri la celălalt În 2400 -0,01 94,1 7 prin parametrii de repariţie este analizat Într-o 
vederea usurării calculului unor formule si a in- gamă largă de frecvenţe, ar trebui în principiu ca 
terpretării 'rezultatelor lor. În ceea ce ne priveşte, 2600 .... 0,04 93, 27 pentru fiecare nouă frecvenţă să se reintroducă 
un prim pas În această direcţie ÎI facem prin 2800 -0,06 92,1 7 valorile actualizate ale acestor parametri. Pentru 
adăugarea la program a instrucţiunilor conţinute ~OOO -O .. 07 90,93 a nu se Îngreuna astfel utilizarea programului şi 
În lista 5.18, care nu fac altceva decît să evalueze') If ţinînd În plus seama de faptul că pentru compo-
parametrii de repartiţie ai circuitului Întreg (figura. nentele active sau subcircuitele care nu conţin 
3.1) În raport cu o rezistenţă R = 50 n, pe baza re- grupuri rezonante cu factor de calitate ridicat, va-
laţiHor de legătură (5.23), şi să îi afişeze odată cu Tn,be1 5 .. :3 (exemplul riatia valorilor parametrilor de repartiţie este rela-
parametrii admitanţă de scurtcircuit (YI/; i, j = 1,2 - 5.8 ) tiv lentă În benzi de frecvenţă moderate (de pînă 
din sistemul 2.1). . Ia o octavă), s-a preferat şi În"acest caz alegerea 

Afişarea rezultatelor se face sub formă de mo- a trei frecvenţe, de dorit repartizate cît mai uni-, 
dul, cu notaţiile S'l' S12, S2', S22 şi respectiv fază 1 I ( -b form În gama de interes, la care parametrii de re.;." 
exprimată În grade, cu notaţiile PHS'l' PHS'2' ( 5 .. 19) Au = Au ·exp J Au) partiţie se introduc în calculator În mod explicit, 
PHS2" PHS22 · Urmăriţi aceşti parametri, În prima -' după precizarea valorii frecvenţei respective. Cele 
parte a analizei descrise de lista exemplu 5.10. l~ A =20- 19 fAlI D -20 ·lg lAII D ~rei grupe de _valo~i şînt u. tilizate de prowam 

Revenind acum la scopul principal al acestui u -11 A --U cBlntr-o procedura de Interpolare, pentru aproxlma-
subcapitol şi anume acela dea oferi posibilitatea rea automată a valorilor parametrilor de repartiţie 
introducerii ca date iniţiale ale analizei răspunsu- IA = ~I -t:!\. I . .Ia alte frecvenţe care rezulta prin utilizarea opţiu-
lui circuitului, parametrii de repartiţie ai unei 6 u u DA u D

B 
nii "BALEIERE". 

(unor) componente ale sale, este nevoie să com- Dacă domeniul de frecventa În care se efectu-
pletăm programul cu instrucţiunile din lista 5.19. ează analiza circuitului este restrîns În jurul unei 
Atrag atenţia asupra faptulUi că lista 5.19 este cea frecvenţe, este suficienta de cele mai multe ori in-
mai lungă dintre toate, şi În acelaşi timp conţine troducerea valorilor parametrilor de repartiţie nu-
cîteva linii deosebit de lungi, care necesită con- mai la acea frecvenţă. In acest caz, la cererea 
centrare mărită În momentul introducerii În cal- programului de precizare a valorii frecvenţei pen-
culator. Corectitudinea acestei operaţii va putea fi ( 5. 20) 1m =-1 i 1p =-1 j tru cel de al doilea grup de valori ale parametrilor 
verificată prin rularea exemplului din subcapitolul de repartiţie, trebuie introdusă valoarea zero. 
următor şi compararea rezultatelor. V =-V'. V =-V. 

Cînd se lucrează cu parametri de repartiţie (s), m l p. J (CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 
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4, 

transmi
caracteristică p. 

interesant se 
k = 2 (fig. 2), cînd 

celor două segmente de linie 
transmisie, serie şi paralel, egale 

Între ele, sînt: 

·arctg (1/12), 

3. 
linie de Ir8lnsmi:sie 

Pentru k 
adaptare cu 

(3) 

transmisie În gol nu mai cores
deoarece lungimea seg
de linie ÎI) gol devine prea 

mare (AI/4 ... .\.1/2). In acest caz este 
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Detalii constructive pentru circuitul de adaptare 
d'n fig,2 canal 5) 

tvla/: JI/c/olcxlo/;/ 
J//n}/u ;/O'cal 



vedere tehnic 
trebuie să Îndepli-

nească o serie conditii: 
benzile de US, puterea sem-

nedorite nu depăşi 
avînd o atenuare cel 
dB faţă de puterea semna·· 

- În banda de 144-146 MHz, 
atenuarea nedorite va fi de 
cel puţin 60 de puterea me-
die a semnalului şi nu v<;1 depăşi 
1 mW; 

- pentru banda de 430-440 MHz 
şi superioare, atenuarea va fi tot de 
60 dB faţă 'de puterea medie a sem
nalului util, dar nivelul acestor ra-

buriior elevilor, 
Este o realitate 

tehnică a 
este mult sub 
mondial. 

Statiile industriale realizate de 
'specializate din 

ajuns la nonr,y","\<:!n 

de trafic care nu mai 
constructorilor amatori. 

La noi, multe staţii de club sînt 
dotate cu industrială 
care deşi fabricată În 
urmă cu poate 
activitatea servi la 
rea de noi 

De acesta este şi rolul clu-
burilor, a uni oamenii, de a le 
oferi un cadru organizat pentru in
struire, schimb de idei, materiale si 
documentatie, ' 

O staţie de club deschisă perma-

B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 

ALFABETUL FONETIC 

recomandat pentru traficul radiotelefonic 

LITERA 
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Bravo BRA-VO 
Charlie Q KHE-BEK 
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Foxtrot T TAN-GO 
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acura-

",,,,,,::ar,,,,.,,,, apar două 
re2'OI'vale de construc-

Prima este legată de alegerea condensatoare
lor utilizate În reţeaua de separare. Atunci cînd 
ar~ o valoare scăzută, valoarea acestor 
satoare este destul de mare şi 'se întîmpină difi
cultăţi de procurare a acestora. Se vor respecta 
pe cît posibil următoarele recomandări: 

cu formula: 

p rezistivitatea cuprului, avînd valoarea: 
H· mm 2 

p = 0,0175 ----
m 

lungimea conductorului bObinei (m); 

Tf D2 
S = --4-' secţiunea conductorului (mm 2). 

Lungimea I a conductorului bobinei se aproxi-

65 - 7xAxNxD 

şi pentru programul 

reţelelor separare cu mai mult de 
două căi se recomandă consultarea bibliografiei 
pentru stabilirea unei configuraţii optime ca şi 
pentru detalii suplimentare. 

\..JVII<:;;'-'\.lQ TEHNIUM 1984-1989 
Almanahul TEHNiUM 1985 
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VALORILE INDUCTANŢELOR PENTRU REŢELE DE SEPARARE PENTRU 0 30mm 8 20 mm L În mH şi N În spire 

D 0,67 mm D = 0,8 mm D 

L N L N L N 

0,014 22 0,018 26 0,023 29 
0,057 46 0,041 38 0,052 43 
0.130 68 51 0,095 58 
0,234 91 64 0,150 72 
0.370 11 77' 0.220 86 
0,541 137 90 101 
0,746 160 102 115 
0,987 182 115 130 
1.265 205 28 144 
1,582 228 141 158 
1,939 251 0.750 54 172 
2,337 274 0.892 166 187 
2,778 297 179 202 
3,262 319 192 216 
3.791 342 205 230 
4.367 365 218 245 
4.990 388 230 2,387 259 
5,662 411 243 2,698 274 
6,385 434 256 3,033 288 
7.159 -456 2,592 269 3,392 302 
7.987 479 2.882 282 3,775 317 
8.868 502 3,190 295 4,184 331 
9,806 525 3,517 307 4,619 346 
10,80 548 3,864 320 5,080. 360 
11.85 570 4,231 333 5,569 374 
12,96 593 4,619 346 6,085 389 
14.14 616 5.028 359 6,507 400 
15,37 639 5,458 371 7,140 416 
16,67 662 5.918 384 7,811 432 
1 685 6,385 397 8,519 448 
1 707 7,141 416 9,266 464 
20,97 730 7,811 432 10,05 480 
22,53 753 8,519 448 10,88 496 
24,17 776 9,266 464 11.75 512 
25.88 799 10,05 480 12,66 528 
27,67 821 10,88 496 13,62 544 

2. SIMBOllJFU SPECIALIZATE PENTRU DiSPOZ:lTlVE SEMICONDUCTOARE 

Simbol Denumire 

I Efect SchoUI<)' 

] Efect tunel 

J Efect de străpungere unidirecţional 

.r Efect de străpungere bidirecţional 

1 Efect unltunel 

3. EXEMPLE DE DIODE SEMICONDUCTOARE 
I 

Simbol DenumIre 

Tranz~la intre regiuni cu conţluctlvltă~ de tip 
diferit: e la P la N sau de la N la 

-L Linia oblică scurtă Indică punctul de trecere de 
la P la N sau de la N la P, de-a lungul liniei ori-
zontale. Nici o conexiune nu se reprezintă prin li-
nie oblică scurtă. 

Regiune Intrinsecă intre doua reglunt oe tipuri 

-CZ.. de conductlvltate diferite formind o structură PIN 
sau NIP 

Intervalul între liniile oblice legate reprezintă 
regiunea Intrinsecă. Orice conexiune la regiunea 
I va fi reprezentată intre liniile oblice scurte şi nu 
pe aceste linII 

.J!:L 
Regiune Intrinsecă intre două regiuni de ace-

Iaşi tip de conducUvltale formind o structură PIP 
sau NIN 

Regiune Intrinsecă Între un colector ŞI o re-
giune de tip de conductlvitate diferit formind o 
structură PIN sau NIP 

reprezentată Conexiunea la colector este 
prlntr,..o linie oblică lungă 

re-Regiune Intrinsecă intre un 
glune de aceiaşi tip de o 
structură PiP sau NIN 

reprezentată Ccnexlunea la colector este 
printr-o linie oblică lungă. 
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D 

L 

9 
1,008 
1 
1. 
1,719 
2,006 

3.033 
3.434 
3.864 
4,326 
4.821 

, 

lO mm 

N 

32 
48 
64 
80 
96 

112 
128 
144 
160 
176 
192 
208 
224 
240 
256 
272 
288 
304 
320 
336 
352 
368 
384 
400 
416 
432 
448 
464 
480 
496 
512 
528 
544 
560 
576 
592 

D=1,16mm 1,20 mm .. 

L 

0,038 
0,088 
0.160 
0,256 
0.376 
0,522 
0.697 
0,899 
1,133 
1,399 
1 

031 

N L N 

37 0,010 19 
56 0.041 38 
74 0.095 58 
93 0.172 77 

111 0.275 96 
130 0.404 115 
148 0,562 134 
67 0,750 154 

186 0,969 173 
204 1.221 192 
223 1.508 211 
241 1.831 230 
260 2,192 250 
278 2.592 269 
297 3,033 288 
316 3,517 307 
334 4.045 326 
353 346 
371 5 365 
390 384 
408 403 
427 422 
445 442 
464 461 
483 480 
501 499 
520 518 
538 538 
557 557 
575 576 
594 595 
Et12 614 
631 634 
651 653 
668 95 672 
687 63 691 

Ing. ŞERBA.N NA.!CU 

(URMARE DIN NR. TRECUT) 

Diodă semiconductoare, simbol general 

Diodă eiectrolumlnldcentă, simbol general 

Diodă care utilizează dependenta de tempera
tură 
Notă O poate fi inlocuit cu t: 

Olodă cu capacitate variabilă. 

Diodă tunel 

Diodă cu efect de străpungere unidirecţional 
Diodă regulatoare de tensiune (Zener) 
Diodă Esakl 

Diodă cu efect de străpungere bidirecţional 

Diodă unitunel 

Diodă bldlr,cţlonală 
Dlac 

4. EXEMPLE DE TIRISTOARE 

·Slmboi Denumire 

Tlrlstor diodă blocat in Invers 

Tirlstordlodă cu trecere in Invers 

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR) 
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Microelectronica produce 
si un nou circuit integrat gen 
.sintetizator de sunet" similar circu
Itului (prezentat în 

6 

7 

mată din 64 
Într-o 
manda 
mică. 
şi un 

BI 

I 
I 

anume, cir-

MMC31 
o melodie for-

sec-

1 

2 

1 

prima notă. 
Frecventa oscilatorului intern este ca bază de 

neratoarele ton şi 

14· 

1 

O 

9 

acestui oscilator nu poate fi contro
lată extern, ca În cazul circuituluI 
MMC334, ea fiind stabilită de fabrÎ

acesteia influenţînd 

este un divi
frecvenţa tonuluI 

Fosc/N, unde 
valoare 

domeniul 

3 6 

L ______________ _ 

58 

2 

10 

5 

5 

fiind folositi 
de ritm. Sînt' dis

tempouri cuprinse Între 

-116 

1 

8 
9 

10 
1 1 6 

~ NC 

N 
NC 

N 

1 
2 

v 

3 5 
4 fuzo 
5 - masă 
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(URMARE 

caracteristice Ş j 
acesto~·a. 

1. Ruperea benzilor de suspensie. 
Sistemul de pe benzi 

folosit la 4315 are ca 
părţi componente cele 
două benzi care acestu ia 
şi care îndeplinesc trei funcţii dis
tincte: susţin elementul mobil, asi
gură un cuplu rezistent (care pune 
În echilibru momentul activ) şi de 
readucere la zero şi totodată ser
veşte drept conductor electric. 

Alegerea materialului pentru ben
zile de suspensie este dictată de ur.,. 
mătoarele condiţii: 

a) rezistenţă mare I? Jracţ iLl ne; 
b) rezistenţă mare; 
c) o mare conductibilitate elec

trică; 
d) excelentă rezistenţă la coro

ziuni; 
e) o mare stabilitate a unghiului 

de torsiune; 
f) coeficient de temperatură re

dus. 
Materialul cel mai apt pentru a sa

tisface condiţiile cerute este un aliaj 
de. platină cu nichel. 

In sistemul de suspensie pe benzi 
sînt cuprinse şi două arcuri de Întin
dere (cîte unul de fiecare parte: su
perior şi inferior din aliaj de cupru 
cu berifiu astfel Încît să se evite o 
lăsare excesivă a elementului mobil 
datorită greutăţ i i sale, dar care to
tusi suferă o flexiune În cazul unui 
şo'c şi asigură integr-itatea benzii. 

Din cele de mai sus 'rezultă că În
locuirea benzilor rupte nu se face 
decît cu benzi originale cu momen
tul 0,25 mgrfcm/90° (întindere 50 
gr.) nerăsucite şi la Înlocuirea lor se 
recomandă următoarele: 

a. Lipirea se va face cu un aliaj 
(Sn - 50%; Pb - 32%; Cd - 18%) 
cu temperatura de topire de 1300

. 

Fondant - colofoniu dizolvat în al
cool. 

b. Nu este admisă recoacerea 
prin lipire a benzilor, murdărirea cu 
impurităţi şi resturi din aliaj de lipit. 

c. Locul lipirii se curăţă cu eter 
de. impurităţi şi de fondant. 

d, Dacă suspensia pentru un me
canism dat se scurtează, se măreste 
totodată si valoarea curentului no
minal, ca're trebuie să fie riguros 
42,2 !lA. 8enzile de suspensie nu se 
Înădesc, 

e. Nu trebuie să fie nici o denive
Iare pe suprafaţa de lipire a arcurilor 
de Întindere, înainte de lipirea ben
zilor. 

1. Se va acorda o mare atenţie la 
Întinderea benzilor În momentul lipi
rii acestora, deoarece o Întindere 
excesivă modifică curentul nominal. 

2. Întreruperea unei rezistenţe În 
dispozitivul universal de Ş untare 
(R1-R10) determină numai jndica
rea curentului nominal. Iar la modi
ficarea valorii uneia dintre acestea 
(prin arderea izolaţiei), indicaţiile 
vor prezenta erori mari. Acest defect 
se remediază numai prin rebobina
rea rezistenţelor respective, cu ace
eaş i sîrmă indicată În lista de piese 
şi se va respecta riguros eroarea to
leranţei admise. 

3. Intreruperile rezistenţelor În cir
cuitul de tensiune se poate desco
peri uşor după lipsa indicaţiilor la li
mita corespunzătoare a tensiunii 
măsurate. Toate rezistentele cu ex
cepţia celor de reglare '(R27, R29, 
R35) se Înlocuiesc cu ,rezistenţe de 
valoarea celor indicate În lista de 
piese. 

Folosind schema de principiu a 
multimetrului şi schema fizică de 
aşezare a pieselor se poate găsi 
orice piesă montată În aparat. De
fecţiunea se depistează prin efectu
area măsurătorilor de orientare. Pie
sele care nu prezintă siguranţă se 
demonstrează şi se controlează se
parat (şunturile neapărat se contro-
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lează separat). Piesele defecte se re
pară sau se Înlocuiesc cu altele noi 

4. Desigur, multe defecţiuni se pot 
ivi şi la cele două comutatoare (cel 
pentru selectarea modului de lucru 
şi cel pentru selectarea domeniilor 
de măsură). Aceste defecţiuni pot fi 
arderea contactelor sau scurtcircuit 
Între acestea. De aceea se impune 
un . control riguros al integrităţii 
acestora. 

5. După cum se poate observa din 
schema de principiu, microamper
metrul este protejat cu două diode 
de siliciu conectate În paralel cu 
sensuri de conducţie opuse. Stră
pungerea uneia dintre diodele de 
protecţie Ş untează microamperme
trul, dar prin Întreruperea uneia din
tre ele se crează o rezistenţă critică 
pe acesta făcÎndu-1 să indice eronat 
(deşi microampermetrul are curentul 
nominal 42,5 !lA). De aceea, diodele 
de protecţie se vor verifica, ele tre
buind să aibă aceleas i caracteristici 
electrice nominale. . 

6. Ieşirea din parametrii nominali 
a diodelor redresoare cu germaniu 
se manifestă prin indicaţii eronate la 
toate limitele de măsurare a curen
tului şi tensiunii alternative (deşi 
aparatul funcţionează corect În cu
rent continuu). După Înlocuirea dio
delor defecte, aparatul se poate re
gia din R27. Este bine ca diodele 
noi să aibă aceiaş i parametri pentru 
a nu fi nevoiţi să modificăm scala 
instrumentului pe curent alternativ, 
lucru total neindicat. 

Lista de piese. 

R12 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
- 8,57 kn (2 buc. x 4,3 kD). 

R13 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
- 9,97 kO (4,3-+ 5,.6 kO). 

R14 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
- 30 kn (2 buc. x 15 kn). 

R15 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
- 50 kO (20-+ 30 ki1). .. 

R16 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
- 100 kn (43-+ 56 kf2). 

R17 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
- 300 kn (2 buc. x 150 kO). 

R18 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
- 1,5 MO (2 buc. x 750 ~n). 

R19 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
- 3 Mil (2 buc. x 1,5 Mfl). 

R1 - Rezistenţă bobinata (0.08~ R20 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
±0,0002)fl - sîrma manganin - 5 Mn (2-+ 3 MO). 
neizolată 0 1 mm. R21 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 

R2 - Rezistenţă bobinată (0,32± - 10 MO (2 buc. x 2 MO) -+ 
±0,001)O - sîrmă manganin Î (2 buc. x 3 Mil). 
neizolată 0 1,2 mm. R22 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 

R3 - Rezistenţă bobinată (1,6::±- - 500 kn (200-+ 300 kO). 
±0,005)O - sîrmă manganin R23 - Rezistenţă bobinată (24± 
dură izolată cu sticlă sau ±0,1)0 - sîrmă manganin 
email -+ mătase. dură izolată cu sticlă sau 

R4 - Rezistenţă bobinată (6± email -+ mătase. 
±0,018)fl - idem R24 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 

R5 - Idem (2±0,01)O - idem - 1,65 kn (2 buc. x 820 O). 
R6 - Idem (30±0,05)fl - idem R25 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
R7 - Idem (160±0,5)!l - idem --900 n (430-+ 470 il). 
R8 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W R26 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 

200 n (2 buc. x 100 [2). - 490 n (270-+ 220 fl). 
R9 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W. R27* - Rezistor peliculă carbon 

- 600 n (2 buc. x 300 il). 0,5 W - 1-3 kO - rezis-
R10 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W tentă reglare. 

- 1 kn (430-J 560 O). R28 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
R11 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W - 1,5 kn (2 buc. x 750 fl), 

- 4.44 kO (2,4' 2 kn). R29* - Rezistor peliculă carbon 

p F x 1 UG 
Cx::: O. 38000pF 

0,5 W - 120-270 O - rezis
tenţa reglare. 

R30 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
- 1,24 ki1 (2 buc. x 620 n) 

R31 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
- 1,2 kn. 

R32 - Rezistor peliculă carbon 0,5 W 
- 30 kn. 

R33 - Potenţiometru rotativ cu pe
liculă de carbon - 6,8 kn 
(pentru ajustare "O", kO, .pF 
şi pF). 

R34 - Rezistor peliculă carbon, 0,5 W 
- 1,2 kO. 

R35* - Rezistor peliculă carbon 
0,5 W - 22-33 kn (se mon
tează În functie de necesi-
tate). . 

TOleranţa rezist\3nţţ:li nominale a re
zistorilor este ±5%. 
01, -02 - diode germaniu O 9 O 

(EFD108) 
03, 04 - diode siliciu O 225 O 

(1N4007) 
C1 - condensator - 0,005 j..(F/200 V 
C2 - condensator - 330-3930 pF 1 

500 V 
C3 - condensator - 330 pF 1250 V 
C4 - condensator - 100 pF/250 V 
81 (81-1, 81-2) - Comutator se-

lector domeniu. 
82 (82-1, 82-2, 82-3) - Comu

tator mod de lucru. 
Desigur, fabricantul IŞI rezerva 

dreptul de a face modificări În 
schemă sa'u de-a aşeza piesele 
componente În alt mod. Dar În ge
neral sînt respectate toate datele pe 
care le-am prezentat. 
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· Semnalul . videocomplex furnizat 
de modulul AFI-CC la pinul 3, cupla 
UJ 6 este aplicat prin rezistorul 2R8 
la cupla UJ 9, pinul 2 de pe blocul vi
deosunet şi prin perechea ei la in
trarea modulului AFI-S. 

Modulul AFI-Sunet, avînd 'indica
tivul Y2.2, cuprinde În principal cir
cuitul integrat K174YP1 (echivalent 
cu TBA 120U) şi realizează ur
mătoarele functiuni În televizor: 

- extrage s'emnalul pe a doua 
frecvenţă intermediară sunet (FI2S), 
modulat În frecvenţa (MF) din sem
nalul videocomplex de la intrare; 

- amplifică În r'egim de limitare 
semnalul FI2S (6,5 MHz); 

- demodulează semnalul de au
diofrecvenţă (AF) din semnalul de 
FI modulat În frecvenţă; 

- preamplifică semnal'lJl de au
d iofrecventă. 

Modulul' AFI-S este legat de blo
cul videosunet prin cupla W 9, prin 
care primeşte şi furnizează ur
mătoarele semnale si tensiuni: 

- la pinul l' (neconectat h, 
schema electrică a TV) furnizează 
semnal pentru intrarea vobulosco
pului printr-o sondă de detecţie, În 
vederea verificării şi reglării filtrului 
de intrare al modulului FI-S; 

- la pinul 2 primeşte semnalul 
videocomplex (SVC) ce conţine şi 
semnalul de FI2S pe 6,5 MHz; 

- la pinul 3: masa; 
- la pinul 4 primeşte tensiunea 

de alimentare dei 12 V care se 
aplică la pinul 11 al CI; 

- la pinul 5 (neconectat În 
schema electrică a TV) fur'nizează o 
tensiune de 7,4 V, luată de pe pi
nul 8 al CI, pentru control; 

- la pinul 6 furnizează semnal 
de audiofrecvenţă care prin inter
mediul cuplei W 7, pinul 1 se aplică 
la un capăt al potenţiometrului de 
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volum. De asemenea, semnalul de 
AF se aplică prin intermediul lui 
R66 la mufa de cască, pinul 1; 

- la pinul7 primeşte semnal de 
la mufa de telecomandă (pinul 6) 
care se aplică pe pinul 5 al CI. 

Modulul FI-sunet permite obţine
rea unui coeficient de amplificare 
de minimum 46 dB (200 de ori), 

Funcţionarea modulului este ur
mătoarea: semnalul videocomplex 
de la intrare (pinul 2 al modululu i) 
se aplică prin condensatorul 2, 2C 1 
filtrului de bandă acordat pe 6,5 
MHz, format din 2,2,-L1, L2, Ci0 si 
2.2,-L3, L4, C2, circuite cuplate prin 
2,2C1l Semnalul modulat În frec
venţă de 6,5 MHz extras din semna
lul videocomplex, obţinut la ieşirea 
din filtru se aplică În regim de limi
tare, apoi, prin intermediul unui de
tector de frecvenţă este demodulat. 
La pinii 7, 9 ai, CI se află circuitul 
pentru extragerea' purtătoarei for
mat din: 2,2C8, L5, R1 

Semnalul de joasa frecvenţă ,au
diofrecvenţa) obţinut la ieşirea de
tectorului de frecvenţă este amplifi
cat de preamplificatorul de AF din 
CI şi este livrat la pinul 8 al acestuia, 
de unde prin condensatorul 2,2C9 
se aplică la pinul 6 al cuplei W 9 şi 
de aici la potenţiometrul de volum 
R12 prin intermediul cuplei W 7, pi
nul 1, Celălalt capăt al potenţiome
trului de volum este la masă, iar 

semnalul cules de pe cursor, prin 
cupla W 7, pinul 3, se aplică la intra
rea modulului AAF. 

Semnalul de AF de la pinul 6, cu
pla W 9 este de minimum 180 mV pe 
o sarcină de 100 kO, În conditiile 
unei variaţii de frecvenţă de ±50 kHz. 

Condensatoarele 2.2-C3, C4, C5, 
C6, C7 au rol de decuplare. 

Se. observă că traseul parcurs de 
semnal este figurat cu linie mai 
groasă pe schema electrică a televi
zorului. 

Modulul amplificator de audio
frecventă (AAF), notat pe schemă 
cu indicele Y2.3, este echipat În 
principal, cu circuitul integrat 
K174YH7 (echivalent cu TBA810), 

Modulul este legat de blocul vide
osunet prin cupla W 10 cu şapte 
pini, prin intermediul căreia pri
meste si furnizează următoarele 
tensiuni si semnale: 

- la pinul 1 primeşte tensiune 
reglabilă (cu ajutorul potenţiome
trilor de ton) care ajunge prin 
2.3R2, C2 la pinul 6 al CI pentru re
glajul de ton; 

- la pinul 2 primeşte semnalul 
de AF de la cursorul potenţiometru
lui de volum R12, prin intermediul 
cuplei W 7, pinul 3; 

- la pinul 3: masă; 
- la pinul 4 primeşte tensiune de 

alimentare stabilizată de 15 V de 
la emitorul tranzistorului stabiliza-

tor 2T10, prin intermediul 
lui 2R58; 

- la pinul 5 furniz.eazâ;s~mnalul 
de AF care se aplică prin int 
diul lui 2,C29 la pinul 5 al muţei 
telecomandă si la difuzoare; 

- la pinii 6' şi 7: masă, 
Semnalul de la iesirea modulului 

FI-sunet se aplică de la pinul 2, cu
pla W 10 prin 2,3-C3, Ri la pinul 8 al 
CI (intrare). Semnalul de AF ampli-
ficat În CI se extrage de la pinul 12 
(ieşire) şi se aplică la cupla W 10, pi
nul 5 şi de 'acolo pe placa videosu
net, prin intermediul lui 2C29, prin 
contactul 5 al conectorului W 13, 
Întrerupătorul 262 (constructiv le
gat de potenţiometrul R62 de reglaj 
tonuri joase), pinul 1 al conectoru
lui W 11 si de aici la difuzoarele de 
8 {1 legate' În paralel. 

Reglajele de ton se realizeaza 
prin modificarea amplitudinii ten
siunii ~âe reacţie negativă aplicată 
pe pinuJ7 6al CI, astfel: 

- tonurile joase prin intermediul 
circuitului 2R57, R59, potenţiome
trul R62; 

- tonurile Înalte prin interme
diul circuitului 2C30, potenţiome
trul R63, 2C26, R56, 

.. Circuitul integrat K174YH7, nefi
ind protejat la suprasarcină este 
necesar să se evite orice scurtcir
cuit la masă al ieşirii (pinul 12 al CI). 

O particularitate a acestui tip de 
receptor TV alb-negru o constituie 
prezenţa unui modul de RAF' (CAF) 
- reglaj (control) automat al frec
venţei oscilatorului local din selec
torul de canale, etaj funcţional care 
nu figurează În mod obişnuit În 
schemele TVa-n, dar e nelipsit În 
TV color (care necesită o stabilitate 
mare a frecvenţei Ol). 

Modulul RAF, nQtat pe schemă 

-+o.t-+~~+=+-+-- _W_5_o ________ , ___ ,,_ ' __ ' __ "-+':--f-++-t".t-;-f-+,.;h,h."H-_W_' 0_" __ ' ____ , _ ' __ ' __ 
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cu indicele Y2.4, funcţionează pe 
principiul transformării deviaţiei de 
frecvenţă a Ol într-o tensiune de 
eroare care însumată (cu plus sau 
minus) cu tensiunea de reglare a 
diodelor varicap readuce frecvenţa 
de acord a Ol la valoarea corectă. 

Modulul este legat de blocul vide
osunet prin cupla W 5, cu şapte 
pini, prin intermediul căreia pri
meste si furnizează: 

-..:.. Ia' pinul 1 (neconectat În 
sc;hema electrică a TV) furnizează 
semnalul cules de pe pinii 8 ai celor 
două CI (identice), servind pentru 
blocarea tensiunii de acord auto
mat; 

- la pinul 2 primeşte semnalul 
de FI (38 MHz) prin intermediul cu
plei W 6, pinul 2 (cules de pe bobina 
2.1l12, prin condensatorul 2.1C42); 

- la pinul 3: masă; 
- la pinul 4 primeşte tensiunea 

de alimentare de -+ 12 V; 
- la pinul 5: masă; 
- la pinii 6 şi 7 furnizează tensiu-

nea de RAF de la iesirea discrimina
torului, necesară p-entru corecţia de 
frecventă a OL. 

Modu'lul este echipat În principal 
cu două circuite integrate de tip 
K224YP3 (care nu au echivalent eu
ropean). 

Functionarea modulului este ur-
I mătoarea: semnalul de frecventă 
intermediară cules cu bobina 
2.1L12, prin condensatorul 2.1C42 
se aplică la .. cupla W 6, pinul 2 şi de 
acolo, prin blocul videosunet la cu
pla W 5, pinul 2, de unde ajunge la 
intrarea primului CI (pinul 1). Sem
nalul de FI este amplificat cu cele 
dou~ CI legate În serie pînă la va
loarea necesară funcţionării detec
torului de frecvenţă realizat cu 
2. 4-L 1, L2 (În primar) şi 2.4L3 (în se
cundar). Cuplajul între înfăşurări 
este capacitiv, pri n 2. 4C 8, C 13. 

Primul CI are ca sarcină circu itul 
de corecţie 2.4L4, R7, de pe care 
semţ')alul se aplică la intrarea celui 
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de-al doilea CI (pinul 1) prin 2.4C3. 
Ieşirea celui de-al doilea CI (pinul 

9) se cuplează la detectorul de frec
venţă prin 2.4R9 pentru a diminua 
influenţa capacităţii de ieşire a CI. 

Oiscriminatorul de frecvenţă 
transformă deviaţia (alunecarea) 
de frecvenţă Într-o tensiune cu po
laritate variabilă În functie de sen
sul alunecării. Tensiunea' de la iesi
rea discriminatorulul se aplică pr'in 
filtrele 2.4R4, C9 si 2.4R6, Cii la cu
pla W 5, pinii 6, 7 de unde prin co
mutatorul MAN/AUT (situat pe 
placa din spate a TV) ajunge În se
lectorul FIF, pe dioda 1.102 influ
enţînd În sensul dorit capacitatea 
acesteia. 

Alimentarea cu tensiune conti
nuă a circuitelor integrate se face la 
pinii 3 cu o tensiune de -t 12 V, de la 
pinul 4, cupla W 5, prin 2.4R1, R2. 
Conderisatorii' 2.4C4, C5, C6 au rol 
de filtraj. 

Sincroseparatorul de impulsuri 
se află pe placa videosunet şi este 
realizat În principal cu tranzistoa
rele 2-Ti, T 4, T5. Are rolul de a se
lecta impulsurile de sincronizare de 
linii si cadre din semnalul video
complex, de a le amplifica şi de a le 
dirija către generatoarele de baleiaj 
respective (H şi V). 

Semnalul videocomplex de pola
ritate negativă (de aproximativ 
2,5 Vvv) luat de pe mufa LU 6, pinul 3 
(punctul 5) se-aplică prin 2R7 şi 2C4 
şi circuitul 201, C5, Ri0 (care eli
mină impulsurile perturbatoare de 
scurtă durată) şi ajunge pe baza 
tranzistorului 211. Aceasta este po
larizat În c.c. prin grupul de rezis
toare 2R12 (în bază) şi 2R13, R 14 
(În colector). Pe durata semnalului 
video, tranzistorul este blocat, el 
deschizîndu-se pe durata impulsu
rilor negative de sincronizare, mo
ment În care pe colector (pe 2R13, 
R14) apare un salt pozitiv de ten
siune. Aceste impulsuri pozitive se 
aplică prin intermediul circuitului 

de integrare 2R16, C13, R21 care 
opreşte impulsurile linii şi Iasă să 
treacă numai impulsurile de sincro
nizare cadre În baza lui 2T4, forma
tor-amplificator al impulsurilor de 
sincronizare cadre. 

Impulsurile pozitive preluate de 
pe divizorul 2R13, R14 se aplică 
prin circuitul de protecţie la pertur
baţii 2C 12, R20, R22, C6, În baza 
tr~nzistorului 2T5 formator-ampli
ficator al impulsurilor de sincroni
zare linii. 

Rezistoarele 2-R31, R34, R29, 
R32, R26, R22, R20 au fost calculate' 
astfel Încît tranzistorii 2T 4 si 2T5 să 
funcţioneze În regim de dublă limi
tare şi amplificare a impulsurilor de 
sincronizare. 

Oivizoarele rezistive 2R31, R34 şi 
2R29, R32 asigură polarizarea co
lectoarelor tranzistoarelor 2T 4 si 
2T5. .. 

Impulsurile de - sincronizare ca
dre, din colectorul lui 2T4 (punctul 
KT2) se aplică la cupla UJ 17, pinul 
2, iar impulsurile de sincronizare li
nii, din colectorul lui 2T5 (punctul 
KT4) se aplică la cupla W 17, pinul 
1, de unde ajung la cupla pereche 

de pe blocul de baleiaj În 
de sincronizare. 

Blocul videosunet mai conţine 
circuitul de stingere a Cursei i,,-
verse de cadre, realizat cu 2T7. ~ 

Impulsul de stingere Veste luat 
de pe cupla W 17, pinul 5 şi prin in
termediul grupului 205, "H41 se 
aplică pe baza tranzistoruluI 2TT't 
Acest grup Împreună cu rezistoa
rele 2R36, R28 formează circ'uitul 
de stingere V. 

Stingerea cursei inverse de cadre 
se efectuează astfel: pînă la sosirea 
impulsurilor de cadre, cu polaritate 
pozitivă, tranzistorul 2T7 este blo
cat şi nu influenţează În nici un fel 
tranzistorul final video 2T6. Impul
surile pozitive de cadre primite În 
bază, determină saturarea tranzis
torului 2T7, provocînd creşterea 
tensiunii În emitorul său (pe 2R28) 
şi În emitorul lui 2T6, final video, 
ceea ce duce la Închiderea sa si 
deci dispariţia imaginii În perioada 
întoarcerii cursei de cadre. 

Dioda 205, redresează impulsu
rile de Întoarcere cadre, permiţînd 
trecerea componentei pozitive. 
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De notat modul diferit de co
mandă al circuitului integrat 
MMC3166 faţă de cel al circuitului 
integrat MMC334, şi anume, dacă 
potenţialul pinului MODE este cu
prins În intervalul 0 ... 1,1 V (pentru 
Vdd 3 V), melodia se va derula fără 
oprire. Dacă potenţialul acestui pin 
este mai mare de 1,1 V, melodia se 
va opri. În cazul În care comanda 
trebuie făcută prin nivel logic 1 se 
va jntercala un inversor ca În figura 
4. In acest caz, grupul R2C 1 se va 
omite, iar rezistenta R' 2 va avea 
valoarea cuprinsă' În intervalul 
30 ... 1 000 k!l. 

Pinul TEST se poate utiliza la tes
tarea funcţionării circuitului iar pi
nul OSC/2 este o iesire de control a 
frecvenţei oscilatorului intern. Prin 
acest pin nu se poate interveni În 
funcţionarea oscilatorului intern. 

Capsula piezoelectrică se va lega 
între pinii BO (fig. 3). Dacă se do
reşte audiţie În difuzor, semnalul de 
la pinii BO se va prelua prin inter
mediul unu] amplificator bufer ca În 
figura 2a. In figura 2b este ilustrat 
cablajul la scara 1/1, iar În figura 2c, 
dispunerea componentelor. 
NOTĂ: notarea pinilor cores~ 

punde capsulei T0116. 
Se recomandă utilizarea unui so-

clu pentru circuitul integrat, În 
ac~st mod circuitul putînd fi schim
bat după dorinţă. 
Dacă În locul difuzorului se mon

tează o cască de telefon cu rezis
tenţa de 50 ... 75 n, tranzistorul T2 
poate fi înlocuit cu unul de tipul 
BC107. 

Firma Microelectronica produce 
următoarele variate ale circuitului 
MMC3166: 

- MMC3166/2 - Jingle Bells 
- MMC3166/8 Happy Bir-

thday to You 
- MMC3166/9 - Wadding March 
- MMC3166/11 - Love Me Ten-

der, Love"Me true 
- MMC3166/17 - We Wish You 

a Merry X'mas and Silent Night 
- MMC3166/19 - For Elise 

lista componentelor 

Ri = 25 kO 
R2 =-2,5 kn 
R'2 = vezi te'xt 
R3 = 510 n 
Ci, C;3 = 100 nF ceramic 
C2 = 50 f,lF/10 V 
01 BZ 2V7 
Ti = BC107 (BC170, BC111, 

BC172) 
T2 B0135 sau BC107 (vezi text) 
l.C. = MMC3166 

F---------------o+3V 

2 3 

3 6 f. 

12 5 

2 
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1,2KJ\. 

1~----------~g-9V 

J,..- 1 

y,~ 
I 10,UF/16V 

;Q'49V 

Pentru testarea amplificatoarelor de audiofrecvenţă 
este necesar un generator de semnale sinusoidale acope
rind o plajă de frecvenţe Între 20-100 000 Hz. 

Generatorul prezentat, prin simplitatea sa constructivă. 
merită să fie realizat avînd o alimentare la baterii (2x 9 V, 
consum 5 mA). 

Amplificatorul operaţional 741 (figura) este prevăzut cu 
o buclă fixă de reacţie 200 n, un bec (12 V/O, 06 A, de tip te
lefonic) şi o buclă reglabilă În trepte (comutatorul K) şi 
continuu cu potenţiometrul 2x 20 k!l. 

Reglajul amplitudinii semnalului de ieşire se realizează 
cu potenţiometrul de 4,7 k!L Prin modificarea capacităţilor 
montate pe comutatorul K se pot obţine şi alte game de 
frecvenţe. 

O,33..uF • 

II 1 O 1 
L

i' rO,33)JF I~ i 
1 33nF 
T 1\ 

330~PF f 3300pF ----.J I 
'-------------'-I~ 

T 330pF 

Pagini realizate de ing. SERGIU FLORIC {J. 

VOLTMETRU ELECTRONIC CU AFIŞAJ DIGiTAL 

- O,999V 

9,99V 

R2 
9KJt 99,9V 

R3 
1 KJ\, 

Voltmetrul electronic (fig: 1) utili
zează circuitul integrat C520 (con
vertor analog-digital) afişînd trei di
giţi. Domeniile de măsurare (cu di
vizorul de tensiune) sînt: 

1 - 0-0,999 V 
2 - 0-9,99 V 
3 - 0-99,9 V 

3 

2 

+ 
3 X lOK.n., 1 

C0844.7 

3 
4 

5 
1/. 

15 

16 8 9 I? 

3 x BC 178 

+SV 

1. i . 
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electret) se sub 
electrice cu acesta. 
la telefon, semnalul acustic 

de primul tranzistor 
curent continuu format 

80139 montate Într-un 
contactul normal 

(4.5 V) montate În două încăperi sesizînd 

Alimentarea se face de la două baterii 4,5 V, con-
sumul În repaus fiind cca 5 mA. 

Constructia se va introduce Într-o casetă pe care se aşa~ă apa
ratul telefonic' (fig. 2). 

Acest tip de sonerie se alimenteaza direct la tensiunea 
lei de 220 V care apare şi pe contactele butonului de 
nare. 

Montajul propus utilizează transformatorul anterior al so
neriei instalatia lui de comandă si alimentare la care se ataşe
ază u~ releu electronic (figura ). 'La apăsarea pe butonul 8, se 
aplică o tensiune redresată de cca 11 V pe rel~ul de t!mp, ten
siune care Încarcă condensatorul de 100 f.1F. In funcţie de va
loarea fixată cu potenţiometrul de 1 qo kO se stabileşt.e timpul ,t 
cît va rămîne atras releul R care pnn contactul r alimenteaza 
soneria bing-bang. 

Tensiunea de curent continuu se 
divizorul Ri R3 pe 
circuitului Valoa-

rea maximă a s'emnalului de intrare 
este limitată de cele diode 
Zenner montate pe circui-
tului, circuit care pe lîngă conversia 
analog digitală a semnalului asi
gură şi patru semnale A,8,C, O, de 
comandă binară a circuitului COB447 
(decodificator pentru afişoare cu 7 
segmente) şi semnalul de demulti
plexare a afişoarelor prin comanda 
a trei tranzistoare PNP (8C178) 
Frecvenţa semnalului de demulti-. 
plex'are. este asigurată În valoarea 
prescrisă circuitului C520 printr-un 
condensator de 330 nF. 

Secventa· de citire este dată de 
cele trei 'tranzistoare comandate de 
semnalul de demultiplexare. 

Reglajul voltmetrului electronic 
se face cu ajutorul celor două po
tenţiometre semireglabile, scurtcir
cuitînd pentru început intrarea (pi
nul 11), obţinîndu-se cifra "O" pe 
cele trei afisoare. 

Se aplica o tensiune de valoare 
cunoscută pentru treapta întîia de 
măsurare şi se acţionează asupra 
potenţiometrului legat la pinul 13 
pentru a apărea valoarea reală pe 
scala digitală a tensiunii aplicate. 

Montajul este alimentat la o ten
siune de 5 V avînd un consum total 
de cca 650 mA. Pe scală pot apărea 
semnale ,,]" dacă este depăşit do
meniul de măsurare. 

TEHNIUM 11/1992 

Maşinile electrice de găurit de 
veche nu sînt prevăzute cu 
nice de turaţie, ceea ce conduce la un proces de 
aşchiere neeconomic şi la o uzură rapidă a spira
lelor. 

Principiul este binecunoscut şi constă În utili
zarea unui tiristor căruia i se comandă În impul
suri timpul de deschidere, respectiv de "um
plere" a semiperioadei de curent alternativ ce 
trece prin el. 

300Jt 

~ 
/ 1 P.M05 

Tr 

Această modificare a duratei de se 
face cu ajutorul potenţiometrului de kO/2 Se 
recomandă a se utiliza maşini electrice de găurit 
care au o demultiplicare mecanică. Pentru a 
obţine două trepte deosebite de viteză (cu va
riaţie fină din potenţiometrul de 1 kfl) se poate 
monta un comutator pentru a introduce un al 
doilea condensator electrolitic În circuit. . 
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Este cunoscut interesul tinerilor 
electronişti amatori pentru 
sarea semnalelor provenite in
strumentele muzicale, În special .de 
la În scopul obţinerii unor 

Îm
Cei 

realizările industriale 
îşi amintesc probabil 

acestea, cunoscute 
Mu-trow 

se ca 
amplificatoa

de-transconduc
aplicabilitate a aces

Însă m uit mai largă, ele 
În sintetizoare, co

În sistemele electronice de 
ale unor etc. De 

aceea, am utilă prezen-
tarea generală a acestui amplifica
tor operaţional de tip cu atît 
mai mult cu cît este 
ţară. Aplicaţiile Rr,actice din 
constau În cîteva scheme 
dintre care două se În 
mod tinerilor electronişti.. 

transconductanţă 
cator 
trare de 

de 
un amplifi

prevăzut cu o in
a 

parametrilor. unUÎ 
rezistor extern care controlează cu
rentul acestei intrări, este posibilă 

Il 

NI 0-----1-----' 

zentăm 
electrice ale integrat 
3080. 

Tensiunea de alimentare 
::t::2 V ... ±15 (max. 

Tensiunea intrare 

semna! la 

polarizare a 

de scurtcircuit ie-
sire fără deteriorarea dispo
zitivului: 

Tensiunea de 
trare 
Curent de 

0,12 .. 0,6 flA 
Curent de polarizare 

trare 700.. flAN 
Curent de vîrf ieşire 

350 .. 650 
Coeficient de 

al tensiunii de 
trare 

+V 

Ne 
II 
NI 

-v 
OUT 

NP-48 

~~--------------~4---~~-V 
modificarea În limite a parametrilor 
de intrare, transfer şi consum, res
pectiv a curentului de intrare Ib, a 
conductanţei de transfer gm (trans
con-ductanţa), a consumului de cu
rent Ic; de asemenea, se modifică 
viteza de urmărire, lăţimea de 
bandă, curentul de iesire si rezis
tenţa de ieşire. Aceast'ă caracteris
tică permite folosirea amplificato
rului operaţional de transconduc
tanţă În aplicaţii specifice sau face 
posibilă adaptarea acestuia la anu
mite necesităţi. O particularitate a 
acestui amplificator operaţional, de 
care trebuie să se ţină seama În 
aplicaţiil~ practice, este impedanţa 
de iesire de valoare ridicată ceea ce 
impune folosirea unor rezistenţe de 
sarcină mari, realizate cu repe
toare, FET-uri, amplificatoare ope
raţionale Bi-MOS etc. 

Cel mai cunoscut amplificator 
operaţional de transconductanţă 
este circuitul integrat CA3080 pro
dus de compania americană RCA. 
Acest circuit integrat a constituit 
modelul de referinţă pentru 
ROB3080, produs de ICCE. Deoa·· 
rece schema internă a acestor cir
cuite integrate este simplă şi per
mite o rapidă înţelegere a modului 
de funcţionare a amplificatorului 
operaţional de transconductanţă, 
am considerat utilă prezentarea 

16 
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Banda de frecventă 2 MHz 
Viteza de urmărire 50 V/flsec 
Rejecţia pe mod comun 80, .. 110 dB 
Rezistenţa de intrare 10 ... 26 kn 
Rezistenţa de ieşire -' 15 Mn 
Curent de alimentare 0,8 ... 1,2 mA 

Putere disipată 24 ... 36 mW 
Precizăm că valoarea curentului 

de polarizare a amplificatorului 
este cuprinsă, - În general, între 
5 ... 500 flA, iar parametrii indicaţi 
mai sus corespund ultimei valori 
(aproximativ). 

In finalul acestei scurte pre
zentări, menţionăm că notarea 
acestui circuit integrat În scheme 
se face fie prin codul de marcare, de 
exemplu, CA3080, ROB3080, fie 
prin iniţialele OTA, de la denumirea 
În limba engleză' - Operational 
Transc.onductance Amplifier. 

Printre aplicaţiile tipice ale ampli
ficatoarelor operaţionale de tran
sconductanţă se numără amplifica
toarele cu cîştig controlat, multiple
xoarele analogice, multiplicatoa
rele, amplificatoarele de eşantio
nare şi stocare, comparatoarele, r!?
petoarele de tensiune rapide. in 
cele ce urmează, ne-am propus să 
prezentăm cîteva montaje foarte 
simple, imaginate 
de noi, În scopul 
cepătorilor cu. modul de funcţio-

ca În cuno-. 

unei 
că, VCA, 
de zgomot şi 

care produce ten-
control pentru VCA), 

blocuri funcţionale 
cipale În structura oricărui 
zor de sunete. De aceea, consi-
derăm că de mai 
fi şi c~ mijloace 
iniţiere În sinteza sunetelor. 

Ne 

TO-99 
În figura 2 este prezentat amplifi

catorul controlat În tensiune care În 
afară de circuitul integrat ROB3080 
mai cuprinde un divizor de intrare Aşi 
un divizor-formator. de ieşire. In 
această configuraţie, circuitul inte
grat 3080 nu are nevoie de repetor 
la ieşire, dar este obligatorie conec
tarea unei rezistenţe Între ieşirea 
sa şi masă. Condensatorul C2, 
schimbă culoarea spectrală şi im
plicit timbrul sunetului perceput. 
Dacă la intrarea acestui amplifica
tor reglabil se aplică semnal de la 
generatorul de zgomot alb din fi
gura .3 şi se controlează prin inter
mediul circuitului din figura 4a, se 
constată că, prin rotirea cursorului 
potenţiornetrului P1, se reglează ni
velul semnalului Într-un domeniu 
de peste 60 dB, ceea ce, perceptuaf 
înseamnă de la o valoare maximă 
pînă la disipaţia totală. Nivelul ma
xim corespunde situaţiei În care 
cursorul se află la masă, iar atenua
rea maximă corespunde un"ei poziţii 
a cursorului spre -12 V. Inlocuind 
circuitul de control cu cel din figura 
4b, se conturează noi modalită~ in

de generare a sunetelor. 
rînd se 

de control, sensul că, 
acesta se realizează cu tensiune 

iar creşterii, acesteia (obţi
rotirea cursorului poten

P2, cu comutatorul În 
îi 

Trecînd comutatorul În poziţia B, 
controlat În tensiune 

fi folosit pentru simularea 

simulare 
a sunetelor /zgomotelor presupune 

unor tranşe sonore pe
care se pot obţine prin CQ-

TQ-116 

Ne 
Ne 
Ne 
+v 
OUT 
ABI 
Ne 

nectarea intrării de control a -V6A:"'la 
ieşirea de semnal a VCO din figura 
6, prin intermediul unei diode de s-e:: 
lectare a polarităţii şi Înlocuirea lui 
C5 cu un condensator de 470 ... 680 
nF. Menţionăm că, modurile de ge
nerare a anvelopei indicate mai sus. 
caracterizate printr-un front de 
deschidere abrupt/rapid, urmat de 
o descreştere exponenţiafă este to
tuşi cel mai simplist. 

Filtrul comandat În tensiune -
VCF - prezentat În figura 5, este de 
fapt un integrator cu constantă de 
timp controlată, al cărui răspuns În 
frecvenţă este asemănător unui fil
tru trece-jos elementar. Aplicînd la 
intrarea acestui filtru semnal de la 
generator\:lI. de zgomot alb şi folo
sind unul dintre modurile de con
trol din' figura 4, se pot obţine imi
taţii ale zgom91e1or produse de vînt 
sau de valurile mării, În funcţie de 
valoarea condensatorului de in
traIe C4, cuprinsă Între 1...3,3 nF. 

In figura 6 este prezentat un ge
nerator de funcţii - triunghiulare T 

dreptunghiulare D - realizat 
o schemă clasică cu amplifi-

"",:t,.,.""·""!,,,, Cii şi CI2 În 
de integrator, respec-

('nln n.::lrl:lTr.r la aceste genera-
semnalelor poate fi 

rezistentă var; a
(;12 

inversoare a 
de noi, rolul acestei 

variabile este de cir-
acest fel. 

modificarea frecventei 
generate Într-un dom'e-
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niu de peste 4 octave, prin interme
diul amplificatorului operaţional de 
transconductanţă, controlat prin 
oricare dintre circuitele din figu'ra 4. 
Dacă generatorul este controlat 
prin intermediul circuitului din fi
gura 4b, cu comutatorul În B, 
se pot ale 
diferitelor 
de valoarea 
(2,2 nF ... 47 
precum de 
nalului 

TEHNIUM 11/1992 
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mV. condensatorului 
ţiometru de volum cu valoarea de 22 kn. este 
zistorului a cărui este asigurată de către Y""7;;~'''~'AI" 

Tranzistorul este tip 8C173 sau oricare alt 
emitor este fixat de rezistenţa R3 = 330 n. 

prim etaj este dictat de către raportul R4/R3 = --- = 4,5. 
. . 330 

În tensiune bazele tranzistoarelor 
cu o pereche T2 

= R6 15 n stabilitatea termică. 
yw",t .... yint6 stabilizată are valoarea de -+ 24 InrH""rl~,...,"" 

8 il, obţinîndu-se o putere de circa 

, Generatorul de impulsuri luminoase prezentat, 
foloseşte circuitul integrat U175 M (sau U176 M) a 
cărui caps.ulă este prezentată În figura 1. 

Cea mai simplă aplicaţie este cea din figura 2 
unde, folosind o tensiune U = 5 V se poate co
manda direct un LED. 

În figura 3 prezentăm o aplicaţie utilă au tomo-

~~ 
OUT 

+u 

+ 
U~75M 

U176M 

..L 

DUD 

LED 

VU-METRU STEREO 
Ing. DRAGOŞ MARINESCU 

Acest VU-metru stereo foloseste un circuit 
integrat specializat U2066B sau u'2067B. 

Dale tehnice: ' 
Tensiunea U = 7-18 V 
Curentul prin LED-uri: 15 mA 
Consumul cip-ului: 40 mA 
Caracteristica de ieşire: logaritmică, 
cu nivelele: U2066B: 5 dB-5 dB-3 dB-3 dB 

U2067B: 2 dB-2 dB-2 dB-2 dB 
Valori componente:, D 1-D5 = LED-uri 

R1, R3 = 1 kH, RPM3050 
R2 = 10 kH, RPM3050 
Ci', C2 = 10 ,lJ.F/35 V tantal 

01 

/Y 

16 
+U 

02 03 

## 

U 2066 B 

U 2067 8 

• 

bilistilor, care o folosi pe post de lampă de 
semnalizare a 

Piesele folosite sînt: L = bec auto 2 W/12 V 
T = 80239 cu radiator, Ri = 1 kO, R2 = 10 kO 
U = -+ 12 V. 

Date tehnice: 
Tensiune de alimentare: U = 5-12 V 
Curent de iesire maxim: 50 mA 
Frecvenţa im'pulsurilor: 

U175 M 1,3-5,2 Hz 
U176 M = 0,3-1,3 Hz 

:---------------4IIl----Di-t12V 

+ 
~ 

U17SM 

U1761'4 

.1.. 

04 
# 

OUT Rî 

R2 

IN 
CAN AL A 

8 

R1 

B 

~~~~~ 
01 02 03 04 05 
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cu loare com-

75 il: 

crominanţă PAL: 0,3 V vv- 6 dB 
1. 

corderul 
Pinul tensiune de comutare: tensiune 

- 6 dB 
pe 75 n Între 

de 
Pinul 2 video: 
- impedanţă de intrare: 75 n 

crominantă 
tensiune 

+2 V si -2 V. 
Pinul 3 Ecran si retur comun 
Pinul 4 Iesire audio:-

- semnal de intrare: semnal de culoare com-

impedanţă de ieşire: S 1 kn peste 20 Hz 
semnal de ieşire: o pistă audio 
nivel de ieşire pe.o sarcină de 10 kn ,: 2::: o, 1 Vef 

max. 2 Veto C 

Pinul 5 Iesire tensiune de alimentare: tensiune 
de ieşire: +12 V printr-o diodă În serie. 

Pinul 6 Ieşire audio suplimentară: 

pozit pozitiv (CVsS) 
- tensiune de intrare: 
luminanţă: 1 Vvv ± 3 dB VsS 

O 
crominanţă: PAL: 0,3 Vvv - 6 dB 

crominanţă 
tensiune 

-2 V. 

efectul tremolo, despre care am 
vorbit mai sus. 

a de trei 

O 
6 dB 

Între 2 V şi. 

să 
În care înregistrează. Lucrul 

acesta nu se întîmplă deoarece această tensiune 
În catodul diodei celui de-al doi-

video 
Abrevierea CVBS) semnifică: 
- C (în engleză C-colour); 
-- V - video (în engleză V-video); 
- s - stingere, blocare (în engleză B-blan-

king); 
- S - sincronizare (în engleză S-sync). 
Amplitudinea crominanţei Înseamnă: 
- În PAL, amplitudinea salvei (burst); 
- În SECAM, amplitudinea subpurtătoarei 

unei modulatii de linie albastră de 
nulă (Ia 4,25 MHz). 
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semnale etalon de 00 
de bază "fUr-

de la 00 kHz si se 
circuit care realizeaza 

pot fi şi BC107 sau similare 

Utilizînd un tranzistor cu efect de cîmp de 
poate construi un oscilator cu o 

Acest oscilator cu datele 01 ,,'n-, ,,,nl'o! ('1 ( 

4,9-6 MHz, făcîndu-se din condensatorul 

se 
frecven ţe i. 

acoperă gama 

De montajul este prevăzut cu RIT ce acţionează prin 

termediul diodei varicap reglajul făcîndu-se din potenţiometrul 
de 10 

Bobina din oscilator are 19 spire cu diametrul de 8 mm din CuEm 0,8 şi 
priză la 6. 

rul h",n-""t"", 
să lipsească, semnalul preluîndu-se din emito-

Alimentarea se face cu tensiune sta~ilizată de 9 V. 

RADiO REF 
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10k " ~r î 
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c o 
Particularitatea montajului 

constă În faptul că este construit 
cu un circujt integrat MMC401l 
La intrare o antenă de ferită Îm
preună cu un condens~to~· v~
riabil (150 pF) formeaza CirCUI
tul oscilant de selecţie a staţiilor 
UM. 

Condensatorul C3 împreună 
cu două diode cu germaniu al
cătuiesc detectorul de amplitu
dine. Semnalul AF este amplifi
cat si ascultat În cască. 

Antena are 100-120 spire 
CuEm, 0,2 pe o bară de ferită. 

Alimentarea este Între 4,5 şi 
9 V. 

AMATERSKE RADIO 
9/1992 

+ 9V 

t 2N2222A 

c R RI A 
Amatorilor de audiţii de înaltă fidelitate, le prezentăm un 

corector de frecvenţă pentru norma RIAA 
Montajul are la intrare o impedanţă de 50 kfl şi un sem

nal de 2 mV şi oferă la ieşire 120 mV. 

RADIOTECHNIKA 6/1992 

C6 + 
100,u 1 
,25V 
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