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AMPLIFICATOR 
DE PUTERE 

CU TDA2005 

Acest amplificator de putere este simplu de realizat, 
solid din punct de vedere constructiv, putând fi utilizat cu 
succes 1n autoturism (alimentat cu 12V). in această 
situaţie el va furniza o putere eficace (făra distorsiuni) de 
12W. C.I.-ul este fabricat de SGS Thomson (1n varianta 
TDA 2005) sau de National Semiconductor (în varianta 
LM2005T-M). Fiind apărut de ceva mai mult timp el are 
avantajul că este mai răspândit, fiind mai uşor de 
procurat. 

Deoarece tensiunea în autoturism este limitată la 12V, 
pentru a dispune de un maxim de putere se recurge la 
metoda montării amplificatoarelor ''in punte", iar difuzorul 
conectat între iesirile lor. Se dublează astfel tensiunea 
aplicată difuzorului, ceea ce conduce la o putere de 4 ori 
mai mare în raport cu un montaj normal. 

Datorită pierderilor inerente care apar vom dispune de 
cca. 20Vw la bornele difuzorului, la o tensiune de 
alimentare a amplificatorului de + 12V. Se va obţine o 
putere eficace de 12,5 W pe o impedanţă de 40. 

Montajul prezentat în fig. 1 arată cele două 
amplificatoare conţinute în circuitul integrat TDA 2005, 
montate în punte. 

Pentru ca montajul să funcţioneze este necesar să se 
furnizeze semnale în opoziţie de fază, lucru care se obţine 
conectând intrările inversoare (-) ale celor două 
amplificatoare între ele. 

Câştigul În tensiune al montajului este de 20, deci va 
fi suficient un semnal de 500mV la intrare (IN) pentru a 
se obţine puterea maximă de ieşire. 

Circuitul integrat TDA 2005 se va monta pe un radiator 
de răcire. Nu este necesară izolarea părţii metalice a C.1. 
de radiator, deoarece aceasta este conectată la masă. 

Alimentarea montajului se face la o tensiune cuprinsă 
Între 8V si 18V. Puterea obtinută la iesire va fi 
proporţională cu aceasta.' . 

Pentru reglarea volumului se poate conecta la intrare 
un potenţiometru (22 + 100K O). 

TDA 2005 este protejat intern împotriva scurtcircuitelor 
şi a supraîncălzirilor excesive. 

Cablajul şi schema de plantare a componentelor sunt 
date în fig. 2. • 

... 

Fig.2a 
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AMPLIFICATOR 
STEREO (2x15W) 
CU STK-465 

Utilizând circuitul integrat hibrid din celebra serie STK 
fabricată de Sanyo (STK-465) se poate realiza cu foarte 
puţine componente externe un amplificator audio 
stereofonic (2 canale), fig. 1. Tensiunea de alimentare 
diferentială este de ±28V; În nici un caz ea nu va depăsi 
±41 V, aceasta fiind tensiunea de alimentare maximă 
(Vccmax)pe care o suportă C.I.-ul. 

Schema electrică ci sursei de alimentare este prezentată 
În fig. 2. Se utilizează un transformator coborâtor de 
tensiune care să fumizeze În secundar tensiuni alternative 
de 2x22V. Pentru redresarea bialtemantă se utilizează o 
punte integrată (1 PM1) sau 4 diode care suportă curentul 
direct şi tensiunea inversă respectivă. 

Cablajul amplificatorului este prezentat in fig. 
3a, iar 1n fig. 3b este prezentată schema de 
plantare a componentelor. 

Difuzoarele vor avea impedanta de 80.. 
Atenţie la ştrapul care trebuie montat intre R6 şi 

R14 şi este figurat cu linie întreruptă pe desenul 
cablajului (fig.3b). 

Este recomandabil ca circuitului integrat să i se 
ataşeze un radiator pentru răcire. • + 
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PREAMPLIFICATOR 
PENTRU MICROFON DE 

... "" 
JOASAIMPEDANTA , 

Se stie că rezistenta internă a microfoanelor este 
determinată de tipul constructiv şi de principiul de 
functionare al acestora. De obicei, rezistenta inteniă a 
microfonului este chiar impedanta sa de iesire. 

În functie de valoarea rezistentei interne se va putea 
aprecia lungimea adm isibilă a cablului de legătură între 
microfon şi preamplificator, fără să se afecteze calitatea 
semnalelor. 

Tensiunea ,de zgomot, care apare la borna de intrare 
a preamplificatorului, este cu atât mai mioă cu cât 
rezistenta de intrare este mai mică. Din acest punct de 
vedere sunt preferate microfoanele cu rezistenţa internă 
mică . La aceste microfoane se poate conecta un cablu 
de legătură mai lung faţă de microfoanele cu rezistenţă 
internă mare, la care cablul de legătură trebuie scurtat. 

Preamplificatorul prezentat în rândurile de faţă este 
conceput pentru a fi utilizat cu microfoane de impedanţă 
joasă. Nivelul său de ieşire este ridicat, lărgimea de bandă 
este mare, iar coeficientul de zgomot extrem de redus. 
Câstigul maxim este de cca. 200. 

În functie de sensibilitatea microfonului folosit câstigul 
este reglabil modificând valoarea lui R3 (10KO ... 4iKn). 

Coeficientul de zgomot foarte redus, aproape 
insesizabil, este obţinut printr-o adaptare a impedanţei de 
ieşire foarte precisă. 

Cele mai bune rezultate se obtin cu microfoane a căror 
impedanţă se situează între 5000 şi 6000. Pentru 
microfoanele cu o impedantă de 2000 valoarea 
rezistorului R4 trebuie scăzută la 2200, iar capacitatea C1 
mărită la 4,7IlF. 

Cu un semnal de intrare de 3,SmVvv, la un câştig 
maxim, s-a obtinut un semnal de iesire de 800mVvv. 
Nivelul maxim al ieşirii va fi de 10Vvv pentru un nivel al 
semnalului de intrare de SOmVvv. 

Răspunsul în frecvenţă, la 3dB, va fi plan, între SOHz 
şi 100KHz. . • 

~-'--------~-------O +12V 

BC547B 

. T1 t---+-i 
~~ ~ 

R3 470n 
10k 
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AMPLIFICATOR 
STEREO CU 
TDA2025 

În schemă este figurat un s i ngur canal al 
amplificatorului stereo, cele două canale fiind identice. 

Montajul conţine în principal cunoscutul C.I. realizat de 
Siemens TDA202S. Tensiunea de alimentare este 
cuprinsă intre 12 şi 36V, dar montajul poate funcţiona la 
tensiuni cuprinse între 8V şi 42V. Curentul furnizat la ieşire 
este 4A. La cresterea tensiunii de alimentare trebuie să 
fie mărită impedanţa sarcinii (a difuzorului) . Astfel, la 
tensiuni de alimentare de până la 22V se poate utiliza o . 
sarcină cu impedanţa de 4 .o, peste această tensiune 
sarcina va fi de an. 

Câştigul amplificatorului este de 36dB, deci 
sensibilitatea sa este destul de bună (cca. 300mV, cu 
impedanta de intrare de 10KO). 

Amplificatorul este protejat la scurtcircuit şi la 
supraîncălziri . 

Se poate, eventual, monta un radiator pentru disiparea 
căldurii circuitului integrat. 

Cablajul este realizat În varianta stereo, conţinând 
două astfel de montaje. Pe schema electrică sunt notate 
În paranteză codurile componentelor pentru cel de-al 
doilea amplificator. • 

+12+36V 

IN 150n OUT 
R2 
(R4) + 

1 C1 1 
C2 4 ,7J.l 
(C10) 40V 
150n 
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SONDA .., 
LOGICA TTL 

Pentru usurarea lucrului cu circuite integrate digitale o 
sondă logică este extrem de utilă. Ea trebuie să arate clar 
şi sigur dacă punctul de măsură se află în starea logică 1 
sau O, sau intr-o stare incertă. 

Montajul cuprinde în principal, pe lângă cele două 
tranzistoare, un circuit integrat de tip 7404 (care cuprinde 
6 inversoare, dintre care doar 4 sunt utilizate În schemă) 
şi un alt circuit integrat de tip 7412 (care conţine 3 porţi 
NAND cu 3 intrări, cu colectorul în gol). 

Există practic tr.ei regimuri distincte de funcţionare ale 
montajului, cuprinse Între anumite limite de tensiune, care 
sunt semnalizate prin aprinderea câte unui LED. 

Astfel, în domeniul tensiunilor de intrare cuprinse Între 
0+0,7V, tensiuni care nu pot determina intrarea În conducţie 
a celor două tranzistoare, se va aprinde LED-ul "0". 

Tranzistoarele fiind blocate, tensiunea din colectorul lor 
va fi de +5V, deci "1" logic, şi se va aplica pe două dintre 
intrările porţii 5. La cea de-a treia intrare a porţii 5 vom avea 
tot "1" logic provenit din zero de la intrare inversat de poarta 
1. Deci poarta 5 de tip SI-NU cu cele trei intrări în "1" logic 
va furniza la ieşire "O" loQic, deci LED-ul"O" se va aprinde. 

Celelalte două LED-uri rămân stinse deoarece porţile 
6 şi 7 nu au "0" la ieşire (neavând fiecare pe toate cele 3 
intrări "1" logic). 

Când la intrare(IN) tensiunea este cuprinsă În 
domeniul 0,7 + 2,5V, tranzistorul T1 intră în conductie (T2 
rămâne blocat). În colectoru/lui T1 tensiunea scade spre 
zero volţi. Această tensiune inversată de poarta 4 va 
furniza un "1" logic pe o intrare a porţii 6, iar pe celelalte 
două fiind tot "1" logic (tensiunea de 5V din colectorul lui 
T 2 blocat) vom avea la ieşirea porţii 4 un "O" logic, deci 
LED-ul "o" se va aprinde. Celela/te LED-uri rămân stinse. 

Când tensiunea de la intrare depăseste 2,5V ea va fi 
suficientă să ducă În conducţie şi traniistorul T 2 (T 1 este 
şi el În conducţie), deci În colectorul ambelor tranzistoare 
tensiunea este cea. OV. Această tensiune inversată cu 
porţile 3 şi 4 asigură "1" logic la două din intrările porţii 7, 
la cea de-a treia intrare vom avea tot"l" logic provenit din 
"1" de la intrarea (IN) inversat de două ori (cu porţile 1 şi 
2). Deci poarta 7 va furniza la ieşire "0" logic, ceea ce va 
determina aprinderea LED-ului "1". • 

2x4k7 
+SV 
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VERIFICATOR PENTRU 
TRANZISTOARE 

Montajul prezentat in figură controlează atât 
functionarea tranzistoarelor, dar măsoară si factorul de 
amplificare în curent (P) al tranzistoarelor bipolare (pnp 
sau npn). 

Principiul de functionare a/ schemei este foarte simplu, 
plecând de la relatia fundamentală a tranzistorului: Ic=PIB 

Deci, mont~jul aplică un curent cunoscut bazei 
tranzistorului si măsoară curentul de colector, acesta fiind 
un multiplu cu P (sau hFE) al primului.· Printr-o simplă 
împărtire se determină P (=lclIB). 

Ampermetrul montat în schema prezentată măsoară 
curentul de colector al tranzistorului respectiv, dar el 
poate fi etalonat direct în hFE (P). 

Se pot verifica atât tranzistoare npn cât si pnp. Este 
deci necesar să dispunem de două surse de curent 
constant care să livreze un curent de bază pozitiv (pentru 
măsurarea tranzistoarelor npn) realizată cu tranzistorul 
T1 si cu dioda 01 si un curent de bază negativ (pentru 
măsurarea tranzistoarelor pnp) realizată cu T 2 si 02. Cele 
două LED-uri (01 şi 02) sunt utilizate ca diode de referinţă 
pentru sursele de curent constant 

Din semireglabilii P1 si P2 se reglează curentul dintre 
punctele B si E, la cele două tranzistoare de măsurat, citit 
prin conectarea unui ampermetru. 

Deci, când În soclul respectiv se va monta tranzistorul 
de măsurat, el va avea aplicat În bază un curent de 10J.lA, 
iar prin colectorul său şi miliampermetrul (mA) de măsură 
va circula un curent de P ori mai mare. Să presupunnem 
că miliampermetrul ar indica un curent de 750 J.lA; va 
rezulta că factorul de amplificare în curent al tranzistorului 
va fi: 

750 J.l.A 
P (hFE) = 10 j.iA = 75 

Dacă suntem foarte rigurosi vom observa că la 
tranzistoarele de măsurat de tip pnp ceea ce se măsoară 
cu miliampermetrul (mA) este de fapt curentul de emitor 
si nu cel de colector. Dar tinând cont că: 
. IE=IB+lc=IB(~+ 1) ::::IB'P' 

Deoarece factorul ~ este de ordinul zecilor am neglijat 
1 în raport cu p. Dacă f3>50, eroarea introdusă astfel este 
sub 2%, ceea ce se poate admite. 

Alimentarea montajului se face de la o sursă de 
tensiune continuă de 9V (eventual baterii). • 

1mA 

mA 

10)lA. 
+ 

9V 
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VOl TMETRU ÎN 10 PUNCTE DE MARE REZOLUTIE 

Circuitul integrat LM3914, produs 
de National Semiconductor este 
binecunoscut. Capsula sa (DIL-18) 
cu semnificaţia pinilor este 
prezentată ro fig. 1. Integratul este 
special cunoscut pentru comanda 
diodelor electroluminiscente (LED) 
instalate in linie, de unde si 
denumirea de bar-graph (di'n 
engleză). C.I. LM3914 poate 
comanda 10 LED-uri, dintre care 
luminează fie unul, fie Întreaga 
coloană, până la nivelul semnificativ. 
Acest lucru se poate selecta cu 
ajutorul pinului 9 al C.1. (MODE 
SELECl). Valoarea tensiunii aplicate 
se face in trepte egale (afişare 
liniară). 

Schema prezentată În fig . 2 
conţine ro plus un artificiu (realizat cu 
amplificatorul operaţional LM358). 
Acesta generează o tensiune 
triunghiulară alternativă care se 
suprapune peste tensiu~ea de 
intrare (de la pinul5 al C.I.). In acest 
mod aprinderea diodelor se va face 
astfel: 

C 
r'lC")~Il)CD""CIlc)_ 

~..:...:~...-:...:...:...:...: c:c:c:c:c:c:cc:r:::: 
000000000 
~~~~~~~~~ 

18 171615141 3121 110 
LM 3914 

1 2 3 45678 9 

când tensiunea de intrare 
(aplicată prin R1 la pinul 5 al 
C.I.-ului) este la jumătatea 
drumului fntre tensiunile de prag 
ale celor două diode, acestea vor 
continua să fie aprinse cu 
aceeasi intensitate; 
cu cât tensiunea măsurată se 
apropie mai mult de pragul unui 
LED acesta va lumina mai 
intehs, dar si dioda anterioară va 
lumina incA vizibil. Astfel, cu 
puţin antrenament, se vor putea 
aprecia valorile intermediare. 

Rezistorul R1 limitează curentul 
de intrare. 

Cu ajutorul semireglabilului P1 se 
ajustează sensibilitatea de intrare la 
cea.2V. 

3 

IN 

C.1.1 
LM 3914 

, 

Semireglabilul P2 dozează nivelul 
semnalului triunghiular, reglându-I 
astfel 1ncât la o tensiune de intrare 
intermediară cele două LED-uri să se 
aprindă cu aceeaşi intensitate. 

in cazul aprinderii ferme a unei 
diode, celelalte două LED-uri situate 
intr-o parte şi În alta a diodei 
respective trebuie să fie stinse. 

Reglajui se va face cu ajutorul 
unei surse de tensiune. 

Este util ca inainte de montarea În 
circuit diodele electroluminiscente să 
fie sortate, pentru a avea acelaşi 
randament. 

1 n fig. 3a este dat cablaj ul 
circuitului, iar in fig. 3b schema de 
plantare a componentelor. • 
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TESTER PENTRU AMPLIFICATOARE OPERATIONALE 

Montajul prezentat În fig. 1 Îşi 
propune ~ verifice buna funcţionare 
a unui amplificator operaţional 
(A.O.). Se pot verifica atAt circuite 
integrate care conţin un singur A.O., 
două A.O. sau 4 A.O. În aceeasi 
capsulă. De aceea s-au montat 3 
socluri: 

soclul 1 (0IL8) pentru C.1. cu un 
singur A.O.; 
soclul 2 (0IL8) pentru A.O. 
duble; 
soclul 3 (oiL 14) pentru A.O. 
cuadruple. 

Amplificatoarele operaţionale 
conţinute În capsula unui integrat 
sunt complet independente între ele. 

Principiul de funcţionare al 
schemei (pentru cele trei tipuri de C.1. 
simple, duble sau cuadruple) se 

bazează pe acelaşi montaj de bază, 
care În fapt reprezintă un circuit 
astabil realizat cu A.O. Acest 
principiu de funcţionare se poate 
urmări Tn fig. 2. 

La punerea sub tensiune a 
montajului, condensatorul C este 
descărcat. Tensiunea la intrarea 
inversoare (-) a A.O. este nulă. Pe 
intrarea neinversoare (+) se aplică o 
tensiune determinată de divizorul 
R22-R29. in această stare (când 
V+>V.) ieşirea A.O. este În starea 
"sus", tensiunea de iesire fiind 
aproximativ egală cu tensiunea 
sursei de alimentare. LEo-ul 01 va fi 
stins. Condensatorul C1 începe să se 
Încarce de la poten~alul sursei de 
alimentare pe traseul: R22, Ra, R15. 
Când potenţialul de pe condensator 

+9Vo-~-----.--------~~--~------~ 

ov 

Fig. 1 
6 

, 

(deci V.) atinge tensiunea de la 
intrarea neinversoare (V+) 
operaţionalul basculează În cea de-a 
doua stare, în care iesirea sa se află 
În starea "jos", având pract ic 
poteţialul masei. LEo-ul se va 
aprinde, iar condensatorul va începe 
să se descarce prin rezistorul R15 şi 
ieşirea A.O. Când potenţialul pe 
condensator (V.) coboară sub 
valoarea lui V+ operaţionalul 
basculează din nou, În prima stare 
descrisă, şi LEo-ul se stinge. Ciclul 
se reia. 

Deci, dacă A.O. respectiv 
functionează LEo-ul care Îi 
cores'punde va "clipi" cu o frecvenţă 
de ordinul hertilor. 

În fig. 3a este dat cablajul 
imprimat alsehemei prezentate, iar În 
fig. 3b schema de plantare a 
componentelor. Atenţie la ştrapul 
care trebuie montat Între Fbo si R31 
(masa montajului). . 

Lista de materiale 
R1 + R7=470n 
Rs + R14=10Kn 
R15 + R21=470Kn 
R22 + R2S=33Kn 
R29 + R35=47Kn 
C1 + C7=470nF 
Cs=47~F/16V 
C9, C1o=100nF 
01 + o7=LEO-uri verzi 
2 socluri 0lL8 
un soclu DIL 14 • 

Fig. 2 
~------------~--o+9V 
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TERMOMETRU NUMERIC 

Prezentăm În rândurile de mai 
jos schema unui termometru cu 
afişare digitală (numerică) având 
posibilitatea de a măsura 
temperaturi cuprinse Între -10oC si 
+100oC (de fapt -9,9°C şi 99,9°C) 
cu o precizie de ±0,1°C. Este 
recomandabil ca termometrul să fie 
utilizat la măsurarea unor 
temperaturi lent variabile (cum ar fi 
temperatura mediului ambiant), 
deoarece prezintă o inerţie termică 
de câteva minute (determinată de 
constanta termică a capsulei 
tranzistorului folosit ca senzor de 
temperatură) . 

Schema este constituită din trei 
blocuri mari funcţionale. 

+ 
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Blocul de alimentare este 
alcătuit din transformatorul Tr, punţile 
redresoare D1 ... 4, D5 ... 8 şi grupurile 
de filtraj şi stabilizare C1-R1-Dz1-C3 
si C2-R2-T1-Dz2-C4. 
, Pentru alimentarea montajului 
sunt necesare două surse complet 
separate galvanic, deci este necesar 
un transformator cu două Înfăsurări 
secundare separate (una de 12V şi 
una de 7V alternativ). După pun~le 
redresoare (Ia bornele C1 şi respectiv 
C2) se vor obtine tensiunile continue: 

U1cc=12Vx,l2-1,3V=15,5V (s-a 
considerat căderea de tensiune pe 
două diode În serie de 1,3V); 

Dz1 fiind de 12V rezultă: 
UR1 =15,5V-12V=3,5V; 

Fig.3a 

Fig.3b 

Curentul prin R1 este constituit din 
curentul de polarizare a diodei Dz1 
(40mA) şi cel "consumat" de CI1 şi 
C12, de maxim 10mA, deci: 

R1 =3,5V/50mA=680; 
Similar pentru al doilea redresor, 

tensiunea continuă obtinută este: 
7Vx~-1,3V=8,5V; , 
Dz2 fiind de 5,SV, pe R2 "cad" 

2,9V. Curentul prin R1 este cel de 
polarizare a diodei Zener plus cel din 
baza tranzistorului T1, deci cam 
50mA; rezultă: R2=2,9V/0,05A=5Sn. 

Tensiunea la iesirea 
stabilizatorului va fi tensiunea de pe 
dioda Zener minus căderea de 
tensiune pe joncţiunea B-E a 
tranzistorului T1, deci: 5,SV-0,SV=fN 

Puntea D5 ... 8 trebuie să fie 
alcătuită din diode care suportă un 
curent de minim 500mA (de 
preferinţă punte integrată 1 PM05). 

AI doilea bloc functional ÎI 
constituie termometrul analogic, 
format În principal din CI1, T 2 şi C12. 

Tranzistorul T2 constituie 
senzorul de temperatură. S-a folosit 
proprietatea cunoscută că tensiunea 
care "cade" pe o joncţiune 
semiconductoare variază liniar cu 
temperatura (.1 VBE/.1 T =-2,2mV fC). 
S-a utilizat un tranzistor la care s-a 
scurtcircuitat colectorul la bază. Se 
preferă un tranzistor În capsulă 
metalică, pentru a micşora inerţia 
măsurării. 

Circuitele integrate care 
alcătuiesc acest bloc se alimentează 
cu 12V. CI1 este de tip ~A723 (sau 
~A723C). Acest integrat asigură un 
curent constant prin T 2 si În acelasi 
timp asigură o impedan'ţă mică de 
ieşire pentru atacul etajului următor. 
Notaţia terminalelor de pe figură este 
pentru capsula rotundă metalică. 
Dacă utilizăm capsula de plastic 
(DIL), vom ţine cont de echivalenţa 
terminalelor 2(4), 3(5), 4(S), 5(7), 
S(10). 7(11). 8(12), 9(13). Tn 
paranteze s-au notat terminalele 
capsulei în plastic. . 

Se observă că elementul T2 
(senzorul de temperatură) este 
montat Între iesire si intrarea 
inversoare (pin'ul 2). Intrarea 
neinversoare (pinuI3) este polarizată 
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.====~====~~======~~~~:::::::::~~~~~~~=A.M.C . 
.............. Ia un potenţial constant 
......,........ (tensiunea de referinţă de 
7, 15V de la pinul4 divizată cu A3-A4). 

Mentionăm că tensiunea de 
referinţă' (7,15V) este legată la masa 
celei de-a doua surse (de 5V). 

Tensiunea de iesire a Ch - J3A723 
se aplică prin intermediul lui A6, la 
intrarea inversoare a amplificatorului 
operaţional C12, montat deci În 
conexiunea inversoare. CI2 este de 
tip J3M10BA, amplificator operaţional 
cu derivă termică redusă. Acest AO 
este de precizie, având curenţi de 
polarizare şi tensiuni de offset 
suficient de reduse pentru a evita 
compensările de offset. 

Mecanismul de măsură al 
termometrului analogic este 
următorul: cu cât temperatura de 
măsurat creste, căderea de tensiune 
pe joncţiunea T2 scade cu 2,2mV la 
fiecare grad Celsius. Deci scade şi 
tensiunea aplicată la intrarea 
inversoare a CI2 (pinul 2) prin 
intermediul lui A6, deoarece acestă 
tensiune este compusă din 
tensiunea pe jonctiunea T2 plus 
căderea de tensiune pe R5 (care 
este constantă, rezistenta fiind 
parcursă de un curent constant). 

Intrarea neinversoare a CI2 
(pinul 3) este la un potenţial 
constant (potenţialul UREF=7,15V, 
care este comun cu masa celei de-a 
doua surse). 
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La temperaturi pozitive, tensiunea 
de la ieşirea CI1 (pinul 6) este 
totdeauna mai mică decât tensiunea 
de pe intrarea neinversoare a CI2 
(pinul 3). Deci la ieşirea CI2 (pin 6), 
tensiunea va fi pozitivă şi cuprinsă Între 
OV la OoC si 999mV la 99,90 C. 

AmplifiCarea se poate regla din A7. 
La temperaturi negative, 

tensiunea de iesire a Ch este mai 
mare decât tensiunea pe intrarea 
neinversoare a C12, deci tensiunea la 
CI2 va fi negativă, cuprinsă între OV 
la OoC si -99mV la -9,9°C. 

Datorită comportării liniare a 
variaţiei căderii de tensiune pe 
joncţiunea semiconductoare cu 
temperatura, calibrarea se va face 
doar la OoC si 99,9°C fată de masa 
sursei de 5V). ' 

Cel de-al treilea bloc functional 
constă dintr-un convertor 
analoglc-digital şi un afl~or cu 
trei digiti. 

Conversia analogic-digital se 
realizează cu CI3, de tip 
C520D(echivalent cu AD2020). 

Semnalul aplicat la intrare (pinul 
11), prin intermediul lui A11, este 
cuprins între -99mV şi +999mV 
(corespunzător temperaturilor de 
-9,90 C şi +99,9°C). La ieşire (pinii 1, 
2, 15, 16) se obţine semnalul în cod 
B.C.D., care se aplică lui CI4 la 
intrările 1, 2, 6, 7. Circuitul CI4 este 
un decodor B.C.D. - 7 segmente. 

Semnalul obtinut la iesirea lui se 
aplică prin grupul R14-A'2o celor trei 
afişoare cu 7 segmente şi punct 
zecimal Cls-CI6-CI7. 

Circuitul demultiplexor de pe 
schema bloc este realizat cu T 3, T 4 si 
T s. La CI6 s-a conectat pinul 9 la 
masă prin intermediul A21 pentru a 
putea aprinde punctul zecimal. 

Pentru afisarea unitătilor de 
măsură pentru' temperatură (grade 
Celsius) s-a folosit un artificiu, şi 
anume un afişor întors cu punctul în 
stânga sus (în loc de dreapta jos). 
Astfel, aprinzând segmentele a, b, 
c,d şi punctul zecimal, vom obţine 
simbolul "oC". 

Pinul 4 MSD este digitul cel mai 
semnificativ (most significant digit), 
iar pinul 5, LSD, digitul cel mai puţin 
semnificativ (Ieast significant digit), 

Pentru reglare se procedează în 
felul următor: 

se leagă punctul A la masa 
sursei de 5V şi se reglează din 
P1 astfel să avem afisată 
valoarea OO,OoC. ' 
se desface legătura la masă şi se 
aplică cu o sursă în punctul A o 
tensiune de 999mV (cu legătura 
spre pinul 6 al CI2 desfăcută). 
se reglează P2 până când se 
obtine afisată valoarea 99,90 C. 
se ' repetă' reglajul. 

Deci P1 este pentru reglajul de 
nul, iar P2 pentru calibrare. 

Mentionăm că la închiderea 
întreru'pătorului H (Hold), 
măsurătoarea afisată se retine 
(memorează), dar 'Ia deschiderea 
întrerupătorului se va afişa imediat 
noua valoare măsurată, deoarece 
intern circuitul lucrează, 
blocându-se doar afişajul pe timpul 
Închiderii comutatorului H. 
Aezistenta A6 trebuie să aibă 
valoarea de 12Kn, cât recomandă 
fabricantul circuitului C520D (pentru 
ca tensiunea pe pinul 6 - Hold - să fie 
cuprinsă Între O,BV şi 1,6V). 

Aemarcăm că la afisarea 
temperaturilor negative, pentru 
afişarea valorii (maximum 9,9°C) 
sunt necesari doar doi digiţi; la Cis se 
va aprinde segmentul g, semnificând 
simbolul "_,, (minus). 

La decodorul CI4 (CDB447) se 
observă că nu au fost conectaţi pinii 
3 (LT), 4 (BI/ABO) şi 5 (ABI). 

Privind tabela de adevăr a acestui 
integrat se observă că pinii 3 şi 4 
trebuie să se găsească în 
starea High ("1" logic), iar " 
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SEMNALIZATOR ELECTRONIC 
DE DIRECTIE SI AVARIE , , 

Majoritatea automobilelor sunt 
echipate În prezent cu un releu 
termic cu bimetal pentru 
semnalizare si avarie. Acest tip de 
releu prezintă unele inconveniente 
majore cum ar fi: 
- lipsa de precizie; 
- fiabilitatea scăzută; . 
- preţul de cost ridicat; 

Pe plan mondial, datorită ieftinirii 
substanţiale a dispozitivelor 
semiconductoare, tendinta este de a 
se Înlocui releele clasice cu relee 
electronice de directie si avarie. 

Avantajele considerabile ale 
acestor noi tip,uri de semnalizatoare 
constau în: 

fiabilitatea foarte ridicată; 
preţul de cost scăzut; 
stabilitate foarte bună a 
temporizării cu temperatura 
mediului, tensiunea bateriei si 
sarcina {dacă se arde un bec nu 
se modifică frecventa 
semnalizării, ca În cazul clasicj. 

+-pinul S În starea "indiferent" 
("O" logic sau"1 n logic). Prin urmare, 
pinulS nu se conectează În circuit iar 
pinii 3 şi 4 se pot lega la +SV, dar nu 
este obligatoriu deoarece chiar si 
neconectaţi aceşti pini se găsesc in 
starea "1" logic, după cum se 
cunoaste. 

Pen'tru calculul rezistentelor 
R14-R2l trebuie avut În vedere faptul 
că CS20D are ieşirile multiplexate, 
deci Într-o fractiune de secundă nu 
sunt aprinşi toţi 'cei trei digiY, ci nUrnai 
câte unul, prin rotatie. Datorită vitezei 
mari de multiplexare şi inerţiei 
ochiului omenesc, noi vedem toate 
cele trei cifre aprinse. Deci vom avea 
Într-un interval da timp cel· mult a 
LED-uri aprinse (7 segmente şi 
punctul zecimal). Considerând un,_ 
curent de 40mAlsegment, consumul 
maxim este de 320mA. Tn mod 
normal, curentul printr-un segment 
este de 1 OrnA, dar s-a luat mai mare, 
ţinând cont de faptul că el nu este 
aprins tot timpul (ci cam o treime din 
perioadă) şi pentru a avea o 
luminozitate corespunzătoare. Nu 
trebuie depăşit curentul maxim de 
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Nici industria românească 
producătoare de echipamente 
electrice pentru autovehicule nu a 
rămas În afara acestor preocupări de 
modernizare. Astfel, Întreprinderea 
"Electroprecizia" S.A. Săcele fabrică 
un astfel de dispozitiv destinat să 
echipeze autoturismele OLTCIT, 
DACIA, realizat cu C.1. TBA31S-N. 

Având În vedere ca acest circuit 
integrat este scump şi mai dificil de 
procurat de către constructorul 
amator, prezentăm În fig. 1 schema 
unui semnalizator de directie si 
avarie pentru autovehicule, eChipat 
În principal cu tranzistoare obişnuite. 

Tranzistoarele T1 si T2 formează 
un multivibrator (circuit basculant 
astabil). Ele se află pe rând În stare 
de blocare si de conductie. Schema 
are două stări de cuasi-'echilibru. Tn 
prima stare de cuasiechilibru (T 1 fiind 
blocat, T 2 saturat) condensatorul C2 
se descarcă prin R3 şi T 2 la masă 
(joncţiunea CE a unui tranzistor 

vârf repetitiv (SOmA). 
La curentul ales 

(40mA/segment), căderea de 
tensiune pe un segment este de cea. 
2,3V. Adunând si căderea de 
tensiune CE a tranzistorului saturat, 
obtinem cea. 2,SV. Deci: 

. R14 + R21 =(5V-2,5V)/40mA=620 
Rezistenta R22 se calculează 

ţinând cont 'că Cla are aprinse În 
permanenţă S segmente (incluzând 
şi punctul zecimal), deci curentul este 
de SOmA. 

Căderea de tensiune pe un 
segment la curentul de 1 OmA este de 
cca.1,SV. 

Deci: 
SV-1,5V 

R22 = . ,A = 6a O 50m,., 
Tranzistoarele T3, T4 si Ts 

trebuie să suporte un curent de 
minimum 320mA. 

lista de materiale 
Rl=68_0 
R2=SSO 
R3=S200 
R4=6,ao 
Rs=Sa,1Kn 
Rs=9,1Kn 

saturat reprezintă practic un 
scurtcircuit). Potenţialul pe armătura 
nesativă a lui C2 creşte. 

In momentul când acest potenţial 
depăşeşte tensiunea necesară bazei 
lui T1 pentru deschidere, schema 
trece În cealaltă stare cuasistabilă 
(T1 saturat, T2 blocat). Trecerea 
schemei dintr-o stare În alta se 
datorează buclei de reactie pozitivă 
si are loc În. ava lansă. În cea de-a 
doua stare cuasistabilă se descarcă 
condensatorul Cl prin R2 şi Tl 
saturat la masă. Crescând 
potenţialul pe armătura negativă a lui 
Cl, va determina deschiderea lui T 2 
şi blocarea lui Tl, procesul 
repetându-se. 

Montajul fiind simetric, se alege 
Cl =C2 si R2=R3. 

Frecventa de comutare se 
determină p'rin alegerea valorilor 
Cl =C2 si R2=R3. Pentru valorile 
alese Îri cazul schemei ~ 
prezentate rezultă o .............-

R7=41,2Kn 
Ra=12Kn 
Rg-R10=20Kn 
R11=12Kn 
R12=1KO 
R13=12KO 
R14-R2l=S2n 
R22=Sao 
P,=10KO 
P2=3,3KO 
C, =1 OOIlF/1SV 
C2=470IlF/40V 
C3=47IlF/1SV 
C4=47j.1F/6V 
Cs=1nF 
Cs=220nF 
D,-D4=1N4148 
Ds-D8=1 N4001 (1 PMOS) 
DZ1=PL12Z 
DZ2=PL5V6Z 
Tl= T3= T4= Ts=BC327 
T2=BC107 
Ch=PA723 
C12=pM10aA 
CI3=CS20D 
CI4=CDB447 (D147D) 
Cls-Cla=MDE2101 ... 4R 

(MDE2101 ... 4V) • 
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tii ===================================e========== AUTO 
.. frecvenţă de 1 Hz, deci 60 de 

cicluri/min. Dacă se doreste 
mărirea frecventei se scade valoarea 
rezistentelor R2~R3. 

1n colectorul tranzistorului T 2 se 
găseşte bobina ReI. Când T 2 este 
saturat, curentul lui de colector 
crescând, induce un flux magnetic in 
bobina releului care va anclansa 
contactele K, şi K2 (contacte nOmlal 
deschise). Când T2 se blochează 
contactul releu lui este declansat. 
Frecventa de anclansare a releului 
este cea determinatâ anterior, deci 
1 Hz. Releul a fost ales de tipul RM6 
de 12V. EI se fabrică si În variante de 
6V, 24V şi 48V, deci sChema se poate 
adapta uşor ş i pentru automobile 
care posedă a lte bate ri i de 
acumulatori, diferite de 12V. 

Dioda O, montată in paralel pe 
releu, are rol!.!1 de a proteja 
tranzistorul T 21a declansarea releului 
când apar tensiuni mari de 
autoinductie. Aceste tensiuni sunt 
scurtcircuitate de diodă. 

S, reprezi ntă man"eta 
semnalizatorului de directie 
stânga-dreapta (poziţia centrală fiind 
neconectată). 

La comutarea acestui comutator 
pe poziţia de sus din figură, 
tensiunea bateriei se aplică prin 
intermediul sigurantei si al diodei 02 
montajului descris' care Începe să 
basculeze, precum şi prin intermediul 
lui K, grupei de becuri B" B2 (stânga 
faţă şi stânga spate). 

Becurile B" B2, B4 si B5 sunt 
becurile de semnalizare d9 12V121W. 
Becul B3 este pentru indicarea 
semnalizării (12V /3W) situat pe bordul 
autovehiculului, becul B6 este pentru 
indicarea avariei (12V/2W) situat de 
asemenea pe bord. 

Se observă că În situatia descrisă 
becurile de semnalizare B1, B2 se vor 
aprinde cu intermitentă. De asemenea 
becul B3 se va aprinde intermitent, fiind 
alimentat de la plusul bateriel prin K" 
circuitul Închizându-se prin filamentele 
lui B4 şi Bs in paralel, la masă. Ultimele 
fiind de puteri mari nu se aprind in 
această situatie. 

Comutând S2 pe poziţia de jos 
pentru a semnaliza dreapta, 
tensiunea bateriei se aplică prin 
siguranţă şi 03 montajului, acesta 
Începând să basculeze. Tensiunea 
se aplică şi prin contactul K2 În mod 
intermitent grupei de becuri B4 si B5 
care sunt amplasate În partea 
dreaptă faţă şi spate a 
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autovehiculului. 
Becul B3 pentru indicarea 

semnalizării se va aprinde şi el ritmic 
fiind alimentat de data aceasta de la 
tensiunea bateriei prin K2 si 
filamentele becurilor de putere B1 si 
B2 În paralel (becuri care nu se 
aprind), la masă. 

Se observă că vom avea un 
~urent mare prin contactele K,şi K2, 
respectiv: 

p 21 W+21 W+-3W 4SW 
1= U= 12V = 12V ItI4A 

Releul ales de noi (RM6) suportă 
un curent de 6A pe contact. 

Pentru pornirea avariei se 
acţionează S2 (întrerupător 
semnalizare vehicul imobilizat), care 
are trei contacte. Prin aceste trei 
contacte închise se alimentează 
toate cele patru becuri de putere B" 
B2, B4 şi Bs; precum şi B6 care 
semnalizează pe bord (prin 
aprindere permanentă) avariei. 

Montajul consumă un curent de 
max. SO mA, fiind alimentat pe 
rând prin 02 şi 03 (în funcţie de 
poziţia semnalizatorului 
stânga-dreapta, S1). 

Se observă de asemenea că 
datorită prezenţei acestor două 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 
1 

diode montajul este protejat la o 
eventuală inversare i nvoluntară a 
polarităţii sursei de alimentare. in 
această situaţie montajul nu va 
functiona, dar nu se avariază . 

Cablajul montajului ş i aşezarea 
componentelor sunt prezentate in fig. 
2 si 3, fiind de dimensiuni foarte mici. 
Toate legăturile pentru exterior sunt 
scoase prin papuci auto. 

De notat că toate elementele 
exterioare montajului prezentat 
există În dotarea autovehiculului. 

Autoturismele model vechi nu au 
În dotare butonul S2 pentru avarie. in 
această situatie se va monta, sau, la 
dorinţa posesorului autovehiculului, 
se va renunta la el, montajul 
rămânând util doar pentru comanda 
semnalizării stânga-dreapta. 

Toate componentele utilizate sunt 
de fabricatie românească. 

Lista eie materiale 
R,=1K1 
R2=R3=9K1 
C1 =C2:.1 00 .... F/16V 
01 =02=03=1 N4001 
T,=T2=BC107 (BC108, BC170, 

BC171) 
Rel=RM6 (12V) • 

aa 

Rei 

CI CI 

CI CI 

B6 

4 
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AVERTIZOR PENTRU 
CHEIA DE CONTACT 

Montajul are scopul de a avertiza (printr-o alarmă 
sonoră) pe posesorul autoturism ului dacă, la coborârea 
din vehicul, a uitat cheile în contact. Circuitul functionează 
şi dacă motorul este pornit şi dacă el este oprit. . 

Senzorul montajului îl constituie un bec (L) şi un 
fototranzistor (T 2) montate de aşa manieră încât cheia de 
contact, îri poziţia cu contactul tăiat, să obtureze fasciculul 
luminos emis de bec, încât el să nu lumineze 
fototranzistorul. Deci fototranzistorul T2, nefiind 
comandat de fluxul luminos în bază, va fi blocat. 
Tensiunea în colectorul său va fi mare, deci pe una dintre 
intrările porţii N1 se va aplica un "1" logic. Contactul K2 se 
va îrichide la deschiderea unei portiere a autovehiculului 
si becul L se va aprinde. Prin Închiderea sa baza 
tranzistorului T 3 va fi pusă la masă, tranzistorul 
blocându-se. Tensiunea din colectorul său va creste, deci 
şi cea de-a doua intrare a porţii N1 se va afla În "1" logic. 
Fiind o poartă NAND (ŞI-NU), la ieşirea sa vom avea "O" 
logic, Jar la ieşirea porţi i N2 (inversoare) vom avea "1" 
logic. In această situaţie oscilatorul realizat cu porţile N3 
şi N4 va începe să oscileze, comandând deschiderea 
tranzistorului compus (Darl(ngton), iar difuzorul va emite 
semnalul de alarmă. 

Dacă cheia de contact este răsucită pe poziţia "motor", 
ea nu va mai obtura fascicululluminos emis de bec, deci 
T 2 va fi deschis, potenţialul pe o intrare a porţii N1 scăzând 
şi devenind "O" logic. 

Acest lucru nu se poate întâmpla deoarece contactul 
K1 (trecut prin cheia de contact) se închide atunci când 
cheia este răsucită. Prin el si rezistorul R1, tranzistorul T1 
se va satura, rezistenta sa între colector si emitor va 
scădea mult, ceea ce va şunta rezistorul R2 (1 Mn). În· 
acest mod, chiar dacă T 2 este deschis, În punctul dintre 
rezistoarele R2 şi R3 vom avea un potenţial ridicat, deci 
un "1" logic pentru o intrare a porţii N1. Situaţia prezentată 
anterior se va păstra, deci difuzorul va emite sunetul de 
alarmă atunci când K2 se Închide (prin deschiderea 
portierei, pentru părăsirea autoturismului). 

Rezistenta R9 însumată cu rezistenta difuzorului 
trebuie să depăsească 250. Este bine 'ca rezistenta 
difuzorului să fie Cât mai mare si R9 cât mai mică, altfel 
tăria sunetului va scădea . ' 

Cele 4 porţi ŞI-NU cu câte 2 intrări sunt cuprinse În 
circuitul integrat (de tip CMOS) MMC4011. 

Fototranzistorul T 2 poate fi de tip MDR4213-11. • 
+12V 
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TUROMETRU ELECTRONIC 
AUTO 

Măsurarea turaţiei unui autovehicul se poate face prin 
numărarea scânteilor produse de contactul ruptorului din 
sistemul de aprindere. Cel mai simplu mod de 
determinare a frecvenţei impulsurilor date de contactul 
ruptorului (care reprezintă de fapt turaţia arborelui motor) 
îl reprezintă transformarea acestora într-o tensiune, care 
se va măsura foarte simplu. 

Deci turometrul electronic prezentat este în realitate 
un convertor frecventăltensiune. 

Schema are la bază circuitul integrat ~E555, care 
funcţionează ca monostabil şi generează un impuls de 
durată fixă şi calibrat în amplitudine atunci când contactul 
ruptorului se închide. 

Tensiunea de alimentare a C.I. (aplicată la pinii 4 şi 8) 
este stabilizată de grupul R3, 02 şi C4. 

Monostabilul primeşte la pinul 2 (Prag Jos) prin 
intermediul lui R1 un semnal de comandă dat de 
contactul ruptorului. Acest semnal variază între O şi 12V 
(contact Închis/deschis) şi peste el se suprapune (Ia 
deschiderea contactului ruptorului) o tensiune de 
autoinductie, furnizată de bobina de inductie, cu vârfuri 
ce ating 400V. ' 

Pentru protecţia circuitului integrat, această 
tensiune osciiantă este puternic amortizată cu circuitul 
"trece-jos" R1-C1, vârfurile de tensiune fiind retezate de 
dioda Zener 01 . 

Monostabilul furnizează la ieşire (pinul :3) impulsuri a 
căror valoare medie este proporţională cu turaţia. 
Integrarea (medierea) impulsurilor de la ieşirea 
monostabilului este efectuată chiar de instrumentul de 
măsurat (ampermetru), prin inerţia sa mecanică. 

Sensibilitatea instrumentului este de 1 OO~ la o 
rezistentă internă de 1 Kn. 

Turaţiamaximă care se poate măsura cu valorile 
componentelor de pe montajul prezentat este 
6000rot/min. La turaţia maximă aculampermetrului va 
trebui să fie la cap de scală, indicând 1 OO~. 

Datorită toleranţelor componentelor R2, C2, 02, 
valoarea rezistorului înseriat cu instrumentul de măsurat 
trebuie ajustată; de aceea se foloseşte un semireglabil 
(R4=100Kn). 

S-a utilizat C.I. ~E555 În capsula plastic B (MP4B) .• 

R3 C4 
+12V 240 10Jl/16V 

R2 
.li:: 
o 

J,~ 
R4 
100k 
mA 
100JlA 
1k 
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APRINDERE 
"" ELECTRONICA 

Avantajele utilizării unei aprinderi electronice pentru 
autoturism sunt binecunoscute si anume: 

în primul rând protejarea "p/atinei" (a ruptorului) prin 
scăderea drasti.că a curentului prin ea, ceea ce 
determină o durabilitate aproape nelimitată a 
acesteia; 
pornirile mai uşoare; . 
o succesiune de aprinderi mai constantă şi precisă. 

Usurarea porniri lor se datorează faptului că 
tranzistoarele au o viteză mult superioară contactului de 
întrerupere mecanic, determinând astfel o viteză mare a 
variatiei curentului (di/dt) si prin urmare in secundarul 
bobinei de aprindere (de inductie) o tensiune mai mare. 

La montarea aprinderii pe a'utoturism se va îndepărta 
condensatorul de deparazitare al ruptorului, deoarece ar 
reduce eficienta aprinderii electronice la cresterea 
turatiei. ' . 

Functionarea schemei electrice este următoarea: 
la inchiderea contactului A-B al ruptorului (platinei), 
prin rezistoarele R1, R2 va circula un curent, ceea ce 
va determina polarizarea bazei tranzistorului T1, 
ducându-I in conductie; 
tranzistorul T1, la' rândul său, va comanda 
deschiderea tranzistorului de putere T 2; 
in primarul bobinei de aprindere (contactele C-O) se 
va inmagazina energie care, la deschiderea 
contactului platinei si blocarea tranzistoarelor, va fi 
cedată înfăsurării secundare sub forma unei tensiuni 
foarte inalte (15.000 - 20.000V). 

Tranzistorul ''intrerupător'' (T2) trebuie să suporte un 
curent de cca. 10A si o tensiune UCE de 400V, având 
si timpi de comutare mici, drept care, pentru protectia 
sa la vârfurile de tensiune apărute la conectare pe 
primarul bobinei de aprindere se utilizează C1, 03, Ra, 
Cl4, 05, 06 , C2; 

Oiodele 01 si 02 îndepărtează vârfurile de tensiune de 
pe bazele tranzistoarelor. 

Montarea unor rezistoare În paralel În grupe de 3 sau 
mspectiv 5 este determinată doar de considerentul 
constructiv al utilizării unor rezistoare de valori 
standardizate, usor de procurat. 

Tranzistorul de putere T 2 este prevăzut cu radiator de 
răcire. 

După pune rea in functiune a montajului, 
pentru mări rea f i abii l tătii acestuia (prin evitarea 
umezelil si a v lbratiil o'r), componentele se pot 
turna În răşină epoxid ică. • 

112 

C2 
4.7 ... 10j.l. 

-----._-.;",;:".;O__--__ - ---+---' 250V 
BUX80X/6 3xPL75Z 

INDICATOR AL TENSIUNII 
ACUMULATORULUIAUTO 

Fiind o componentă importantă şi costisitoare a 
autoturismului, bateria de acumulatori trebuie 
supravegheată cu atenţie. Perioada ei de funcţionare 
depinde foarte mult de modul de exploatare şi in special 
de tensiunea de incărcare. Nimic nu este mai dăunător 
pentru acumulator decât menţinerea sa intr-o stare 
descărcată, dar şi o supraincărcare {când releul regulator 
nu mai decuplează} provoacă neplăceri. Bateria "fierbe", 
o parte a electrolitului revărsându-se in exterior. 

Pentru a fi siguri că releul ''işi face treaba" bine vom 
folosi montajul prezentat in fig. 1. EI acţioează doar când 
motorul funcţionează (alimentarea sa este trecută prin 
cheia de contact) şi semnalizează ieşirea tensiunii 
acumulatorului din plaja de valori 13 + 15V, considerată 
normală. Dacă tensiunea măsurată se găseşte cuprinsă 
Între aceste valori LEO-ul va rămâne stins; sub 13V (releul 
nu incarcă) LEO-ul va pâlpâi {se va aprinde intermitent} 
iar peste 15V releul nu mai ,decuplează; el va rămâne 
aprins permanent. 

În fig. 2 este dată configuraţia internă a C·.1. ~U1 011, 
din care se poate deduce logic funcţionarea montajului. 

Amplificatorul operaţional {A.O.} este folosit .............. 
pe post de comparator pentru pragul de sus.....,......-

+ V 
BATE",e R1 C1 

Fig. 1 

~-~-----=~+--~~~-~+ 
C3 Baterie 
100n 12V 

e2 
100n 

12 1 1 1 0 9 

BU1011 

t--+-....&..------J Fi g. 2 
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AUTOMATIZĂRI::::::::::::::::::::::::::::::::::== jrmm.~~ 

REGULATOR DE CUPLU ... 
PENTRU MASINA DE GAURIT , 

Alimentarea cu tensiune a 
masinilor de găurit electrice 
1bormasini) se face, de obicei, 
Intr-un mod simplist, utilizând un 
transformator urmat de o punte 
redresoare. Care este consecinta 
acestui mod de alimentare? Pe de 
o parte, alime ntarea cu 
supratensiuni În gol si pe de altă 
parte, alimentarea cu o tensiune 
sub cea nominală, in sarcină. 

Montajul prezentat mai jos pennite 
alimentarea masinilor mici de găurit cu 
o tensiune constantă, având în plus o 
reactie negativă în functie de curentul 
consumat, ceea ce as igu ră 
posibilitatea reglării cuplului. 

Schema montajului este 
prezentată În fig. 1. Se observă că 

-:." 
2~~ 1 _ 

I , 
'--o.:...-HI~I--iH 

acesta utilizează în principal, circuitul 
integrat L200, produs de 
SGS-Thomson. Acest C.1. este un 
regu lator de tensiune integrat 
reglabil. EI dispune de o limitare de 
curent programabilă În jurul valorii de 
2,5A. Tensiunea de iesire în repaus 
este fixată cu ajutorul p6tentiometrului 
P1 si al rezistorului As. ' 

Cele două tipuri de capsule în 
care integratul se livrează, precum si 
semnificatia pinilor sunt date în fig. 2. 

Mecanismul functionări i este 
următorul: curentul 'absorbit de 
motorul bormasinii parcurge 
rezistorul Rs, determinând o cădere 
de tensiune cu atât mai mare cu cât 
curentul este mai important. Circuitul 
L200 reacţionează, in această 

2A 1A 
+l+ 

situatie. determinând cresterea 
tensiunii de Iesire. pentru a mări 
cuplul disponioil. Operatiunea nu 
prezintă nici un risc pentru masina de 
găurit deoarece există o limitire atât 
a tensiunii de iesire. cât si a 
curentului. Cu Întrerupătorul dintre 
cosele 4-5 deschis curentul este 
limitat la valoarea de 1 A, iar cu el 
închis, la 2A. 

Recomandăm montarea 
circuitu lui L200 pe UI"I rad iator; 
circuitu l este protejat impotriva 
încălzi ri lor excesive, oprindu-se din 
funct ionare în cazul unei 
sUR,.raîncălziri. . 

In fig. 3 este -prezentat cablajul 
montajului, atâtpartea pl~tă cât si 
cea plantată. . '. • 

Fjg.2 

1 - Intrare 
2 - Ieşi re 

3 - Masă 
<4 - "'e'erinţă 
5 - Umltare 

It L .~ 
Fig. 1 

.............. (1SV), iarcomparatoruIC.P.2 
--,....-- pentru pragul de jos (13V). 
Comparatorul C.P.1 este utilizat in 
configuratie de oscilator, el 
transmiţând impulsuri la ieşirea 
blocului de alarmă (pinul 7 al C.I.) 
atunci când potenţialul pinului 1S al 
C.I. coboară cu cca. 1,2V sub 
valoarea tensiunii de referinţă (Vref). 
Referinta este internă si are valoarea 
Vref:::J7,3V. Valoarea' celor două 
prag uri de tensiune se reglează din 

TEHNIUM • Nr. 4 

divizoarele rezistive R3-R4 (sus) şi 
R7-Ra Gos). 

Schema este destinată să 
echipeze un autoturism al cărui 
acumulator are tensiunea de 12V. Se 
poate face adaptarea montajului şi 
pentru acumulatoare de 6V prin 
conectarea unei diode Zener 
(DZSV1) Între pinul16 al C.1. şi masă, 
precum şi prin modificarea valorilor 
rezistentelor R3=47Kn; R7=68Kn. 

În arest caz pragurile tensiunilor care 

Fig. 3 
generează ~nalizarea luminoasă 
vor fi de 6,SV Gos) şi 7,SV (sus). 

Pentru a proteja C.l.la vârfurile de 
tensiune care pot să apară pe 
autoturism (generate de alternator 
sau bobina de aprindere) in timpul 
funcţionării motorului şi care pot 
atinge 200V (in intervale scurte), se 
montează grupul DZ (PL 18 ... 22Z) şi 
C3=1 OOnF. Acest filtru se conectează 
pe conductoarele de alimentare cu 
tensiune ale montajului cu C.L • 

13 



===========================================AUTOMATIZĂRI 

Utilitatea unui avertizor sonor În cazul unei averse de 
ploaie este evidentă. EI serveşte atât pentru a da 
posibilitatea de a se strânge rufele întinse la uscat În 
exterior cât şi pentru adăposti rea mobilie'rului de grădină. 

Principiul de funcţionare a schemei din fig. 1 se 
bazează pe faptul că apa de ploaie are o conductibilitate 
destul de ridicată. Senzorul umidităţii îl constituie captorul 
prezentat în fig. 2. EI poate fi montat fie împreună cu 
montajul avertizorului, fie separat. Captorul este realizat 
pe circuit imprimat. 

Atât timp cât nu plouă, captorul fiind uscat, el prezintă 
o rezistenţă foarte mare. (practic o Întrerupere), deci 
intrările porţii P1 sunt la potenţialul pozitiv al sursei (prin 
intermediul lui R1), deci În "1" logic. Ieşirea va fi În "O" logic; 
aplicându-se la intrarea portii P2, vom avea la iesirea 
acesteia "1" logic (pinul 4). ' , 

Celelalte două porţi P3 şi P4 formează un circuit 
basculant astabil (multivibrator). Datorită diodei D care 
aplică permanent "1" logic la intrarea porţii P3, 
multivibratorul nu va oscila, fiind blocat. 

Atunci când pe captorul cuplat Între pinii A si B cad 
primii stropi de ploaie, rezistenţa lui scade foarte mult, 
determinând coborârea drastică a potentialului la intrarea 
porţii P1 ("O" logic). La ieşirea lui P1 vom avea "1" logic, 
iar la ieşirea lui P2 vom avea ""O" logic, ceea ce va conduce 
la blocare diodei D. Acest lucru va permite circuitului 
astabil să intre În oscilaţie. Semnalul dreptunghiular 
furnizat la ieşire (cu frecvenţa de cca. 400Hz) se va aplica 
prin rezistorul R2 În baza tranzistorului T 1. Cele două 
tranzistoare T1 şi T2, montate În conexiune Darlington, 
vor amplifica semnalul care va pune În functiune difuzorul. 
Aceste va emite un sunet de alarmă. Impedanţa 

o o 

Fig. 2 
14 

AVERTIZOR DE PLOAIE 

difuzorului trebuie să fie mai mare de 1000/1 W. Dacă 
utilizăm un difuzor cu impedantă mai scăzută, diferenta 
se va compensa prin Înserierea unui rezistor, dar tăria 
semnalului acustic va scădea. 

În repaus montajul absoarbe un curent infim, de cca. 
2J.1A. Se poate alimenta si din baterii. 

Alimentarea montajului se face cu o sursă de 9V. 
Circuitul integrat MMC 4011 este de tip CMOS şi 

conţine patru porţi NAND (ŞI-NU) cu câte două intrări 
fiecare. 

În fig. 3 este dată schema de plantare a 
componentelor. • 

Fig. 1 
~ ________________________ ~~ +9V 

50mA 

o o 

Fig. 3 
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CONVERTOR PENTRU NEON PORTABIL 

Alimentat, de regulă, de la baterii (sau de la 
acumulatorul autoturismului) montajul prezentat în fig. 1 
este destinat unui tub cu neon de 8W, care furnizează 
multă lumină cu un consum mic de energie. Este foarte 
util în camping, în bărci şi oriunde nu avem accesibilă 
tensiunea de retea. 

Realizarea practică este foarte simplă şi necesită 
puţine componente. 

Tranzistorul T lucrează ca un oscilator pe 3SKHz la 
conectarea tensiunii de alimentare. Prin intermediul 
transformatorului ridicător de tensiune vom obtine în 
secundarul său o tensiune alternativă (dreptunghiulară) 
de cca. 230V care va alimenta tubul de neon. 

Tranzistorul trebuie să suporte între colector şi emitor 
o tensiune de 1S0V. 

Fig. 1 

R1 
680 

C4 T'î' C3 
1 OOO~ 100n C2 
25v 

o 
1 & 

;(i 
K o 

o 

o 
a:=x> R1 

Datorită vârfurilor de tensiune care apar pe înfăşurările 
transformatorului, pentru protecţia tranzistorului se 
utlizează trei diode Zener înseriate (3x47V), astfel încât 
tensiunea UCE a tranzistorului nu poate depăsi 141 V. 
Pentru tensiunile negative diodele Zener se comportă ca 
diode redresoare obisnuite, astfel încât căderea totală de 
tensiune pe ele va fi de -1,8V (-3xO,6V). 

Oivizorul R1, 01, R2 a fost calculat astfel încât să 
asigure polarizarea tranzistorului în c.c. Astfel, dacă pe 
diodă "cade" o tensiune de O,6V pe R2 se va afla 
tensiunea: 

470 
UR2 = 11,4V47O+680n = O,737V 

I
llJ ruJ O,15mm _ _ O,15mm 

1TI~ 
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Există situatii in care este bine 
ca la intreruptorul iluminatului să 
se monteze un martor, pentru a se 
evita lăsarea luminii aprinse la 
plecare. Acest lucru este necesar, 
de exemplu, pentru iluminatul 
subsolului, al scării sau in 
exteriorul clădirii (deci acolo unde 
nu este vizibilă lumina din poziţia 
de la care se actionează 
Întreruptorul). Soluţia clasică este 
prezentată În fig. 1. Acest tip de 
montaj necesită un conductor 
suplimentar, ceea ce complică 

+d' . f"t~ t ecl o tenSiune su IClen a pen ru 
baza tranzistorului. 

Dioda 01 are rolul de a nu permite 
ca tensiunea din baza tranzistorului 
să devină negativă. 

Rolul condensatorului C2 este de 
a impiedica ci rculaţia curentului de 
preferinţă Tntr-o direcţie , cunoscând 
efectul cvasi-redresant al tuburilor 
cu neon. Lampa luminează şi fără 
acest condensator, dar se solicită 
mai mult un electrod. 

Condensatoarele C3, C4 au rol de 
filtraj al armonicilor frecvenţelor care ar 
put~a perturba recepţia radio sau T.v. 

In fig. 2 este dată schema de 
cablaj, iar În fig. 3 cea de plantare a 
componentelor. 

Modul de realizare a 
transformatorului este vizibil in fig. 4; un 
rol important 11 are intrefierul cu lăţime de 
0,1Smm. Această Iătime determină 
frecventa de oscilatie a oscilatorului si 
respectiv randamerltul c:onvertorului. . 

Bobinajul primar conţine două 
bobine identice cu câte 36 de spire 
realizate din sârmă de Cu-Em de 
O,Smm. Atenţie la începutul bobinelor 
marcate pe schemă cu un punct. 

Bobina secundară contine 280 de 
spire din conductor de Cu-Em cu 
diametrul de O,3mm, in 5 straturi, 
fiecare continând câte 56 de spire. 

S~ recomandă utilizarea unui 
cablu cât mai scurt pentru 
conectarea tubului de neon. 

Se poate folosi, pentru protecţie, 
o siguranţă temporizată de 1 A. 

Bibliografie , 
Elektor nr. 262 (octombrie 1992) • 
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MARTOR AL TENSIUNII DE RETEA 

solutia si o face mai scumpă. 
Montajul propus in cele 

urmează elimină necesitatea 
unui conductor suplimentar, 
solutia prezentându-se ca in fig. 

. 2. Se observă că montajul nostru 
este inseriat cu becul si cu 
întreruptorul său. ' 

Schema electrică prezentată in 
fig. 3 este foarte simplă având 
două borne intersanjabile, 
montajul putându-se conecta in 
ambele poziţii, dată fiind 
alimentarea sa in curent 
alternativ. Cu diodele alese 
(1 N4007) montajul poate 
functiona pentru consumatori de 
până la 1 A. Dacă consumatorul 
(becul) este mai mare, se vor 
utiliza diode care să suporte 
curentul respectiv. 

Fu n c ti o n are a est efo a rt e 
simplă. În timpul unei alternanţe 
pozitive a tensiunii de reţea, pe 
cele trei diode inseriat (01 - 03) 
va apare o cădere de tensiune 
de cea. 2V (3 x O,6SV). Dioda 04 
este blocată În timpul acestei 
alternante . Tensiunea de 2V 
alimentează În sens direct dioda 
electroluminiscentă (LED) care 
se va aprinde . Valoarea 
rezistorului R determină curentul 
prin LED . În timpul celeilalte 
alternanţe (negath'-e) diOdele 01 
- 03 sunt blocate, LED-ul este 
stins . Dioda 04 se deschide 
asigurând astfel şi protecţia 
LED-ului. 'Acesta va avea la 
borne o tensiune inversă 
maximă de 0,6SV. Datorită 
inertiei ochiului uman, LED-ul se 
ved'e tot timpul aprins, deşi 
jumătate din timp este stins (cu 
frecventa de SOHz). 

Datorită "căderii" de tensiune 
foarte redusă pe acest montaj 
(cea. 2V) el nu deranjează 
consumatorul, dat fiind faptul că 
este Înseriat cu el. 

Cablajul este foarte redus ca 
dimensiuni si simplu de realizat (fig. 
4a). Schema de montare a 
componentelor este dată În fig. 4b. 

Bibliografie 
Le Haut - Parleur, nr. 1783 

(15.12.1990) • 
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SURSA DE TENSIUNE 
ÎN COMUTATIE 

CU LM2575 

Acest cunoscut circuit integrat LM2575, fabricat de 
National Semiconductor, este un regulator de tensiune În 
comutatie si se livrează În 4 variante: 

trei 'variante cu tensiunea de ieşire fixă (LM2575-5, 
-12 sau -15); 
o variantă cu tensiunea de ieşire reglabilă 
(LM2575-ADJ) . 

Schema prezentată În fig. 1 poate fi folosită pentru 
oricare dintre primele trei variante ale C.I.-ului. Vom 
obtine astfel surse de tensiune cu tensiunea de Iesire de 
+5\;, + 12V sau + 15V. Prima variantă admite la intrare 
tensiuni cuprinse Între 7 + 35V, cea de-a doua Între 15 + 
35V si ultima de la 18 + 35V. 

Se remarcă simplitatea schemei, cu doar patru 
componente externe circuitului integrat. Se recomandă 
ca cele două condensatoare electrolitice să fie de bună 
calitate, cu pierderi cât mai mici şi În nici un caz cu tantal. 
Dioda este o diodă ultrarapidă, de tip Schottky. 

C.I. este prevăzut cu protectii la scurtcirciut si la 
Încălziri excesive. Tensiunea de 'intrare maximă nu va 
depăşi 35V. 

Montajul poate furniza un curent de iesire de 1 A. 
Având avantajul general al stabiiizatoarelor În 

comutaţie şi anume slaba disipaţie de putere, circuitul 
integrat poate fi utilizat fără radiator de răcire. 

În fig. 2a este prezentat cablajul imprimat, iar În fig. 2b 
schema de plantare a componentelor. 

Bibliografie 
1) Le Haut-Parleur, nr. 1786/1991 
2) Elektor nr. 242/1991 • 
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ALIMENTATOR 
STABILIZAT 
72V/4A 

Acest bloc de alimentare, având o tensiune de iesire 
stabilizată de 72V şi un curent de sarcină de 4A (SA -
curent de vârf) este util, de exemplu, la alimentarea unui 
etaj final audio de putere 100W. 

Realizarea sa este simplă şi nu necesită componente 
scumpe sau greu de procurat. 

Transformatorul de retea furnizează În secundar o 
tensiune alternativă de 60V. Redresarea bialternantă se 
face fie cu o punte integrată care suportă curentul direct 
şi tensiunea inversă maxime (1 OPM1) sau 4 diode 
discrete (4 x 6S11 Pl. 

Se recomandă montarea celor două tranzistoare pe 
radiatoare de răcire. 

Ieşirea este protejată cu ajutorul unei siguranţe fuzibile 
de 3,15A. 

Functionarea schemei electrice este descrisă În cele 
ce urmează. Cele două tranzistoare formează o 
conexiune Darlington, deci trebuie privite ca un singur 
tranzistor (compus). Astfel, dacă tensiunea de iesire 
(VOUT) are o usoară tendintă de crestere, Înseamnă că si 
emitorul tranzistorului compus Îşi 'va mări potenţialuL 
Baza Îşi va păstra potenţialul (datorită diodelor Zener), 
deci tensiunea de comandă a tranzistorului (UBE) va 
scădea, ceea ce va conduce la o usoară Închidere a 
tranzistorului. Tensiunea UCE, care cade pe tranzistorul 
de putere T2 va creste, deci tensiunea de iesire va 
scădea. Ceea ce se si dorea, deci tensiunea de iesfre este 
stabilizată.' . 

Dacă tensiunea alternativă furnizată În secundarul 
transformatorului este de 60V, după redresarea 
bialternantă vom avea: 

60Vx1 ,'41 =84,6V 
Scăzând tensiunea care cade pe două diode din punte 

În conducţie (1,5V) va rezulta pe tranzistorul T 2 o 
tensiune: 

UCE=83V-72V=11V 
La un curent de cca. 4A "consumat" de sarcină. 

tranzistorul de putere va trebui să disipe cea. 40W. Deci 
radlatorul este indispensabil. 

Inserierea celor două condensatoare electrolitice de 
filtraj (2 x 10.000)1F) reduce la jumătate valoarea 
condensatorului echivalent, dar dublează tensiunea de 
străpungere (63V). Il 

2x 
10.000", 

63V 

VQut 
72V 
4A 

1 
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III======================================ELECTROALIMENTARE 

Transformatorul de retea furnizează În secundar o 
tensiune de cea. 18 + 20V: având o putere de SOOVA c.a. 
Această tensiune este redresată cu ajutorul unei punţi de 
diode. Se pot utiliza 4 diode discrete sau o punte 
integrată, cu condiţia de a suporta curentul de ieşire. 

Tensiunea redresată bialternantă de la iesirea din 
punte este fiitrată cu ajutorul conde'nsatorului eiectrolitic 
de 30.000,...F/63V. 

Circuitul integrat LM305 (ROB3305) reprezintă un 
stabilizator de tensiune pozitivă monolitic. Acest C.1. 
prezintă un curent consumat În gol foarte redus, putând 
furniza la ieşire o tensiune ajustabilă Între 4,5 şi 30V (Ia o 

Fig. 1 

- Tr_ 

220J 

1.. _____ _ 

@ 

tensiune de intrare cuprinsă Între 8 şi 40V). Stabilizarea 
în sarcină este mai bună de 0,1%, cu limitare de curent. 

Pe schema electrică prezentată În fig. 1 circuitul 
integrat este În capsula TO-99, având următoarea 
semnificaţie a pinilor: 

1 CURRENT LlMIT 
2 BOOSTER OUTPUT 
3 UNREGULATEDINPUT 
4 GROUND 
5 REFERENCE BYPASS 
6 FEEDBACK 
7 COMPENSATION SHUTDOWN 
8 REGULATED OUT PUT 
Tranzistorul T1 este de tip 2N1711 (echivalent cu 

2N2219A), T2 şi T3 sunt de tip BD135 (BD137) iar T4 + 
Tg de tip 2N30S5 (montate pe radiator). 

Pentru creşterea curentului de ieşire s-au adăugat 
tranzistoare externe. 

Numărul tranzistoarelor de putere 2N3055 este 

18 

SURSĂ REGLABILĂ 13V/30A 

proporţional cu curentul de ieşire dorit. Dacă se doreşte 
un curent de iesire de 20A se utilizează 4 astfel de 
tranzistoare, iar dacă se doreste un curent mai mare de 
iesire si numărul tranzistoarelor va creste. 

. Rezistoarele R4 + Rg (0,20110W) sunt bobinate. 
Filtrajul tensiunii de ieşire este asigurat de 

condensatorul C4 (4700,...F/63V). 
În fig. 2 se prezintă cablajul părţii din schemă 

încercuită cu linie punctată. 

P 
10k 

Bibliografie 
1. RADIO - Revue des ondss courtes, n,o 819-1982 
2. Catalog I.C.C.E., Bucureşti, 1980 • 
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ELECTROAL~ENTARE======================================III 

SURSĂ DE TENSIUNE REGLABILĂ CU LM317 

Schema din fig. 1 utilizează cunoscutul regulator 
integrat de tensiune pozitivă LM317, produs de National 
Semiconductor. 

Integratul poate fi livrat În 3 tipuri de capsule 
prezentate Tn fig. 2 si anume TO-39, TO-220 si TO-3. 
Semnificatia pinilor este: ' 

1 ~dj' 
2 Vin 
3 Vout 
Cu ajutorul acestui C.I. se pot obţine surse de tensiuni 

cuprinse Între 1 ,2 + 37V la un curent de 1 ,SA. 
Regulatorul necesită un curent de sarcină minim de 

10mA, asigurat de divizorul rezistiv de la iesire. Nu este 
bine să se coboare sub acest curent (eve'ntual În gol) 
deoarece există riscul distrugerii montajului conectat 
dacă acesta contine semiconductoare În tehnologie 
CMOS. intre pinii l' şi 2 (ADJ şi Vout) se găseşte tensiunea 
de referinţă de 1 ,2SV. Curentul de la pinul 1 este foarte 
redus şi se poate neglija. Vom obţine relaţia: 

RA+Re 
Vout = Vre' Re ' 

unde RA este rezistenţa cuprinsă Între pinii 1 şi 3 ai 
C.I., iar Re este rezistenţa cuprinsă intre pinul1 al C.1. şi 
masă (diferă În funcţie de poziţia comutatorului K) . 

Cu comutatorul K pe poziţia 1, relaţia devine: 
R2 383 

Vout=1.,2S (1+ R,) = 1 ,2SV(1+ 274) o:: 3V 

Dacă trecem comutatorul K pe poz~ia 4 vom obtine la 
ieşire tensiunea: . 

R2+R3+R4+Rs 
Vout=1,2SV(1+ R, )=7,SV 

Fig.2b 

I 

~-... 0-0 __ ~7' 
TEHNIUM . Nr. 4 

Aplicând relaţia pentru toate cele 6 poziţii ale 
comutatorului vom obtine tensiunile de iesire: 3V; 4,SV; 
6V; 7,SV; 9V şi 12V. ' , 

Condensatorul de la intrare, plasat in apropierea C.1. 
are rolul de a-I decupla la oscilaţii parazite dacă 
conexiunile sunt lungi spre Vin, iar condensatorul de la 
ieşire împiedică integratul să oscileze. 

Se recomandă utilizarea Tn divizor a unor rezistenţe de 
precizie ridicată (1%). 

Curentul de ieşire poate atinge 1 A. 
Regulatorul integrat este protejat intern la 

suproÎncălzire, deci el nici la incălziri mari nu este În 
pericol de a se distruge. • 

1N4002 Fig. 1 

TO-39 (317H ,A) 
Fig. 2 

TO-220 (317T,AT) 

TO-3 (317K,AK) 
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Pentru radioamatori, rezonatorul cu cuart a devenit de 
mult o componentă electronică indispensabilă in 
activitatea de constructie. 

Măsurarea riguroasă a frecvenţei de rezonanţă (serie, 
paralel) a cristalului de cuarţ este o problemă mai 
complicată pe care nu ne propunem să o analizăm acum. 

Deoarece cristalele de cuart au "suferit" din 
constructie o stabilizare a frecventei, ele isi mentin În 
timp frec'venţa de rezonanţă nominală, in 'mod d'estul 
de riguros. 

Deci, o probă destul de semnificativă pentru 
verificarea functionării rezonatorului cu cuart ar fi aceea 
de a sti dacă cristalul oscilează sau nu. ' 

Prezentăm mai jos o schemă foarte simplă cu ajutorul 
căreia se poate verifica dacă rezonatoarele cu cuarţ 
oscilează. Cu ajutorul montajului prezentat se pot verifica 
rezonatoare cu cuart cu frecventa de rezonantă cuprinsă 
Între câtiva MHz si zeci de MHz: ' 

Schema cuprinde un oscilator, realizat cu două 
inversoare T.T.L. si un etaj de amplificare realizat cu un 
tranzistor de tip BC107. 

Tn vederea realizării oscilatorului se poate folosi 
circuitul integrat CDB404E, care cuprinde 6 inversoare. 
Cu ajutorul acestui circuit integrat se pot realiza trei astfel 
de montaje. Se mai poate utiliza circuitul integrat 
CDB400E, care cuprinde 4 operatori SI-NU Cu câte două 
intrări. Dacă se foloseste acest tip de integrat, intrările 
portilor se vor lega În scurtcircuit (respectiv terminalele 1 
cu 2, 4 cu 5, 9 cu 10 si 12 cu 13). Cu ajutorul lui se pot 
realiza două astfel de montaje. 

Cablajul prezentat este la scara 1:1 şi este realizat 
pentru circuitul integrat CDB400E, care este mai uzual. 

Rezistenţele R1 =R2 se aleg între limitele 3700 şi 
1 ,1 Kn. Aceste limite sunt determinate de curentul initial 
de încărcare a condensatoarelor C1, C2, care nu trebuie 

, să depăşească 10mA pentru ca tensiunea de prag a 
porţilor ŞI-NU să rămână constantă . De aici rezultă 
valoarea minimă a rezistoarelor. Valoarea maximă a lor 
este determinată de faptul că nu se poate conecta la 
intrarea unui circuit integrat o rezistenţa prea mare, 
deoarece pe aceasta poate apărea o cădere de tensiune 
care ar echivala cu 1 logic, chiar dacă la intrare nu se 
aplică nimic. 

S-au luat: 
R1=R2=820n 
C1=47nF 
C2=100pF 
C3=0,1""F 
Condensatorul C3 are rolul de a decupla baza 

tranzistorului în curent continuu de' iesirea oscilatorului. 
Prin el numai oscilaţia poate ajunge pe baza 
tranzistorului. Montarea lui preîntAmpină cazul când a 
doua poartă SI-NU ar rămâne in 1 logic, semnal.care s-ar 
aplica bazei tranzistorului (Tn lipsa lui C3), iar LED-ul s-ar 
aprinde, indicând (fals) că rezonatorul oscilează. 

Baza tranzistorului a fost polarizată cu Ra de 10Kn. 
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VERIFICATOR DE CUARTURI , 

1n colectorul tranzistorului s-a montat o diodă 
electroluminiscentă (LED) care se aprinde atunci când 
rezonatorul oscilează. 

Colectorul tranzistorului se alimentează de la 
tensiunea de SV folosită şi pentru circuitul integrat. 

Rezistenta R4, înseriată cu LED-ul, se calculează 
pentru a asigura curentul cerut de diodă. 

S-au folosit LED-uri de 1 SmA. Deoatece ULED=1,4V 
şi UCE=O,2V, pe rezistenţă cade o tensiune: 

SV-1,4V-O,2V=3,4V 
Valoarea ei este: 

u.. 3,4V 
fi,,------200n - le -1SmA-
Cablajul prezentat este pentru două astfel de montaje 

în vederea folosirii celor patru operatori SI-NU din circuitul 
integrat CDB400E. ' 

Ca o precauţie, În special În cazul folosirii unui număr 
mare de oscilatoare alimentate de la o singură sursă de 
tensiune, porţile SI-NU se decuplează faţă de sursa de 
alimentare. De obicei, decuplarea sursei se face prin 
două condensatoare: 

unul de valoare mare (SO""F) pentru decuplarea 
frecventelor joase parazite; 
unul de valoare mică (0,1 ""F) pentru decuplarea 
frecventelor Înalte parazite. 

Condensatoarele se montează În paralel pe sursă. 
Uneori se pune şi o inductanţă în serie. Practic se poate 
vedea dacă aceste măsuri de precauţie sunt necesare 
sau nu. ' • 

~
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SURSĂ DE TENSIUNE ÎN 
COMUTATIE , 

Sursa de tensiune prezentată poate furniza o 
tensiune de iesire reglabilă, cuprinsă între 5 + 40V, la un 
curent de 4A: Este realizată, În principal, cu circuitul 
integrat L296 realizat de S.G.S. - Thomson. 

Asupra avantajelor surselor În comutatie nu vom mai 
insista, ele fiind bine cunoscute si apreciate. 

Integratul L296 are 15 pini, cuprinde toate elementele 
necesare, inclusiv etajele de putere. EI contine si un 
număr de alte functiuni, neutilizate în cadrul mohtajufui de 
fată, cum ar fi: ' 
~ posibilitatea demarării lente a alimentării (SQft start); 

posibilitatea generării unui semnal de reset pentru un 
microprocesor; 
existenţa unei ieşiri "crowbar" care poate declanşa un 
tiristor scurtcircuitând iesirea alimentării. 

C.I.-ul beneficiază de o protectie Internă la încălziriie 
excesive. Este bine totusi ca el să fie prevăzut cu radiator. 

Tensiunea de ieşire a montajului este dată de relaţia: 

1+R1[n] 
Vour=5,1· 4'100 

Deci, actionând asupra valorii rezistorului R1 putem 
modifica tensiunea de iesire. 

Dioda D este o diodă de tip Schottky de 7 A (tip BY 
229-600). 

Bobina are o inductantă cuprinsă între 125 + 300 ~H, 
la un curent de 3 + 5A, fiind realizată pe tor de ferită . 

Rezistoarele utilizate sunt de 0,5W, cu o tolerantă 
de 5%. • 

+V 

+Vout . 

O 

O 

3 
C .1. 
L 296 
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R1 

R2 

CONVERTOR 
OESUNET 

Montajul din fig. 1 serveste la receptia sunetului 
bistandard (6,5MHz în OIRT 'si 5,5 MHz 'In CCIR) cu 
ajutorul receptoarelor de tel'eviziune prevăzute din 
constructie să receptioneze o singură normă. Si acest 
lucru fără a se modifica schema căii de sunet a 
receptorului TV. Acest lucru este foarte util acolo unde, 
din cauza miniaturizării, interventiile în schema intemă a 
TV sunt foarte dificile si riscante.' 

Filtrele ceramice de la intrare (F1 si F2) sunt de tip 
MURATA, fiind acordate pe frecventele intennediare II 
sunet care se i ntentionează a se rec'eptiona (6,5MHz si 
5,5MHz). Deci, din semnalul video-complex de la intrare 
se selectează doar aceste două frecvente intennediare 
de sunet. Tranzistorul reprezintă un mix'er autooscilant 
(pe frecventa de 1 MHz), În colectorul său rezultând, În 
unna fenomenului de 'bătăi" , toate combinatiile posibile 
Între aceste trei frecvente (1MHz, 5,5MHz si 6,5MHz). 
Filtrul ceramic de la iesire (1=3) este acordat 'pe aceeasi 
frecventă ca si calea de sunet din constructia 
televizorului. Prin el vor trece din multitudinea de 
frecvente rezultate numai semnalul de sunet pe frecventa 
sa de acord care se va aplica în continuare căi i de sunet 
din TV (rămasă nemC?dificaţă). ~ . _ 

Bobina este de tipul miniatura 7x7mm SI are doua 
înfăsurări: L 1 are 9 spire bobinate cu conductor din CuEm 
cjl O,bSmm si L2 are 90 spire bobinate cu conductor din 
CuEm cjl O,dSmm. 

Montajul se intercalează În calea de sunet a TV (Ia 
intrilrea În AFI) si nu necesită nici un reglaj. 

In fig. 2 este prezentat cablajul (atât partea placată cât 
si cea plantată) la scara 1 :1. 
, Bibliografie 

Amaterske Radio-pro Konstruktery, nr. 6/1989. 
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COMERC~L===============COMERC~L===============COMERC~L 

TEMPORIZATOR FOTO 

Montajul vine În sprijinul amatorilor de tehnică foto 
dând posibilitatea de a programa durata de expunere 
pentru realizarea fotografiilor. Timpul de programare 
poate varia Între O şi 99 secunde, utilizatorul având 
posibilitatea de citire a comutatoarelor decadice. Durata 
de expunere programată se poate Întrerupe În orice 
momentfolosind butonul 82. Contactele releului pot folosi 
pentru aprinderea lămpii de expunere. 

Circuitul reprezintă o variantă de obţinere a unei 
temporizări programabile de maxim 99 secunde, cu 
ajutorul comutatoarelor decadice K1, K2 cu afişare 
zecimală şi ieşire În cod binar direct (8CD). Circuitul 
conţine un astabil cu BE 555 ce furnizează un semnal cu 
perioada dată de R1, R2, C2 şi ajustabilă din 
semireglabilul P. Semnalul este aplicat la intrarea CD 
(decrementare) a CI1 care este legat În cascadă cu CI2 
(80 legat cu CD). 

Cu ajutorul lui K1, K2 se programează temporizarea 
dorită. Cu butonul 83 (Load) se încarcă numărul afişat de 
K1 şi K2 În CI2 şi respectiv C11. 

Apăsând butonul 81 (START), ieşirea Q a lui CI3A 
trece pe "1" (cca. 12 V) aducând tranzistorul T1 În 

... ... 
LUMINA DINAMICA ... 
PROGRAMABILA CU 12 
CANALE 

Kit-ul este destinat pentru a crea o plăcută 
ambianţă de sunet şi lumină Într-o sală de 
discotecă, pentru Împodobirea unui pom de 
iarnă sau În orice altă situaţie potrivită. 

Tensiunea de alimentare: +12 .... 16 V; 

Număr de canale programabile: 12; 

Frecventa de tact pentru comutarea , 
canalelor: 0,5 .... 20 Hz; 

Facllltătl de reglare: . 
- frecventa de tact - din potentlometru; . . 
- programarea canalelor - din comutatoare; 

- modul de lucru - "run", "'oad program"; 

Curentul absorbit: fără becuri - cea. 
80 .... 150mA În functie de numărul de LED-uri , 
aprinse, cu becuri - de ordinul amperilor În 
functie de becurile utilizate. • , 

cod produs preţlbuc 
02--0017 76.700 lei 

saturaţie şi implicit anclanşarea releului. Totodată se .... ------------------
permite intrarea În oscilaţie a lui CIO (pinul 4 este la cca. 
12 V) şi astfel conţinutul numărătoarelor se 
decrementează până ajunge la zero, moment În care 
ieşirea Q a lui CI3A se aduce la "O" şi astfel se anulează 
comanda releului şi.nici astabilul nu mai oscilează. 

Dacă s-a Încărcat un număr şi încă nu s-a apăsat 
butonul 81, conţinutul numărătoarelor se poate şterge 
prin apăsarea butonului 82 (RST), apoi se poate Încărca 
un alt număr. După ce s-a terminat o temporizare 
programată (s-a stins becul) se apasă'butonul 82 (RST). 

Decrementarea numărătoarelor va avea loc cu 
perioada T = 1 s, ajustabilă din semireglabilul P. Valoarea 

rezistorului R3 se adoptă În funcţie de releul folosit astfel 
încât În baza lui T1 să se injecteze un curent suficient 
pentru saturarea tranzistorului. 

Tensiunea de alimentare: 12 V; 

Durata temporlzărll: 0 .... 99s; 

Temporlzare programabllă; 

Consum maxim de curent: 200 mA. 

22 
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VU· METRU 
CU UAA 180 

Kit-ul odată realizat se poate monta pe panoul frontal 
al unui amplificator audio, casetofon, pick-up, 
magnetofon etc. Folosind două astfel de kit-uri se poate 
realiza un vu-metru dublu pentru aparatura audio 
stereofonică. Se poate aplica şi un alt semnal de 
comandă de la un generator de semnale cu frecvenţa 
cuprinsă În banda audio. 

Circuitul principal ce realizează conversia şi comanda 
LED-urilor este un driver specializat de tip UAA 180. 
Acesta are o intrare de referintă la care tensiunea este 
stabilită din exterior cu ajutorul semireglabilului Pl. La 
intrarea de comandă notată IN se poate aplica semnalul 
de la demodulator MA sau MF, de exemplu de la unul din 
circuitele: TCA 440, TDA 1046, TDA 1047. 

Circuitul integrat include o schemă de conversie cu 
comparatoare care, în functie de nivelul tensiunii de 
comandă, aprinde, În ordine: un număr de până la 12 
LED~uri. Alimentarea schemei se face în domeniul de la 
10 la 18 V, de preferinţă 12V. Trebuie avut În vedere ca 
semnalul de intrare IN să nu depăşească valoarea de 1 V. 

Tensiunea de alimentare: 10 .... 18 Vcc; 
Caracteristica de transfer: liniară; 
Scala de afisare: 12 LED-uri; 
Banda de frecventă a semnalului la Intrare: 20 

HZ ... 20 kHz.' • 
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31.000 lei 

SURSĂ DUBLĂ DE 
TENSIUNE STABILIZATĂ 

Sursa a fost proiectată pentru a fi utilizată În 
laboratorul oricărui electronist. Utilizarea acesteia este 
conditionată de existenta transformatorului de retea si a 
radiatorului pentru circuitele integrate, recomandându~se 
introducerea întregului montaj într-o cutie şi izolarea 
părtiior aflate în contact cu tensiunea de la reteaua 
eleCtrică. ' 

Funcţionarea schemei este foarte simplă. Tensiunile 
generate de transformatorul de alimentare, de 9 V si 15 
V, se aplică punţilor redresoare. 1n urma unei redresări 
bialternanţă are loc o filtrare a tensiunilor cu ajutorul 
condensatoarelor Cl si C2. Plusul tensiunilor filtrate este 
aplicat 1n circuitele integrate stabilizatoare la pinii notaţi 
pe capsule cu "B". Pinii notaţi cu "E" reprezintă ieşirile 
stabilizatoarelor. Condensatoarele ceramice C3, C4, C5 
si C6 realizează o atenuare a frecventelor înalte si a 
brumului de retea. " 

Tensiunile 'fixe de Iesire: 5 V sl12 V stablllzate; 
Protectie la scurtcircuit (protectie Internă a MA 

7805,1 MA 7812); , 
Curent de Iesire maxim: 0,5 A; 
Semnalizare optică de prezentă a tensiunII 

stablllzate la Iesire. ' • , 
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cod produs (fără transformator) 
02-0011 
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preţlbuc 
14.000 lei 
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INDICATOR DE TENSIUNE 
pentru bateria 

automobilului (12 V) 

Montajul este destinat măsurării tensiunii pe bateria 
auto indicând starea bateriei: LEO-ul 01 indică "baterie 
descărcat6'; LED-urile 02 si 03 indică "tensiune mică pe 
baterie"; LED-urile 04 si 05 indică "functionarea COf8Ct~ 
a bateriel'; LEO-ul '06, montat separat, indică 
"supraÎnc~rcare;t'. Montajul se introduce într-o cutie 
metalică ce poate fi montată În bordul maşinii. 

Circuitul contine o referintă de tensiune cu dioda 
lenner Ol (5,6 \I) polarizată cU R22, un lanţ de divizare 
a tensionii bateriei format din R2, P1, R11 - R16 si P2, 
precum şi comutatoare realizate cu tranzistoarele T1 -T7. 

Pentru tensiuni de intrare mai mici de 10 V se 
polarizează T2 şi se aprinde 01. 

Dacă tensiunea pe baterie depăşeşte 10 V se 
polarizează T1, care la rândul lui il blochează pe T2. in 
continuare, dacă tensiunea pe baterie depăşeşte 11 V, se 
deschide şi T3 şi se vor aprinde LED-urile 01 şi 02. 
Analog, pentru tensiuni Uin=12 V se deschide şi T4 şi se 
aprind 01, 02 şi 03, pentru Uin=13 V se deschide şi T5 
si se aprind 01, 02, 03 si 04, pentru Uin=14 V se 
deschide şi T6 şi se aprind b1, 02, 03, 04 şi 05. 06 se 
aprinde când tensiunea pe baterie depăşeşte 15 V 
(supraîncărcare). 

In mod normal, pe poziţia conţact a cheii, voltmetrul 
trebuie să indice 11 V sau 12 V. In timpul mersului sau 

... 
+ 

TEHNIUM • Nr. 4 

... 
SONERIE MUZICALA 

Denumirea de "sonerie muzicală" a fost dată deoarece 
aplicaţia imediată pentru prezentul montaj este chiar 
soneria. Desigur, montajul poate fi folosit ca sistem de 
avertizare sonoră pentru diverse evenimente cu condiţia 
ca Întrerupătorul "PUSH" (contact normal deschis) să fie 
Înlocuit corespunzător. 

Schema are la bază circuitul integrat specializat 
MMC334. Acesta are o memorie ROM ce stochează toată 
informaţia necesară reproducerii unei melodii: frecvenţele, 
durata şi amplitudinea acestora, pauzele dintre ele. 
Oscilatorul care generează sunetele este şi el integrat în 
circuit, dar cu posibilitatea ajustării din exterior a tactului prin 
semireglabilul (potenţiometrul) P1 . Circuitul intră În funcţiune 
la apăsarea butonului "PUSH" şi funcţionează cea. 10 
secunde (până la terminarea melodiei). 

Tranzistoarele T01 si T02 alcătuiesc un tranzistor 
compus tip Oartington ce asigură puterea necesară pe 
difuzor. Volumul sonor se reglează cu semireglabilul 
(potenţiometrul> P2 .. Tensiunea stabilizată necesară 
alimentării circuitului integrat se obţine cu circuitul format 
din tranzistorul T03, dioda lenner Ol, rezistenta R4 si 
condensatorul C3. Tensiunea măsurată pe pini.JI 13 al 
circuitului integrat trebuie să fie 3,7 V. 

Tensiunea de alimentare: 220Vcaj 
Puterea absorbltă de la retea (in repau.): 2,6Wj 
Puterea audio maximă (pe' dHuzor de 40): 0,35Wj 
Durata melodiei: 10 -13 secundej 
Tactul si volumul reglablle. • , 

SPEED ADJ. VOLUME ADJ. 

cod produs (inclusiv transformator) 
. (fără difuzor) 

preţtbuc 

02-0005 19.500 lei 

când motorul este ambalat indicatia este În mod normal 
de 13 V sau 14 V. ' 

Gabarltul (klt montat in cutie): 140x35x32 mm; 
Consumul maxim de curent: 60 mA; 
SemnHlcatla LEO-urllor: 
01 - Ubaterie = 10 V, 
02 - Ubaterte = 10 .... 12 V, 
03 - Ubatarla = 12 .... 13 V, 
04 - Ubaterle = 13 .... 14 V, 
05 - Ubaterle = 14 .... 15 V, 
D6 - Ubaterle = 15 V. • 

kit+cutie adecvată 
(inscripţionată) 
produs omologat 

cod produs 
02=0008 

02=OOOBLom 

preţtbuc 
6,500 lei 

7,500 lei 

25 
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Începând cu anul 1995 editura "Electronistul" facilitează e1ectroniştilor procurarea a diverse produse ce le sunt destinate În 
mod special, prin derularea unor contracte cu mai mulli furnizori (producători interni sau importatori). 

Prezentarea produselor, a codurilor de comandă şi a prelurilor lor se face În revistele "Electronistul" şi/sau "Tehnium" 
ediÎate de editura "Electronistul". . . 

Pentru a cumpăra unul sau mai multe din aceste produse se va achita prin mandat poşt a l sau dispozi!ie de plată 

contravaloarea lor În contul: 
S.c. ELECTRONISTUL S.R.L., cont nr. 40.80.0.201.1 - Banca Comercială Română - Filiala Sector 5, 

se va completa cu atentie talonul de comandă şi se va expedia talonul într-un plic recomandat pe adresa: 
S.c. ELECTRONISTUL S.R.L., Oficiul poştal 5, Căsuţa poştală 51, BUCURE~TI - 7600, 

urmând a primi apoi prin colel poştal produsele comandate. 
PRETURILE PUBLICATE INCLUD T.V.A. SI TAXELE POSTALE DE EXPEDITIE. 
PLĂTILE SE FAC NUMAI ÎN LEI.' , , 
PENTRU PRODUSELE CU PRETUL ANUNTAT ÎN VALUTĂ PLĂTILE SE FAC TOT ÎN LEI LA CURSUL ZILEI ÎN 

CARE SE FACE PLATA. (PENTR U A' AFLA PRETUL ÎN LEI SE ÎNMuLTESTE PRETUL ÎN VALUTĂ CU CURSUL 
V ALUT MEU AL BĂNCII NATIONALE A ROM ÂNIEL, CURS V ALAB IL PENTRu' ZIUA îN 'CARE SE FACE PLAT A). 

ORICE OFERTĂ PUBLICATĂ ESTE VALABILĂ CEL PUTIN PÂNĂ LA Sr-ÂRsrTuL LUNTL DECEMBRIE 1995. 
Acesta este şi motivul pentru care cele mai multe preţuri sunt anunţate 'in valUl ă, un prel anuniat in lei nerulând fi garantat pe un 
întreg an. 

Societăţile comerciale care vor indica codul lor fiscal vor primi şi factura în coletul cu produsele comandate. 

În paginile 22, 23, 24 şi 25 se continuă prezentarea, începută în revista "Electronistul" nr. 21, de KIT -uri 
electronice de o deosebită calitate puse la dispozitia electronistilor. La achizitionarea oricărui KIT pe lângă 
componentele electronice şi cablajul imprimat realizat până la faza de implantare a acestor componente veti mai 
primi si toate informatiile necesare implantării componentelor si exploatării produsu lui final astfel realizat. 

informaţiile vor cuprinde: schema electrică de principiu, lista de componente, indicatiile de identificare a 
componen~el~r şi terminalelor acestora, dispunerea componentelor pe cablaj, indicaţiile de' realizare practică a 
produsulUI (lmplantarea componentelor, montarea subansamblelor, interconectarea) descrierea modului de 
funcţionare, indicatiile de reglaj, caracteristicile tehnice, modul de utilizare a produsului final. 

ATENTIE !!i Unele KIT-uri se pot achiziţiona şi gata montate În varianta de produs omologat. Acestea vor 
putea fi iden/ificate uşor deoarece au ca terminaţie a codulu i de comandă specificatia /om. 

ATENTIE !!! DATORITĂ CRESTERII PRETULUI LA FURNIZOR ÎNCEPÂND CU 01.05.1995 
PRODUSUL' 02-0022 (Voltmetru numeric ~u 7107) ARE PRETUL DE 25.000 LEI. 

De asemenea vă mai recomandăm: 

CIRCUiT IMPRIMA T ACOPERIT CU FOLIE DE FOTOREZIST 

Kit-ul contine:' 
- 1 placă de circuit imprimat dublu placat 105 x 160 mm 

acoperit cu folie de fotorezist pe o faţă. 
- 1 plic cu 5 grame revelator pentru fotorezist 

Operaţiile se pot face în camera obscură, la lumină de bec sau la 
lumina zilei conform indicatiilor şi timpilor de expunere daţi În 
prospect 

Se utilizează (i Im sau desen de cablaj negativ (traseele de cupru -
transparente, zonele fară cupru - îneb'Tite). 
După developare este necesară corodarea cablajului . 

CIRCUIT IMPRIMAT ACOPER IT C FOLI E DE FOTOREZIST 

Cod produs pret/C2 bue} 
11.800 lei 02-1004 

, 

ADAPTOR DE TON BISTANDARD 

Montajul permite adaptarea receptiei sunetului din 
ambele norme (OIRT - CCIR) la televizoarele dotate 
din construcţie doar cu o singură normă. 

Montajul se intercalează pe calea de sunet a televizo· 
rului ce se va adapta. 

La televizoarele cu circuite integrate montajul poate 
fi pl antat chiar pe modulul de sunet. 

ADAPTOR DE TON BISTANDARD 

Cod produs 
02-00 1 O/om 

LABORATOR ** LABORATOR ** LABORATOR ** LABORATOR 

APARATURĂ PROFESIONALĂ DE LABORATOR 

Aparat Marca Tip Caracteristici tehnice Cod produs Preţ 

OscilQsco[l Ballantin~ 1066 B 20 MHz; 2 canale; TV Trig.; 120rtabil Q3-QQQI ~2Q USD 
Qsci IQscQ[l Philil2s PM 32 12 2~ MHz; 2 canale; pQrtabil O -0002 826 U~D 
Q~ciJQscQI2 T~ktrQnix ;335 35 MHz; 2 canale; [lortabil. Q3 -Q004 1.062 USD 

Garantie 6 luni; service po t - garantie; 
Pentru date suplimentare despre aparatura de laborator cei interesaţi sunt rugaţi să expedieze pe adresa editurii un plic 

A4 şi timbre poştale în valoare totală de 300 lei !!! 

LABORATOR ** LABORATOR ** LABORATOR ** LABORATOR 


