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La cumpăna dintre ani 

Acum, la cumpăna dintre 1996 şi 1997, cand fiecare dintre noi îşi face bilantul anului 
înc/leiat şi îş i leagă speranţele de ce va urma, redacţia reviste. TEHNIUM se gandeste, În 
pnmul rând la dvs" stimati cititori, cei r.ilrora le este adresată toată strădania nOflstril. Munc<J 
noas tră , desfăşu ra t ă uneori În condiţ ii dificile, are un singur scop: acela de CI vă aduce o mică 

rază de sa llsfacţle legală de pasiuneil noast ră comună, electronica. Vă multumim pentru toate 
gandurile bune pe care ni le-aţi adresat SI acorda ţi-ne Îngăduinl<;i dvs. dacă uneori v-am 
dezamăgit, fără intenlie . 

Nături de dragostea pentru r.itltorii noştri, ne încearcă acum si senlJmen\e de rccuno~tint.' 
penlru cei care au susţinut prin scris (unij de decenii intregi. altii mai recent) rcvist.-,TFHNIUM, 
Ne gândim cu plăcere la domnii: Aurelian LÂZĂROIU, ing. Aurelian MATCESCU. ing. Dinu 
Costm ZAMFIRESCU, Alexandru ZANCA, ing Emil MARIAN, !iz. Gheolghe BALUTA. ing. 
Dragoş MARINESCU. ing . Horia Radu C IOBĂNESCU. ing. Claudiu IATAN, dr.ing ' Andrei 
CIONTU. ing. Gheorghe RAVENCO. !Ilg. Florin BĂLAN , luhan POPOVICI, ing eugen 
BROASCĂ, mg. Gabriel HERŢOIU. ing. Nicolae SFETCU ş i mulţi , mul ţ i alt ii. 

Şi în f inal, un mic meril ne reVIl1C şi nouă, celor care am realizat in redactie. mai bine 
sau uneori mai ră u , revista TEHNIUM: ing Sergiu STAN, ing. NII13 DIACONU , ing. Dan 
DIACONU, ing. Adrian OPREA şi ing, Şerbiln NAICU. 

Multumiri se cuvin si celor care asiguri'i <lspcr.tul grafic frumos al rev istei si aparilla sa 
la timp: tipografia TACHE EXPRES. 

Iar dacă revista TEHNIUM a ajuns în toat;\ l<lra În miina pasiMaţilor de electronică. 
mulţumim şi difuzori!or nostri, În special S.C RODIPET S.A. 

Fie ca anul care urmează să fie mai bun, mai rodnic pentru noi tOţi, CititOri si colaboratori , 
iar fCvisiil TEHNIUM să corespunda pe deplin exigenţelor dvs.! 

LA MULŢI ANI! 
Cu stimă şi respect, 

Redacţia 

Redactor şef : ing. ŞERBAN NAICU 

Multumiri I 
Punerea la dispozitia radioamatorilor dll'l tara noastră a CAll BOOK-ului, cu datele la 

zi, nu era posibilă fără amabililat~a dooscbilll de care au dat dovadă: ing. POPAGHCORGHE 
- Director General al Inspe<:to fil tului Genoral al RaOiocomunicatlllor, precum şi cei patru ~efi 
ai Serviciilor de Contro l Zonal: ing.Antoche CriStian (BlJCUresti), iag. Mihai Botoş (Timi!;'oLlfa), 
ing, Dan Grigore (Iasi) şi Ing, Horin Cioc.'lflie (Cluj). care ne-au fumizatl islele respective. 

In Il umele cil itorilor reviste i TEH NIUM le multumim I 
Redactia 
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STATIE DE AMPLIFICARE CU CONTROL DIGITAL TOTAL • 

Cătălin Stancu, Piteşti 

V~ p.-cz,nt o static de ampl .ficare 
cu con:rol digital total realJzată de m ne, 
Ac~~st~ s la tie are pos 1) l i (a te~ de 
tcl ccomand~ la dislnn !<'i prin I nfmrc~u 
a tLmror comenzilor existerua pe pa ooul 
fronl,,1 al e i 

Stm'J arc pc pnnoul l ronta l 
dispilse 14 taste SURSA~, SURSfI· 
(""rse ne intr~re sem,,,,I) , BALANS DR, 
BALANS ST, VOLUM ... . VOLUM-, 
iNALTE +, iNALTE _, JOASE +, JOASE 
-, NORMAL, MUTE , ON, OFF. 

So mai 3M montot ~i un ~fo;or cu 
" ." 

LED-uri r.",!' afişea ză nurnJrul intrarii 
de semnal selectat do la 1 1a 4 

În pa rtea d 'n spate sunt montate 
două muIe renI'" (X)Ileela,ea boxelor 
ş i potru mufe pent ru int roducere 
so mnal 

Caracteristici tehnice 
• pu tere moxim~ : 2x22 WI411; 
- banda de frecvenfă : 40T 2Q. OOtJ Hz; 
- coef.cient de distors uni la Jrecv .. ,,!a 
de 1 KHz In putere maximă pc sarcină 
de 4 n,;0,7%; 

- eficacitate a comctiilor OI' ton 

- Ia 40 Hz +17 de, ·19 de: 
- Ia 15 KHl ±1 6,5 JB; 

• im;>edan!a de iesire : 4 O; 
• numarul trepte lor de reg l ~j pentru 

volum, halans, Înalle, joase 64 , 
- nurfl<'irul inWlilot selectate 4 identice; 
-sensibilit~te de intrare:250 mVl47MI, 
_d:afon ia intre • .anale la 1 KHl 55dB 

ConstructN, Intreg ansamblul 
esle foarte simplu de realizat . d~ 1 fiind 
lipsa e lementelor nwcanice 
(po:entiomelre. ÎntrerupătoJrc , C<lb luri 
e<:tHrJ<o't~ ~k ) r.:are complică foarte mu't 
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constructia unui ~mpl ific~to r audio 
Statia de amplifocare ti klsl reali7<.!11 pe 
lin si~ur cahlaj imJ)l'mat cu un numar 
min im de Icgilturi (damontablle) Cu 
uansformatoan.1e ,1 coneclor pentru 
panoul frontal. uşurând astfel 
eventualele depană,; 

1. Genoralit1iji 
Prt>;><>n ci~tlonlor re"r.zarca urui 

ampl if.ca!or stereo Cu comenzi d·g itale 
care se doreşte II ti O apllca!ia a 
c~cu~"'ui integral Specializat MMN806 
. ciu;,,;t receptor di! lolecomandA in 
infraroşu Cu patru Ieşiri analog'ce 
(produs de MICROELEC1RONICA 
SAl care OOI,~Ii:uio de altI,,1 ~rtea de 

2 

CI3 
A273D 

FiglJ'O 1 b 

, 

comandă a 1an)lAn audio 
Lanţul audio folosc~le de 

as ,oe._c;n::ui\eioteglallispecetz
. 10 p rim ul rând pre8mphficatorul • 
COl ector es te , .. ali:wt cu c"cuite 
Integrate pereche A2f3D şi "2140 
(Sim ilare TeA 730. "'!sp..ctiv TCA740) 
. (l,ClJjto ee perm.! contrOlul voIurrd.ai. 
halansulu 10flUIui (in3"0"; joase) In 
tensiunII, iar in 01 do~",. J'l'md fXlr\ea de 
pu\fIRI es:e reaiza1ii ctl CIIW1Ie ir1lE9a1e 
TOA2020 

2. Descriere 
Schema clectrică este 

prezentatI'! in figura 1 
C.reu lUI inl"9rat MMN806 este 

CIA 
A274D 

AUI)TO 

rllahza t p"!ll ru recunOAsterea si 
decodarea co menl lior furn zah' ,le 
circuitul MMN801. lorm!lnd asllel 
irrpeuna un sistem de I~ in 
infraroşu pro,cc\at in prunul râ nd po'ntru 
televIZOare coIoo 

Circu itul MMN806 are 
posibilitatea s;j con(r<:>ezc următoor,,'e 

fur>e!iÎ 
1 Opnrea şi pomir"" sm\-e. de 

~~o;are in rogom stand-by prin ""şirea 
QN,QFF la lern, nelul 9. Dacii '"'5 rea 
ON/OF F a lui CII este În " accasia se 
aM in stand·by şi (Iacă ON/OFF as!c 
in O, CIIO .. sle pom~ (ON) 

lesiron ON/OFF (cu drenă in (/OI) 

Tt:HNTLM • Nr. 1 
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comandfi releul do a'lmcnt.3ro il ~'1 i i 
de aud iofrccvonţâ pnn R54, plin r>Oart~ 
in>lt'rware 100 .... \6 din 1/4 Cla si grup.,A 
Oa~ n<)lon 14. T5 . 

Comutarea e,irii ON!OFF se 
realizează pon !td!()lUlma tastclQr Ot-I 
BaU OFF de pe panoul de comaodli 

2. Selectar"a a patru Surse de 
semnal p<Jlie$i, le PROGA:;r PROGB 
(poelru mlli mu~ tk> palN surse se vor 
folos i PROGC ti PROGD) 

ComulMea propr,u zidi a 
suIse lor se reahzeaz;'i cu ajulotul 
circu lelor CII ,i CI2 (MMC4051 . 
mulI,plexoarel dC'l1ull plexoar. 
a'l8lox;ke cu 001 Cilnale) lol""il'" ca 
muI'.ipfe<oar", cu patru ~~rllri si o ie~re. 
Celelalte p~tnl intrl'lrl ncfo los te se vor 
lega la mar;ă I tarrTllna~e ",,,,ase tibera 
de la CII s Cf2 se I<la-g~ la masll), S· 
" preferat 10101l"e3 a cal .. u"ul 

TEII'Ill l\l • ~r. I 

multip!l<.,-,,- pe carl<llin loc"" folosirii un,-" 
singur mu ltip lexor d iferen!ia f (de 
ex8fr4>lu fl,MC4052 - d forenţiai cu pa'JU 
eanale) pentru il e~mina astf..t diafonia 
ce o Iltroduc aceste mult plexoa<e în:re 

~M'" 
Selectia cilnalului eSle 

comilndala <.! .. PROGA şi PROGB. 
aphcilnd .. cesta semnale pe Intrări!eA 
\ii , respectiv B ale kll CII" CI2 (lI1trările 

Figura 2 

C SOl ' Bagă la mas~ ), 
Carnularea se real i zează rri n 

aC! enar!! .. taste lor SURSA + sau 
SURSA -. ceca ee va determina 
creşterea sau ooscre~terea cu~ăotuu 
bi~ar formal de PROGA ŞI PROGB ca 
In figura 2 si . impl..;.1. seleq,,, sursei 
coreSPl.lnz.'Jlo<"" de cAl' " CI I SI Cl2 

la afişa, (l;l sursei de .:ilie un 
~fişor cu LED-uri de 1 d,git .·" ,ealizat 
un ar1ltk:iu ce collslii in faplul câ suma 
de in lfare seleC\A!ă de PROGA şi 
PROGB cu numtlrul O să [,,, ar,şal>'i 4, 
In ace.! fel apare O numerotare lTI<li 
fJllIIsdl il 1flltărb" 1.2,3.4 ~ nu O. 1.2.3. 
Acest luau OS:& l:'cut cu ajutorul por1,i 
NOR 1/4 elB si când PROGA=O şi 
PROCB=O ( adică cuvântu l binar O, 
sclccl<llc in'Iă, i l" O a~ "'ul liple . oa relo.
CI I si C12) \ '>1 re;:ulta ~şlfCa por)ii NOR 
In 1 şi aS1fei d eeOdo,ul b on ar cu 7 
segmente va ali:şa dlrto4 In re'" pen!rU 
c"lelatle "610" ale lui PROGA ŞI 
PROGa. iesirea port" esl I! in O Si 
a~ ,o",' va a(,"'1 rle la i la 3 . 

Din Icrminnlul (; (PHASEj al lui 
C7 se poale "e lecla l ipul Mişo ,ul u i 
1010s Ol : cu anod (PH:t) Sau cd lod 
(PH=Oj comun 

In!rarea <le BLANKING IBl) a lui 
Cl7 se Icag<11a i8Şl"8iI de OO/OFF il lui 
CI 10 aSllei cii. d>tCă ONiOFF es:c in I 
(5Iaod.by). af>;;orul s;) fie s~ns ~ IIlVefS, 
dac;) ONJOFF " sle în alON). alisarul 
si! IHl "pr in~ , 

3, Comanda a palru i" sir i 
analogice VOlU. ANAL 2. t,NAL 3, 
ANAL 4 din caw Se obl,n len"iu", de 
comanda (pentru preampliflca torul
c:ooK:t!;r oomanda1ln Icnsouoo din IanbJ 
aud,o) VOLUM, BALANS. INALTE, 
JOASE C<rGuilul integrat MMN806 
con!i"" palru momorll CU 64 de pa~ ; 
rC&peCliv penlru li"cale din cele p<llru 
ieSIri 8,.alogir-e 

Pc Iiccare ieşi'eap<n un semnal 
cu frecventa de ~ de 8pmXlmatv 
1 KH~!;i laetorde umplcfe vanabtt de 
la O la 63. l3 o comandă cont nuă 
semnalul îşi mOdil'cA laclorul de 
... " plere la 00 in:t>rvaI de 115 ms. Pentru 
parcurgcl"()(l ciclulUI "ala as"el ne>/(l'e 

, , , 
, 

o o 

, 
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de 7,2 sccunee. 
Convers J ,j ig fJ I·an~T()(J 'c;; SA 

face pri n imerme<J iul filtrelOf trece-jos 
RC externe R4J-R46 şi C42-C45 Pe 
a{. es f ~ {. ond~nsa t oa r ~ vom gasi 
tens iunile de comand~ proporţionale 

/ iecnre cu nive lul memorat ce J1l~",oria 
GoreSpun z ă l o~re ie~ i rri ana fog ice 
respect ve, Accste tens iuri se ;lpl ir;tl 
preampllficatorului corector co",anudl 
in t"ns iulle , real izat cu C I3 şi CI4 
Modi l ic_HOJ unu ia d in parametr ii 
pre ",n~ lifi ~~ \"rulu; se reA l i z "ază 
acti o~~nd lasle le co rcspun z;'\tOJre 
acelui p3 ra metru in aoostlel. pe ie~[ru" 
ml<lIOD ica reS ;l,,~t i v~ t"nsilJn ea s" 
mod ifică În consc:ioţ~ 

De exemplu, În ca ze l regl~ri i 
In"ulu i p" fr ~{.v" ntel" i n~ lte. dorind 
~ccent~J;:rea se apo;â tasta lNAL TE + 

Ca r J{.t " r ist i ci l ~ 

preampl ificatoru lui - corcdor mal e al cu 
Ct3 (A273D) Ş CI4 (A274DI sunt 

C,;nrl re l erm in~ l u l ' 3 ~ I CI3 
tcns iuncD de comJnd ~ vJriaz;) de la 
+IV la '9V, arn p f ir i ~", .,~ lOial!'! ~ 
cirru ,tlJ!ui (V5N l 1 sau V3NI 4) vJr iaz~ 

Intre -7[) d (l si +20 dB 
Balans ul s 'l _comand â I~ 

termin;llul 12 cu O tensiune intre + l V şi 
'9V Care modiliG" ~mrlilica r,,~ pe 
ambeic cana le i n limiteic ±20 dB 

Reg'ajIJ l compenwl dl volufl,,,lui 
su r ., a li 7eaz~ p rin cuplarea 
cOmulJtoru lui K f\ces ta, p"n 
COneG~am" r c" i ~l entAi R1 2 I ~ masii , 
permite modifiG<lfea cnracter isticnor de 
Irecve"-.ă 

Pen tru corecl i i le de Ion, 
tcns·un le de comand~ se apli ca ta 
tefm ir", le l., 1 ;> a l., lo j i CI4 p en lru 
Irecveme Înalte si la ICrm, nJ lul 4, pentru 
fre cvente joase_ 
Mud fi câ1<.l oom~ne~ in limitele +lV şi 
+10V, ampli f ica rea va r iaz il fat~ de 
amplifica rea i n ba nud medie 
GOn s, n~mt;'; la 1 KHz cu CJrC~ 0:20 dB, 
Datele de c~ talo g i n dic ~ pe nt ru 
frecven\c j<><\"" (40HL) '" domlln " de 
reg la] de +17 dB ŞI -19 aB, IDr pentru 
frecven te Inalte (1 !:> KHz ) limr.ele + 16,B 
dO s i -16,5 tlB 

, Ta5ta NORMAL arc c;l rezultat 
nduce,e'-' iesirilor analogice A NAL2, 
ANf\L3 ,ANAi .4 In nivelul 3116J, adid 
ob~ i nerea tens un ii de aproximativ +5V 
pc't(la:e cele trei comenzi- BALANS, 
INf\LTE, JOASE, deci e" r ~ct~rl,t.r--" de 
frecvenţă a corectorului este lin iar;i, iar 
nivelurile pe cele două G<l"i1le c~alc 

Tasta MUTE actionată arc eD 

rewl:J1 a:lueerea Iesim VOLU la nivelul 
0163, adie" IAfl ~iu'ne~ de comandă 

4 

AlID IO 

VOLUM OV, deci volumul esle tăiai r.~~~~~::;;l5=;;~ Etajul filla i este realizat pc fiecare 
canJI ro circuitul in\C9 rat TDA2Q20 in 
schema tipica do functionare MUTe , 

OFF O , 
ON , O , , 
SURSA+ , , , , 
SURSf\ , , , , , 
VOLUM' , , O , , 
VOLUM_ , , , , , 

Crn.rtul inlC<Ţ<l1 CI10, MMN806, 
esle pilotat d e un o scil a lor de laci 
, .. ahu.l cu 1/2 C lll (MMC4011) cu 
structura de as\abi comand;)l OOg:\lpul 
Rt>8 , C41 ce lemponzea2ă ,nlmlea 1n 
fun",iun .. <il acestu,a la punerea sub 

tensiune ~". ~~~~~::: cro...itul integ,alMMN806 (CIIO) 
, O , O 

, , , O , 
areOOuă posibiilăti fril!3C poate prmi 
comenzi: 

a) ",in C<)l na r ~~-. kx'-'II>I, prin care 
se introduc comenz i pentru volum, 
b;)l~ns, Îna lte, joase, sehimbare sursă 
opritllX',n it elC 

Comenzile locale s<} d<lu pr n 
stabilirea pe ~ele ,,"~i inlr;,, ; <.1" ~",'" 
d spune CI10,LOCA,LOCB LOCE a 
coCullll b inar al comen~,; dorite . Aces t 
lu~, u Se ,ea li>ea 7.a cu "Iuloru l unor 
d 000 de comulat ic monWIC d'rcct pe 
spate:" panoul ui Irontal de ool!"",d;:, a l 
s\fl! ei dP. " mpllcare , pe partea din fuţ<'l 
tiind montale tastele 

În t~ bo l ~unt l lldi""te comenzi le 
local" folosi l e şi codul binar 
corespunzător l iecJ',,'a ce treb uie 
aplicat pe intrările locale 

Schema panoOJluj de oomand« 
e ~ te dai ;'; in figura 3 Aces la se 
oonedeatii printr un coneaorta LOCA, 
LOCB LOCE (v.u' s"hema din 
figura 1)_ 

b) prin teiecom<lndă in irlIrd ro'fU 
SA pol tmnsmitfl toate comenzk ce sunt 
plimi\e si prin a), PentnJ acest lucru este 
necesa,':' realiz~"", p,,'I;i ' IA emisie in 
inlramsu s i a u n'l ~t ilor se nzor in 
in/raros\.. + preamp llficator 

iDotalii construct ive şi 
punere in fune!!unC 

PentnJ că valDrile sunl identice 
r"ntnJ ambele canale audio, in schema 
pentru circu ilele C12 , C13 , C14, C I6 nu 
dU fost da le valo ri le oo !!lponent" lor 
p~nt ru canalul dreapta, acestea l iind 
spec lieate doal pc cana lui stanga 
Per so rw l am folo~ il RPM _u r i ~i 

oor.<i~nsatoa r" electrol iticc de cal tJlc. 
intreaga schema d on figura 1 fi md 
real.zaU< pe un s n~U! wo:aj imprimat, 
mai p ul in trans fo rmatoare le de 
alime nt<ire, impun;';ndu-şe si câteva 
~trapuri 

Circu itele CI5 si CI6 au fost lipite 
pe fJla pl~catil si TIOO:ate pe un rad.ator 
oi" " ium,niu in I",mii <le l cate acoperă 
şi pDrt"a din spate a cnrcnse i slaţ , e i de 
dmpli f i ~",~ Pe aG~~1 ,ad imnr s" " t 
montate m~fe pentru conectareJ ce!of 

-

, O O , , , O O , O 
O , O , , , , O , , 

<"OM. 0001 
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O APLICATIE NECONVENTIONALĂ A CJ. TOA1170 • • 

Aurelian Lăzăroiu 
ing. Cătălin Lăzăroiu 

C"cu~uI Integrat TD1111 ro esle 
srJeci,llzat pentru b;o IC< ~)11 vcr1iC<l1 din 
televizoare SaU moniloare In ace5\ 
material p"uentăm Q aplicaţie 

neconvenţională· amphllc:ltor de 
audiofrol(,Veflt~ ", In care pol ro folosire 
cirCUite In tegr~l<l recuperate de la 
televlware sau I'I'IOOOlOafe scoase din 

• , • , 

-

oomai. 
• te!l siu n ~ n011ina lă de " I.mentarc : 

22 24 V (mex 2711): 
• Pl'".crea d,s,pată făol rlldoalor este 1 

W, cu rarl,alor 5W. 
D<! mulle ori, in t impu l 

func tion:wi, unele dintre ct ajela 
eomponentll alc cucu,!ului integral 

, • 

Daca esle " eceSa' un 
a mplificator cu sc n sit:lLl i ta~" ,id:callL 
circuilul integral se ccnec lează 
conform sche me ; din fig u" 3 
Sensibilltelea a mphllca toru!ui Se 
stab iloşte prin mtermediu l 
stl r>neglabllului din bl.lcl .. de reacit.:. 

.= 
" . 

. ~ 

.. '1 " , 1- l' l- ..r ... , 0---1 

I ~ ,,, " La ~ I I - t- I ~ t- • Figura 2 
.~ 

I ·m 

• ,)- • ~, 

'" 
,~ 

•. w 

uz, sau care au Io$t inlocuJlo deoarece 
",o::entlOU ""ele dcle<;ţiuoi. 

Inai"t.. de a [reCe la 
pre'!.en ta rea nplicJţie , 

neconventlOl'lRIc. \/Om lace" scurtă 
desenere a ci,cuitulu ; Integ,at 
TOA 1170 Cifcu,lul esle produs de mai 
multa firme europene, printre cam şi 
BANEASA S.A În e s t circuitul este 
produs sub eoo::IuI Kl 74GL 1 . 

După cum se poate vedea pe 
selle= bloc din figura 1 , acest cirCUit 
jm"9'~1 contine u ,m~loarele objC: 
- ClrQJ,I de sincromzare CS, 
• Ol.Clb:or ase; 
• g(ll\(lffilOf da rampă GR
- separator S: 
• sencmtor da intoarC/l1ll GI: 
- pream"lilk"lor PRE: 
- ampl focator final AF; 
- regulJlor de tenSiune RT. 

fn cont">.,,, aphc:aţiel de fală , 
d,n multitudinea pa",met,ilo, 
cara<;teflStIci ar acestui CiI'CU&!, '''Iinem 

TEHNJUM • Nr. 1 

Figura 1 J' " 
TOAI170$Coolocteazli In "" "'-0 
acesta Situa!;" el nu mai .. <>-------iL....:H ~/' 
poate li 1010$'[ pentru I 
d"~lina ! i a In iţ i a l ă . DacII 
fllsă preami>Bficatorul " 
emplillca:orul final sunt In 
stare de h.mCl,on"" ., se 

.~ 

poa te rc a liz~ un 
ampl ilicatol audio de 
pulere, conform schemei 

Figura 3 

d,n figura 2 Termina ele circuitulu, 
intcgrm TOA 1170 care nU Igurează in 
tichemă rămăn hbere, nef iind 
r$COmandată concctar@>l!orlamasă. 

PenlnJ (l primâ evaluare a slAr,; 
",mplific8torului final, sa It)(;omandi 
măsura",,, tens!ur ii pe IH,minalu1 4: 
cind ICIIs,unQ" de a~mcntare esl .. de 
22 V, tens unea p!! terml1alul4 trebtue 
sG fi .. de 11 ,6 Vi 5%. 

MontajUl funcţionează bine 
p"ntru ten""'"i de Hlimentare cuptinstl 
intr .. 20 ~i 24 V, pentr" caro curentul 
de repaus &$te de corc.alO· 12 mA. 

Parametri i IImpl ificator" I" , de 
audiofftlC'fflfltă sunt 

- pute,,, de les,re O,5W r/"l,,' 
,,,dialor, ZON cu rad .... or; 

- 'e~tstenţa de semnă· 8 O; 
- tensiunea de intrare tOO ,oV: 
. tensiunea de al"'v.lIltarc • '1'/:11 

Bibliografie 
Rad io , televizia, cl cktron ica. 

nr 1211963 

; 



, . 
LA80RATOR 

TESTER PENTRU TRANZISTOARE 

In practtctl apare de multe OrI 

receS,latea testă", rllpide a unul 
t,!mzis:c~, cărui a lrebo.t le S-:I. i cuooaŞlI;l m , 

FigUfO 1 • 
tipul ş d;Ică este bun sau nu FOIrn;""" 
Unu' tran"istorm"lru nu estc 
;olotdeauo" p<>$lbiIă, Iar metoda de 
eootrot cu ohmmetrol .... Ie laboriOasa 

conduc!IC direct:i Ş. inversa: 
va,,/icarea ,(o" .. i E-C ;n 

OOI,docIM:I dtrecUi '" inlo'Crsâ, 
Pc l~ngă d~tcu~~~"a m"todei. 

veritle.m:>" se fa ce stat,e (ca si la 
"Illjor~atea betamctrc~, de aJ:felj, iar 
informatiile despre zona E-C pot li 
~r" şi MUr'1'19 poMe prezenta 
un afec! de "şunI" dlIar d$Că jOncţIuniItt 
E B ş' C-B parsa f",inbunii stare sau 
poa~" sa p,ez,,,t,, o cooducloe intr-tlfl 
aingur sens. dalor,tă slrăpunger;; 
p~'li ole a unei jone!iu"" . 

Zanca Alexandru 

Apare tul prezentat ma, JOs 
inlâtt.lr1 aceste inconve",,,nle arătârd 
făra alte manevre decât montare" 
lriwWstorului de cor!TOOt In sodu. ddc.ii 
este bun ş i de ce tip ",Sl~ contro lul 
făcandu·şe in reg m d ... comutatie În 
figura 2 este dIlt.'J schem;, de prino.:piu 
a dospGZJ!/vul",. TrilOListorul de testat 
T.( JII'I'IlIISI8 Î"l hazii li' eoIecIor sem1ale 
~,in artrfad cu,",le de 
pe emotor. aceasta deternlln/lndu·1 să 
1ucnI2. fie in regim de satura!IO, f e 1n 
reg,m de blocare, ş i deci "acă 

" 
~I nu into:deauna 'ezultatul este sigur r+-1 

t);)ctl pllVlmtigura 1, uode as:e 
reprezentat,,,, tranz,stor de tip. Nf'N şi 
"lIChivalenta" sa static!, ne dăm seama 
d'I pentru verificaffla celor două "diode" 
lnIooie efectuate cej ~ ş.ase Operilţ,;: 

• ~ Df -€ • 
• 

• . ~erificarea joncţiu n,i a·E in L...I...J 
conducpe directil ,i in..ersli; 

Figura 2 "veriflC3rea Joncţiunii B"C in 

.. dou:' boxe 9i a celor palru 
I ntrăn.Aceste mufa cu tegăUi 

foarte scurte se conecteatil la cablajul 
Imprimat. 

Translo<malOl'\ll de r ... ţeil pentru 
al,mentarea părl" aud'o trebuie să 
iISIgUr8 În saamdaro tensiune de 21<15 
V la un curent de mtnlrn 2,5 A. iar 
tI'ansll'lfma\orul pentru lllimentama JXtr!i 
de comandă trebuie să a~igure in 
secundar O tensiune de 16 V la un 
CUlent monim de 300 mA. Personal ;;Im 
folos il pentru partea de audio un 
transformator de KASHTAN CU 

secundarul modificat oorespuntiIlor, li" 
pentru partea de comand:' un 
transIormatorde sonerie, de ssemenca 
mod.rocat in secundar. 

Comutatorul K pentrU 
compensarea r"'ioIog idl a volumului 1· 
am montat pe partea din spate a staţiai 

pentru a ou intra In coosooanţă cu 
testele de pe panout frootal. 

După real izare. punerea in 
func:!ule se va face pe etape. verifdod 
mai IntăI funcţlonalea pârţi i de 
audiofrecven!ă. Se va alomenta difflct 
transfO"""\OnJ1 TR 1 , 

s~ măsoară teosiunitc indicate 
pe schemă, după care se aplică uo 
semnal de audiolrecveolli CU oivel mal 

6 

mic de 100 mV pe ambele canale prin 
C5~ C"5, Inainte de aceasla se vorlega 
\lasee!o 00 VOLUM, BAlANS, iNALTE, 
JOASE (vor r, intrerupta de la partea de 
comandă) la cu rsoarele a palru 
po ten\iometre hniarQ de 10 KU 
alimeniate in paralel de la \a!lSiuoea de 
. tS,2VIa~. 

Cu ajut<.nrt ~SIOr8 se verffic;"i 
~cum functionarea corectă a 
pr"amplilicatorului " corector, 
erocacitatea coracţiilor~ se &ehilibreatil 
cete dau:. canale din R20 şi R'20. 

Cu cno 5CO~ din soclu , 
atimerltăm şi TR2 du~ care, din R53, 
se VII regla tensiunea pe ~ 2 al 
h, l CI12 la +10 V 9Î se .... m;k.ura şi 
lenso..onea +S V pe tamwIakJt 381 lui 00, 

Cu ajJtoruI urlUI fI'ecvenJmelru se 
ajUsteaz:.dinR56~~ 
de CNS măsuratii In pinul2 de pe soduI 
lui CI10.Ajusta!9a frecveflţei se face'o 
IIrni\eIe 56.25 - 68,8 KHz. preferabil căi 
mallipropiată de 62,S KHz:. 

Se verific:' ,1 func!ronarea 
grupului de comandă II fI.leului prin 
~U"!)erea la masâ II terminelului 9 de 
pe soclUl lui Cll0, acesta treb .... e să 
anclan şez e, De asemenea. ;n 
momenlul trlt este ta masa terminalul 
9, aI'i$aU va alişacilra 3. sarmde bun;"j 

€ 
• 

• 
Figura 3 •• 

IullC\iortare Ş' il circU itului C17. 
Acuslea tind in reguli. se scoate 

tOIUl de sub tensiune, se mon:ează 
MMN806 In soclu, se renunţă la cele 
p"tru potentiometr ... rofăeăndu · se 
logă tu rlle it;t'eruptQ anh"ior SQ 
introduce staţia in prizA si. ap.\sănd 
t .. sta ON. releu! va alimenta şi partea 
aUdlo,;ar aff$onj ne va lI'Idica dfra 4 . 

Obsanraţia: Sa vor respecta Cu 
strict8!8 ~alorile componentelor C26, 
C27, C12. C28, R47+RŞO , C42+C45. 
ele rind deIerminate expcrirncnlal. astfel 
w:istănd riscul aparijiei unui ")Nit" pe 
calea audio. 

O ultimă recomanda'e: la 
proiecl::trea C3blajulu l fi mOOlarea 
pieselor se vor respecta regulile de 
cablare speafice ampliflcatoarelor de 
putere integrate şi preamp!ifJcatoaretor 
audio pentru a evita 8II8!l1Ulllele osdIaţii 
sau introducerea brumulvi. 

Personal am folosit fi arwituIde 
proIeCJJe electronicii a bmelor publicat 
'j) IEl-WIUf,4 9i19!!§. datqrM electelor 
tran.otaril ce pot apare la pornrrea şi 
opnrea stalie,. 

Bibliog,afie 
1. Data Book · Microolectronoca SA: 
2. 10drumi" pentru e~ctmn~ti, voIum3 
. C.Gâl:<2atu, C.Constantinescu. 
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LARORATOR 

Tx esli! bun, ro:!i1erentoeupo.Jsău - PNP 
sau NPN - va li In c.onducţte pe timpul 
...,80 semlperioaOO şi bloca! pe p,Ycursu! 
oeI!!i (Ii;-a doua scrrOpcno.xIc (flgu r~ 2). 
Comp~r3.nd semnalala a~l stanta la 
bomeIe rensl8rljelde san::irIIl Rc tragem 
oondlm ... di acestea vor fi ldenllce pe 
tunpul cât trarWs\orulvi da testat T ~ nu 
condInI (poIao'iawea irwetsA) ~ direrite 
ptj1>mpul cât T x conduce 

Interpretarea slIlTVIalelor liste 
efectuati da ..... CIrO.J~ SAU EXCLUSIV 
<)., fl.nd " booleană de tip Ml6 = IAB' A'B. 
In (lCCsi caz. penlrv un tranzistor bun Oe 
tIP PNP sau NPN, LE D-ul M. l Cu 
ind ".aIia BUN lfigura 2) va dioO In ritmul 
s~mMIcIor tumil:a:e dll Oscil!ltOf, ce va 
fi flcu! 5;; IUGfllle la o frecvenţă 

~. Cad! :ranti$\(ln,.j de testal 
T~~~inZln!lE..c LED-
1.4 Of 1 VII ~mir", in pe. ."a .. eo ,p.ln!Date 
oeIeIalte cazuri (in:rttupCf1, străpungen 
parţ<:lle " tc.) LED-uI Of, 1 nu va lumina 

~Kmontatlncm..tul 
de aliroo nt1ro al bazei ajuUi la inl;'ihJlllr&a 
situaliilor ambigue Ce pot apare la 
Lrar\ZiStoaroo care a r prezenta condvcţle 
un ilaterală intre emitor fi ooIector, roin 
intre<Uperea tem~ a ~ din 
baziI. 01lGll LEO·1.4 nu-şi schon"bi -.... 
la desch,derea comutatorulul K . 
lf'8n:tl$tOrUl esle defect. 

ldentkarea tipului ~ 
supus _ăm (NPN sau PNP) se tace 
prin unn3.rirea stă", LEO-ulu. nr.2 In 
flgur. 3 sunl i lustrate semnalele In 

• 

• 

;-O ~-ID 

;---=; 11Sr '" 
Figura 5 " o' 

O 

coIectOOJl si emitorul tranzistorUu; T x in 
Iuocţic de iiput acestui8 tON - tranzistor 
in stare de coroo:Iuc!i<'. OFF . tranzistor 
In stare de blocare). Se observa că In 
c:uul unui tranzistor de hp PNP 
colectorul este la nivel logic: -1· pcnna· 
ntWlt , pe dind in cazul unui traruistor de 
tip NPN coleclo",,1 se ană in Stll '08 
logicii "CI" tot tImpul Deci In cazul unui 
Iranzistor bun, de . ,LEO·ul nr.2 

" ~ • o " " ., 
- C ' '---- • P' ~ • 

" " 
" =t ~ 

• ., L 

" ] ~ • " ~ ~' " 
),.& 

, 
• " " " " 

Figura 4 
osclator. 

Schema c:omplct:.i li IIp<lr.ltului 
Ilsle iluslrat:.i In figura of. Porţile P t şi 
P2 ala Clrcu ltulu' CII lormea~'" un 
oSGitato. de joasA frccven!3. de t.p 
mullivibrator. a cirui frecvenţA de 
osci l ll ţie depinde de va lor ile 
componcnlelor R" R:/:. CI ~i C2. 
VaO:.area rmisIon .... R4 este detemlinatj 
de necesitatea crcării unei sa rcini 
convenabile pentru semnalele Q şi /O şi 
de li oleri un curent suficient către 
trallZlStoril TI . T2 şi T3 prt>CUlTl şi de II 
lace ca prin lr'8nZI$IoruI de testal Tx ~ 
treadi un eurcnt surtcient de scazut 
pcnU'U ca la saturaţie ~ in \ensU"oe 
să r.e ulilizllbl. 

T rarwstoru\ TI , carII realizllaza 
Inver!lllrlla semnalului din colectorul lui 
Tx. serveşte dc fapt ~I ca adaptor dll 
impedanţă pentru intrarea porţ i i P4. 
AIegereII uruicirruit i1tegrntde ~ m 
este irp.JsfI de /aH)o.rt -uI oIerit de aoos:e 
circUIte. CII permit cupl9rlla directA a 
LEO-u,i!or. Dacă LED-urile sunt dll 
culoare ratie ti se estimeazli di nivelul 
"1" logic I15ttt de 3,5 V, pentru valorile 
rezistoarelor Re ii' R9 date În schemă. 
curentul cerut da ta ietiri4e IX>I"!IIof va ~ 
de maxim 3.5 mA. Oacâ se doreşte o 
iluminare mai putern ică se pot mic"""a 
valorile rezislOIIr",Of R8 si R9, dar ntJ 

trebuie depllş,1 un curent cic 15 mA. Nu 

o " O 

• o ,O O· , 
" Q O~<;,:::I :: , 
" 
" 

" " O ~n" , 
" ., 9 , .. 

O 

- ~ .. 
• 

" ~ 
, 
" ~:v , 

o ~ •• ,., " , ~,~ 

se vor folosi LED-uri de alle culori. 
deoarece aGllstea au tensiuni de 
~(Iurnnatt!)mairrmşi~ 
superiori pentru o ~umln"<tI V1Zibtli 

C,rcuitul SAU EXCLUSIV este 
realizet cu tranzIstoarele T2 ,. T3 ,i 
POarta P3. De laptlranzlsloarele T2 şi 
T3'eH li~eazli functia SAU EXCLUSIV 
nG9at pe care poarta P3 o i nVIlf$1I8Ză. 
Monta)"; se 'ealizează pe o pjaCIJ~ de 
stlclotoxtolil placat cu cupru. Cu 
dimenslun,le din figura 5 . Desenul 
caobI!IjI.Jlui şi dISpUnerea pie5Olor sunl 
iluslrate In fi gurii. 5 şi 6. At-li • . pe 
par1ee eu p!8SeIe semonteazli ~ fi!UI F! 

~y 

-. 
Figura 7 

Ahmenlll'&a se face de (II o baterie de 
<;fii prin Intem>ediul unui stabililator ca 
In "gura 7. Montajut se inchida Inl'-O 
cutIe de dImensiuni convenabile pe 
panoul direia se monteaza cele do..ă 
LED-urI, soclul pentru Iran! i$leare. 
con ... l!ItOl\~ K şi intrerup~toru\ genero\. 

Bibliografie 
• colecţia <tIVlst", Tehnium: 
- ooiecti8 revl~:ei Toutc l"electn:Klique. 

Usta do componenle 
R I =-R2-2. rul. R3=15kf1. R4"",7kn, 
R5=60kO. R6=R7=20kO. R8=R9= 
5600. Ot=02"LEO lip MOE, 03-
1 N4001, Clt..aJ6.l00E. Ct2=JlM7905, 
CI=C2"100~FIIOV cU lantal, C3-
C4= 101lf/ 15V c u lanlal: T I .. T2_ 
T3=OC I07 
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INSTALATIE DE ALARMĂ PENTRU APARTAMENTE , 

dr. ing. Tony E. Karundy 

produce (Il1m ent~ r ea une, secunde 

, 

" 

flgUfO 1 

r-J~====:_~===~g:::::;~(~":"""""",,;::~:':)~"';;;.;;;_:;;;;;_;;;~'~'~'!VA~i impedOntade4.8r1. '" figura 
'C>.~ ... Jb~. usii, ia II1(""upil allm'mla,eil Z se prc~, ntă CIf"'Jltu l imp4',matla ='11 

c • <CJo ~ gt.reraIlIainst3la!l8idealannilfC 1 1 ~I modul de echipare eu 
~ <Ct> dclall"llntn!rupHlOrplasalSCClllL oomponente Asa cum. pf0b3b~. S-a r,;-.. 0dat:i8lldanş.alsemn",hJlsono. Inteles d '" f""Clior,,.,ea al"rm&<, 

"-'w' [W: [1 l~~ __ ~ ~!~'~:aS"e~~~in~~e~~:ăc.1l ~ ~~::~o~~o~~~:a~~::_=~~~ 
, ~ ~ ~ evantuabli 311.:\ Ul\Itat .. a sonc< ei ':e pnncopiu OI lui t'Sle claia În figura 3. 
~ 'O hf <CJo poate fi plasat:. În apartamentul Un transformator de ' e!ea 220VI1ZV 

.'~' o G"" 8 unUI Vile"" când durnneavo"l ră rcol i~otpetal .. Fl0ali mcnl(!azăopunla 
~ ( ., 1 ... ~~ e> '"., "unlali pleca\, dtl ,,"xemplu, in rod,",soare IPM05.1nl'tilupălorullt 

........,.. concedIU. Î" figurll se pre=1i't 9aI>Crlll este cel care tfabule plasat 
" lOCH " '''' """"ma de pri<wipiu a sooer;ei secoL Iar 12as1e~de"şâ 

i
===:~~~:::l~::~~ electronice bilon"le Ea este ~'''e Se re al i zează ş implL, di" dO\l~ 'ormat~ (.lin uei multiv it>ra loa l!ll lamclc cl;J sOCe (.1" releu . Când uşa est" 

simple RC ",al~ato Cu cale două [nch,sa, 12 pyne baza tranzlStoruluiT1 
porti inlogra: ... NANO din dO\lă de lip 80135 la masă , acesla esto 
capsul" COB4COe: Pr imul bIocel, releul eluc~omagnctic RL eslo 
g ... nera:or arC frecven\a 800 Hz, "eallmentat ~ i cele dou~ PCroclli de 

t;~I~~~~~~;: I aldoilc;)600t-Il:."n 8llrCilea 1 Hz. cOlltacleKI ~ K2 Sunlnormaldeschse. 10ale aceste frecvente sunl Tensouneade nu se transmite la 
fO<JlaL>ile CU fXJtenliOffitltr~ trimer I 
de I Kn, Cu cele dou~ drculte '" d. I 
NANO .ăm •• "", GC reatizead un n t 
comullllor al celor dOU;';i'O;O;.~1 releul RL 
Tcnsiuooa cu r" 1 Hz două i de 

\ re leul işi 
lip , lucru co 

uşii al.uma 
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perechea de contao1tl K2 
Cum se pune in func! Iune 

Slstamul de ala~ pe,,'ru 11 nu ~una 
de la incepul ? Reromandăm, pentru 
aOBa~ta 00u~ solu~i I~ alegere. Prima 
consta In conectarea in paralel cu 

Figura 3 

con:<letul de usă 12a unI'; roodons~tor 
de lemporiza'6 e2 

De exemplu: dacA tel ~20mA; 
i> " 20; 181 = IotA. Rezullti Rl " (12-
O.7j>:O,OOI-10Kn 

La deschida'f:!8 contactulu; 12. 
condenSIIlo rul e2 mllial descărcal 
reprezinta un SQlrlcirwit in contlflUaI'O, 
EI se VII îndirca In 2.2 constante de 
timp. caro repreziO',a choar lempOIizarca 
de ca'c avem ""voie pertru II cupla 11 
S< II inchiOO repede ~o, Să presupunem 
că r>e sunl suf«:jentll 4,4 s. 

Rewltă' 2.2~I1,Jxl000xC2· 

4,4, de unde e2 " 200 ~I F 
Există riscul ca InlraClorul ai 

ÎnchH:!A Insă repadll u~ .. dupA ce-II 
deschis O (intr-u ," timp mai rnlC de 4.4 
s), îrl<lin\e ca alarma sa f'B declanşATă 
Pentru II evita acest fise, se pOate 
renut1\8 la ten'(lOrizarea cu G2 ŞI se va 
practica o gaur::' dIscretA in u ...... prin 
cam vom irtIrodu09 o tiJlI pe .mSlJ'ă (pe 
care O vom purta cu noi pe inelul cu 
chei) Capătul d; /l Interior al ti,el va 

complical e' ., 
Difuzorul şi ph:lC3 soneriei se o-----jf-r'm~J\. . 

mona'8I!1'I intr·o baxă alin figura S, ,:taYco ,.;. 
c~reSe plasc ază Intr-un CUI"" perete !.:J;, )-r~.'N 

,~ " ( un al doi lea exempl~r se dispune ""'" 
""enlual la un vedn). In figura 6 se dă ce:> 

~ ~; 

, 

1" " • , 

f 
,. 

~. 

~ 

desenul de .. xccubc;ll boxei, care poate 
fi coolecţJOnal diri carton 11'05 de 2 mm 
de la cutiile de ambalaj De li lungul 
t,niilor piine cartonul se taMo, ;", de-o 
lungul Ion"lor pu"eulte cartonul se 
irdo<t.e ~ 90", dup/! ce 1n prealabil II fost 
cresta\ pc jurnă\a\ca g.rosimii cu un CUJit 
de <;tOi., LI! mijloc SI! ~ o geură 
rotundă OOI\tru d4ur0r, in lata căreia se 
pune,d eexem ". o placa de izolal~ 

'" Figura 4 

de la un acumu lator auto vechi 
dezmembrat Baz3 se l ,~tecuaracet, 
evcnlUal se mai [nllireşte prin lip,rea 
eoIlurilor cu benzI de h1'lrtle. după care 
se vopseste CutIa ""ntru III menta~o< 
va l i conrec!ionată similar, la 
dimensiuni le Im puse de gllbarilul 
componenteIordeca ... di5pune fiecare. 

/ 
o o 

F 5 IQUfO 

• 

Ci?) \ , 

• 
, -

• 
apăsa, de exemplu, un F 6 
mlCr(llnlterupălor care va ,ealizli un r _______ ___ :-c~::.::uCro:..'-_cc---_cc-----__, 
scllrtcirtu,I;1\ r>aralel cu 12, pe durata ~ 

operatiunilor de cup lare a lu i 11 şi NOUTA TI EDITORIALE 
ln"hi~re a uşii. DelI igUl că iscuslnlil Vă semnal.llm aparipa, in ultima perioadă, a următoarelor 
c,ti!Qrilor noştri va găsi, poale, şi alte lucrări dm domeniul electronicii, pe care le recomandăm cititorilor 
soluţii. D!>cli lranslormat.orul de relea 
poate fi o >lfoblemă ;n figura ~ se nostrl~ 
pr()Zinll'l ovariant~ de a limenta\orlără • Amplificatoare electronice In 72 de imagini - Şerban Naicu, 
tmrrsiormatorCornleflsaloa,tlIeC1,C2 Emil Sofron, Anca Manolescu ~i Constantin Miroiu, Editura 
sunt CU MI'1ie, la lOOSO,,,,..,a 00 lucru de Cavallio~, colectia "Electronica Pentru Toti" (3400 lei): 
250 v Rezistoarele R I ~i R2 sunl • CirCUite de alimentare in comutalic pentru televizoare fn 
botJnole având puterea disopată de 'NI 
Nu dâm SChema de ca!lla) ~iechipaoea colori. Cezar ConstantlncsaJ şi Mihail Si!işteanu, Ed~ura General 
penlnJ al"nentator, aceasta depin/Afld EI('.o . Press - 2 volume - (6000 lei • 7000 Ici); 
de tranSformato,ul, releu l ,i • Depanarea receptoarelor TV color - M ihail S ili şteanu, 
ooodansato>orele eloctroliijoe aVlJte III Şerban Nalcu, Mihai B.lIşolu ~i Mucenic Băş.oiu, Editura Teora. 
dispozl!e. Spcr:'m că c Morii nostri se seria Eloctronidi (25.000 lei)_ 
vor d$SCu"ea si"'!lllri, montaj'" neflÎnd 
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Torurilc dc ferită sunl ideale 
pentru a fi folosite În apara tura de 
radiofrecvenţă datorit.'i calităţ i lor lor 
deosebite. De multe ori, din diferite 
motive, ele trebuie inlocuite . 
Aceaslo'! In loc LJirf! ~f! poate face In 
două felu ri, tota l dife rite , astfe l: 

1. înlocuirea unui torw un aii tor: 
2. inlocuirea unui lor cu un miez 

magnetic ce foloseşte tole obiş n uite 
In forma de E-

1, Din factoru l de inductantă 

al toru lui, Al, ":!, u ltă informaţi i atât 
despre inductanţă, cât şi despre 
numărul de spire , conform formu lei: 

A..=1000>Un', unde 
Il • este numă rul de spire. 
l - este inductanta in JlH. 

Se observă uşo r că dacă n '" 1, A.. 
rep rezintă i nductanţa unei bobine 
cu o singur<'i spiră. Cel mai simplu , 
pentru un calcul mai usor, este să 
alegem un numă r de 10 spire 

Luând ca exemplu 
cunoscute le tmuri de ferită F4 cu 
punct alb cu <.!iametru l exterior de 
9 mm, aflate. În mod curent, În 
vânzare la Federatia Română de 
Radioamatorism ş i construite de 
Aferro SA Bucuresti (Fabrica de 
ferite Bucureşti) ~ i dacă măsu răm 
O inductanta de 1 ~H , rezu l tă: 

A,. " 1000., 1 ~HI1 o> '" 1 O ~Hlsp', 
catalogul dă 10,6 minim. 

Dacă se dă permeabilitatea 
magneti că iniţială ~l (de exemplu ta 
unele tomri rusesti) se poate calcula 
inductanta L (În mH) din formu la : 

L '" 4 _1 O ... ~ - n'_h' (D-<l)I(D+d), 
unde 

D este ,diamelru l exterior, 
d esle,diamel nJ l interior 
h în ă l ţimea tonj lui (În cm). 

De asemenea, dacă avem un 
tor oarecare bobinat (sau pe care 
bobinăm numărul standard de 10 
spire sau alt număr de sp ire) ~i ÎI 
putem măsura la o punte, ş-tii nd pc 
L. putem aHa pe jJ, Pe jJ TI mai putem 
scoate d'n următoarea formulă: 

10 

LABORATOR 

TORURI DE FERITĂ SI ÎNLOCUIREA LOR 

I r(lJ+'/) 
" - SUU 

\ J1h(D-d ) 

care este o simplificare a formu lei 
antf!rioare. 

2, De la inceput trebuie să 
preci zăm că acest luCt'U este valabil 
numai la joasă frecvenţă, Însă nu 
puţine sunl circu itele unde se pol 
folosi: do exemplu În filtrele trece
jos din apara tura de rad io-emisie 
În circuitele de fre,",ve"lil vocală a 
receptoa rel o r cu o s i ngură 
SChimbare de frecve n !ă . 

'" ,. ,,'" 
"1 , 

~ 

" 
,~ ........ ,..,. 

" 
Astfel, bobinele filt re lor de 

joasă frecvenţă se pot În locui cu 
pachete de tole E+I de lormat mic 
din transformatoorele miniaturi'i de 
pe ieţ;iri le tranzistorilor final i (de la 
ampl ificatoare cu ieşire pri n 
transformator), 

Din po'lcllle, trebu ie luate si 
alte mi'isuri suplimentare pentru a 
micşora câmpul de dispersie {prin 
ecranareTJ, pentru a micşora 
"sensibili tatea" primului strat al 
transformatorului şi nu in ultimul 
ro'lnd alegerei! po zi ţie i ~i 110lilor 
bobinelor 

Inductanta bobinelor la 
Închiderea circuitului mag"",tic (între 
care s i cele de forma E+ I) se 
determ i nă după formu la: 

L " 1.26*10" '11*n·*S/I. ' 
unde 

L - este i nductanţa in mH. 

, 

ing. Florin BăIanN07LBX 

Il • permeabilita tea magnetică 
inipală , 

n - numărul de spire, 
Sg - sUl)rafaţa secţiun ii l iniei 

magnetice, În cm', 
Is - lungimea medie a liniei 

magnetice de forţă , În cm, 
In figură se a ra tă modul de 

definire a lungimii medii a lin iilor de 
forţă magnetice, pentru lolele de 
format E+L 

Dacă ştim permeabil ita tea 
magnetică a materia lulu i, atunci 
putem găsi numărul de spire ale 
InfăşurMi bobi"ei, dupo'l formula: 

n:VPIO'J'· *I, 
p •. 1'" 

Din p~cate Însă, i n practică, 
de ot icei tocmai ~ nu se cunoaste 
(to lele provin din recuperări Şi, chiar 
dacă se cunoste schema el ectrică. 
fabri cantul nu dă indicii asupra 
transformatoarelor şi bobinelor, de 
ce le mai multe ori d in raţ i uni de 
securita te profes ional ă) . i n acest 
caz se procedează întocmai ca la 
punctul 1" bobin.ându-se uniform un 
st rat de probă ( 4> : 0,2-0,4 mm 
CuEm). se măsoară induct anţa 

înfăşu rării ~i apoi se scoate ~ din 
formula dală, 

Se poate proceda ş i fără să 

se calculeze~ , odată ce se gă~te 
numărul de spire necesar : 

n '" n ~
. 

, L , 
unde np ş i Lp reprez i ntă 

n umărul de spire de p robă ale 
inl<'i~u""lIii (1 O $(lire sau all:i valoare) 
si inductan!a respectivă 

Bibliografie 
1. Colecţia revistei "Radio"; 
2. Catalog de ferite - Aferro 

Bucuresti. 
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CQ·yo============================== 
COMBINATII PRODUSE DE MIXERELE ÎN COMUTATIE A 
ÎN RECEPTOARELE DE UNOE SCURTE ' m 
ing. Gabriel Papuc 

Asa cum se arată În schema bloc 
din figură. ,eeeplomel .. de ""de swr\" 
proles iona le sunt realizJle cu mimm 
d(lllă schim bă,i de frecventă. Aceasta 
impl i că utiliza rea a două mixere , două 
nrn pI ilicatoorc de frecvenţă i n:c rmedi<lrii 
şi a u~ui silI de lilt,e trer.e· b a nd~ I~ 

imrarea receptorului , după acest lanţ 

urmând demodulntorul ~i c" cu itclc de 
p reluCla re il semnalului de 
audiolfocventă. 

După elim se ~I ic. Ia ic~irc a unui 
mi_er in oomuta! ie se ootin combinar ii'" 

, , 

I ~ Jl 

, .-4 1 ~ 

~ JL r 

·-riLr 
de frecvenţe mfet,+nls unde m , n " Z 
Dintr .. to~t .. >ocestB combinaţi i . există 

unele C3 re 30 v3103 rea frecvenţei 
inmmlediam 

li" mfOL +nfs 
nlo = f,· mfct. 

(cum m " Z putem scrie si >osUe l 
nfs = f. mbl) 

Pentru m=+l rezu lt'i 
nf" = 1 • • f,,_ 
In corrlIzie, deoarece În 

numaicom b,natia dl ntre aoostca dauă, va fi luată in calcul. 
oonform r"laţ ie i urmă\",.", la' ·181 ~ r,. 
ci şi ~ rmon icele f'ec~enţe lcr 15 CJre 
corespund relaliei ni"" f", , "1, 

Notă :Ar trebu i să ţinem conl şi 

de ce lelalte re l aţii care ne Jr<lt~ 
s"mna l ~ l" ce a r put,,~ genera pri n 
combinaţii pe rturb aţii pe frecve nţa 
intermediar:", precum: 

nls = 21(1 , +f, , 
nfs = 2f"-2'fl _ 

Cum freeven!'i oscdalorufu i loenl are 

PrBsupunănd că I ~ intra re 
semnalul ulol are valoarea de , IN, iar 
sp.mnaful ~ ertu rba tOf are va loare a de 
, O mV reruItă că acest semnal .." trebui 
nlcnoal , In cazu l cel mJ i def~vombil. cu 
il6 de Pf!ntnJ un "' flOrt SIlmnal17gomot 
deS dB (Iim ta de intelig ibJ tate)_ Dacă 
armon ica a doua, gencrat~ In mixcr, il 
semnalului perturbator este cea Cil'e , 
p"n <;ombinat.e, ajunge 1n blocul de 
Irccvro!>'l i ntCfJTJC d :Jră , atunci semna lul 

valoilreariOk"tJ\,vHe7IJkao ~rmcn ,că va trebui atenoat nomai co 80 dB, 

- -'o,,,,,,, 

11\ 11\ - • - • _. C"'". "'. 
"' "' . -Xi--o A.H' X ~ A."-~ 

- , ---"' -
""TH"'lO' - , 

'".="A 1'" 

Du Q """"~ 
-~ 

" " 
mare a frecventei de i"tr>ore pe rotru ca 
p<ln combi naţii să genere~e un semnal 
de frc<;venţ~ i ntermediară , Mai t",buie 
ffitJnţiona t faptul C<l vlllo«w ~ r,e<;~rei 
armOni<;i generate In m ixer este 
a t enuată cu 6 dB_ In conseci nţă, 
''''''<>nied >O 1O-a va fI OO'd mai mare care 

fs.",~ = 24 MHz 

do 'oo-e<'.10 •• """""'"C<" ~" 
"' 

R"ţionamenlu l se păstrează păna la 
armonica a 10-3 3 semnJ lului , 

Exemple: 
Consi de răm banda de 24 ~26 

MHz. Ne punem probloma cum 
proiectăm filtrul din introrea receptorulJ i 
care are baroJa uiliă de 2 MHz frecvanta 

f ..... =26 MHz 
nI,."., = f"-,,,I,+I. = 144 MHz nfSm ... = I"-.. ,,,+fl " 146 MHZ 

mixer Se generează toate armonica a 10-a Is = 144/10 MHz= 14,4 MH~ Is" 146.'10 MHz= 14,6 MHz 
oorn l,majiile ,.osibi le dinlre fs şi armonica a 9-a Is = 144/9 MH~" 16 MHz Is" 146!9 MHz= 16,2 MH~ 
fOI. , rezultă că , daca oscilatol\J l armcnica a 8-a Is " 14418 MHz'" 18 MHz 15 = 14618 MHz= 18 ,25 MHz 
loe~1 es:o reglat po o frecventă armon;<;a a 7-a Is'" 144n MH~" 20,57 MHz Is = 146/7 MHz= 20,85 MHz 
10L!, ~ntfU c~ receptorul să 

armonlca a 6-a fs" 144:6 MHz= 24 MHz fs = 146/6 MHz= 24,33 MHz 
IlOiItă recepţfOfia un semn,, ] de 
Irecv e nţă /S,. i n IfCcvcnţa a,mon ica a 5-a fs " 144:5 MHz= 28,8 MHz fs = 146/5 MHz= 29,2 MHz 

i ntermed i ară se v~ obtin" nu armonica a 4-a fs" 144:4 MHz= 36 MHz Is = 14614 MHz= 36, ~ MHz 

, "' , I EIINIUI\I • Nr. 1 15 
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mi nimă ele 24 MHz şi fr6Cllenţa maximă 

de 26 MI-k T i nănd cont de cele scnse 
pâ n~ acum putem Scne: 

Oeci 

nf_= f,- /(t.,.n" 
[60+(60+24)] MHz = 141 MHz 

r,Is.-.., "f ~I",--"",, " 

[60+(60+26)] MHl" 146 MHz 

nl_ = 10 f""",. = 144 MHz 
=> h1 = 14.4 MH>: 

Analog, coresflUnzător armoniai a noua, 
rczul!~ că semnalul pcrturbJt C5lC de 
f",cvRnta de 16 MHz e:c . Tabe!ul ele mai 
j os a r at ă corespond~ n \~ di ntre 
armonicele semnalu lui cu Irccvenţ a 

m i n i mă, ' esrectiv maximă , cu 
semnalele perturbatoare mcep!i<>n~lB 
~i nefi llrJle dt: către blocut de filtre de 
bandA din intrarea receptorulu i, care 
gef1efe ~ ză pr in comb i naţi i in mixe ' 
semna le perturbatoare pe frecve nţa 

intermediară, atunci când receplorul 
este programat sa recepţ ioneze 

semnale de trecvenţa minima, respectiv 
maxImă. 

Din calculAte fă"ute putem trage 
urm!ltoarele concluzii : 

1, Un semnal cu fre cvenţa de 
24,33 MHz va produce un semnal 
perturbalur pe Ir"cvenţ" i ntermed i ată . 
datorită Jrmonici i a şasea g enerată În 
mixer. Valoa rea acestui semnal va fi cu 
6x6dB " 36dB mai mică ~er.ât Viltoarea 
semnalului de 24,33 MH>:. 

Notă GenerJ liz<'lnd, putem 
sr une cii e.istă frecvente din banda de 
(re"" re a foI(rului care JXll fi b,uiate de 
ctltre semnale de aM frecventă , dad 
acestea sunt suficient de putern,ce 
pent"" ca prin comb i naţi .. CU frecvenţa 
o~cilJtorulu i s-tl se obună un semnal de 
vaioareromparabilă ru a se:nnalului ulii. 
Acest .. fret.·venţe nu vor f'Jtea fi LJtilizatA 
1ntr-o combinJţle, Iara a exis~ riscul ca 
i>Cf!asta să fie ?"rturbată 

2. Semnal .. le ce pot apare pe 
frecven!a de 20,85 MHz şi 28,8 MHz şi 
pot avea valoarea max imă a nivelului 
de 10 mV aşa cum s-a conSIderat, 
tr .. buie atenuate cu 44 dB, mspectiv 56 
da 

l:!.2Y.; Oaca semn~l ul uti l are 
v9 I oar"~ de I pV , iar semnalu l 
perturbator are va loarea de 10 mV, 
acesta insemnând o d iferen!ă de 80 dB 
intre niveluril" ce lor două semnale ~i 

~n~ rld conl cii raJXlrtu l semnaV>:gomot 

la I,mila <l~ int..tig·hilitat'" este de 6 dB 
~I d semnalul perturbator ~ perturt>i\ 
pe cel util prin intermediul armonicii a 
7-a (penlnJ Irecventa de 20.85 MHz), 
resDuctiv a 8·~ (""nlru Iruc..-enja doll.fl.fl 
MHz) , ",zult:; ctl : 

- ~tenua re~ la frecventa de 20,85 
MHz esle 8OdB'6-dB-6X5dB ~ 56dB 

• Jlenuarea I~ Irccvcnţa de 28,8 
MHz este 8OdB+fidB-7X6dB = 44dB 

Concluzie : 
FiPln.J1 tmce - txmdJ., ce ~re banda 

de trecere i ntre 24MHz ş i 26 MHz, va 
tm lJui r .. abzal astfe l încăt la frecventa 
de 20,85 MHz sa atenueze cu 56 dB, 
iar la frecventa de 28,8 MHz cu44 dB. 
Un «stIei de li lt ru lJual'" fi reali7at 
inseri ind un filtru trece-jos cu frecvenţa 
de@ereIa2 6 MHzşicares-tlalent.lCzc 

cu 44 dl'> la fmcventa de 28,8 MH>:, cu 
unul trece-su" care sii ~ib~ lrecv.lf\ţ<l 
detăicre I~ 24 MHz, ŞI ca<e ~ atel"O.leZe 
CU 5B dl'> la fre cventa de 20,85 MHz 

Eli minare~ tutu ror frecvenţelor 

perl<Jl"batoore d:n baro:la de u<>de scurti! 

se poatu ro ali za dacă prima Irecvenţa 

intermediara esl" suficient ele ridicată , 

asltel i ncât nici o armonică. gentlraM 
În mi. eru l dc comutaţie, ~ vreunui 
semnal din band ă, nu poate genera ln 
wmbina!ie cu semnalul oscilatorului un 
semroal care s-tl aiba trec.+enţa egală ru 
cea a frecvenţei intermediare, 

Astfel , dacii semnalu l de 
fre cven!ă ma~lmă rucepţiona t are 
valoarea de 3OMHz, alunci va loarea 
frecventei intermediare trebu ie s~ f ie: 

1=30,,10.+2 MHl+0.15X30XI C112 MHz 
= 112,5 MHz. 

Dacă semnalul recepţionat ore 
valoarea 00 100 KHl, re7" ltii cii : 

1 Ols " f ... IOI. = (172,5+172,6)MHz 
= 345,1 MHz 

Oeci primul semnal pertur h~tOf 
va fi la lrecvc nţ~ de Is = 345, 111 O MHz 
~ 34.51 MHz, şuficient de mu~ atcnuDt 
chiar de mi. er (60dB) 

Cum factorul p~ t ratic este 
rezonabil (34,511:.l0= I ,15), rezu llă că 

circuitu l de intrare, ce acum a dev~nit 
un simplu filtru trect!-jos, se poate 
rea lizll destu l de uşor. O astfel de 
Jlegere a primei frecvente intermed.ua 
uşurează mult malizarea circuitulUI de 
intrare 

O aM problemă imJXlrklrMi Gara 
apare În roceptoare le (le unde scurte 

cu două schImbăr i de frecvcn l~ , 

p roblemă ce ţin .. de com "ina ţ lil e 
produse in mixerele de comutaţJe , est" 
a logerea bonzii de trecero J 

amplificator" l "i dA I r ecoentă 

intermediară nr.l. Oacă amphfieatoru l 
d" frocvcnţă interrl'lC<i i ar~ nr.2 asig ur~ 
s .. lectivilal .. a receplOfu lll i, C<l l di nt ă i 

trebuie să pro tejeze receptoru l la 
somnalo co pot , prin comb i n aţi ile 

generate in mi~e', să parturbe cel de· 
al do;!ea amplificator do f", cven!~ 
intermediară, 

Dacă f \ este f recventa 
semnalului ce ajunge la mlwrul m.2 do 
la ampli ficatoru l de Irc cven ţ~ 

intermediată m.l ., fll" asle lrecventa 
semnalului ce ajunge la ~""Ia~i rni~er 
de la slnletizOf, iar fa este frecventa pe 
care esle acordat amplificato",1 de 
Ire<,vellţ>; .,lefTn .. Jiară nr.2, f'Jtem scrie 
ci, 

I,~~ mw:t nI" , unde m, n E Z, 
Da,,,, m_n_2, i<l ' semnalul de la 

i e~i rea amplificato",lui d .. frec .... n ţA 

intermediara nr.1 are frecvenţa de f' = 
12+ 1,,12. se va obţi ne I~ ieşirea mi'e"" lui 
inCOlTl\Jtatie un semnal a căru i fre<v<!nţă 

este 
1" 2{10I..2 - (1Il" Il1r~)] "1;, . 
1n conclu >: ie semnalul cu 

I re~'"Venţa f ~ 12+ f,,/2 eS!A un semnal 
perturba t,? , pentru fr~ c~en!a 

interrl'lC<i inr~ n'.2 şi lfebuie atenuat de 
că t r" ampl ificatorul de f re cven!a 
intermediarii nr. 1 Vdloarea atenuiirii 
O obţinem t;nand OOIlt că diferenţa dintre 
nivelurHe somnalu lui util şi al ce lui 
per1urbator este de 80 ~B, 

Semnale perturbatoare pentru 
bIorul do frocvcnţă interrned i~ ri\ nr.2 pot 
fi ş i cele cu frecvenţele de f" + IJI4, f" + 
fl.'6 etc. Cum astfe l ele semn~lu se obţin 
in m ixer pen tru combinaţ i i ~ I e 

armonice lOf de ordin 4,6, a l" 
scmMlelorde intrare in osciIatorvl kx:aI 
<leei sunt de va loare mare exi stflnd 
pOSIbilitatea Cd mix .. ru l s~ nu 
func!ione~e , rezultă că vom lua 1n 
conside '~'e numa i semna lul 
pe rturb~tor de frecve nţă r = f,," 1;2/2. 

Putem 00Ild1 ~ c:, amplifi cat",,"" 
de frecvenţă intermediară nr.l trebuie 
sa atenueze semnalul m~ i sus ~'" nti t 
cu 80 dB, 
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VII)Io:O·T.V. ==================== 
DEPANAREA TELEVIZOARELOR iN CULORI 

SELECTOARE DE CANALE (1) 
lnccpând Cu acest .>umăr, ing. Serban Naicu 

revista TEHNIUM lşl p,cj}I.Ine d vă • 
ofcre. sUmal; d t'lor i "" serial priwld jn~. Horia Radu C iobănescu 
OEPANA~EA REC(PTOARELOR 

de an\8I1ă sd'ema bloc o..opnlde un DE TELEVIZIUNE COLOR Acest 
lucru a fost soI""t;<1 J'lfln numeroase 1. GeneraliI,,), filtru separator fIF·UIF. care "sle 
scrisori primite la r&dact OI, Li~a de P":l7<mtarca selectoare40. de p.aclic" combInatie Inlre un filtru 
I nl()rm~\'" privind occast~ fIIoblillll/\ canale. in cele ce urmează. ,,~Ie lrece-jos (pentru selectarea Gamei 
oslo toarte ma'e, in special cea tăcută la modul general, int .uOM FIF) şi un filt ru lreca-sus {pantru 
",ferito8m la T V colcr modeme, televizOllfele pot fi cdlipate cu d"'erse selectarea gamei UIF), După 
monoplllcă, echIpate eu bptJride selecroarc. Faeem preaza,ea sepilrare . semnalul se lIp1ic;) c rcu.tului 
microprocesor ~i lIet onate de la ca. na ~furim la solceloorele de "",Jale ce in:r3fe (Fir •• espedf\l UIF1· Acesta 
dIstant;) prin hl~COIr*,"dil cu aeo.d con tinuu şi Sinteză de realizează etăt separ~'ea semnalului 

Preci;o:,'im. in~ de la ÎnC<.1put. tensiunI! (acordul e.:analelo, " lItil din mul!ilud inea celol'l",tc semnal@. 
cii acest sen>lI a,e lin caroctcreXlrem 

" praclic '" vederea unei realizează printr-<> tensiune contonu~ cât şi adaptarea se lectorului la 

s i S I ",malizări cat mai bune a care cofn8ndă nişte dIOde varienp, impcdan!a fiderului de cobor.lre 
mal8m,!uIu;. autorii 00 p~zen1at. In astfel ttOOrdul rcallzandu·se in mod Amplrliealorul d, FII' ŞI . 

ordinea b locurilor funGjionale. conlrnuu. fără sa/Iuri Ik lr!!CVel1l1i) respecti ... , UIF reahZC(lză c:eşterea 
roceptorul TV, color lip ROYAL 

~ ' .. "," ,." " 
, 

(RECOR). carc eSle exlrllm de • ~o . ~ . .,~qC 
~ 

r,,"1'" -raspănd,t pe pia!a romaneascA - " " ~., 
, 

Acest I'p de televizor a 10tt " cOIIlercializ(lt f' sub denumirile 
AUOISONIC. LEVIS-AUSTRIA, -SONTEC, PANORAMA. PHILlPS· ~ 

COMPQNENTS. RECOR, păstrand ~ 

" in general codul RC-4020 T,*,Jizoo~ 
asta mul l ,SI(lndard, putând ,,~ 

~s~~=~~Cf:~'T~I~ -. " 
o~a 4.43, EI poate reda ş i Stlmnale NTSC ~ 

3.58 prllni:e pe la mula SCART (Al 
V). Tralarea dlversclor ataia 

• 
constructiva S_1I făcu! la medul 
general. pomLl">d. de fe<)ulă. de la <1';'cO" ~, ,~ • c i.cuilul intogr;)1 care ,"!rll În " .. v'.,'''' "CO .- "" .·,c 
alc;'iluirea acestora. Cu scopul de a "",0.<1( ,. • 1 .... '" 
ofen senalului preumtal pes 'b, it~U 

w Figura 1 
cit mn,largi de utJ,zare "kxleIul de 

Prin 8srnilarc a ~rrnenului d., nivelr.rlu' wmnalului, după selectarca \elevizor ales con!rlC. ln schama $II 

elcctric.â. llIocun (uncl onaIo Cilre $8 limba engleză. selOJctorul ma, asta prealabilă a acestuia. cu aju:orul unu' 
reg~oosc ca a:ilra (sau cu f(>arte mici denum~ şi tunel. Fltru de bandă acordat (cu dtOd,., 

• 

modif!diril În numeroase alte tilll"i Sa loclorul <.!e canal .. (tun .. ru l) varknp) Acest etaj !TIn i contribuie la 
de receploa'" T.v, in ClIlori. cum ," reprlll:intA blOCul lunelional de la as<gurorea unui ni.el de zgomot cat 
fi AUDISOMC. NIPPQN etc. ,mrara8 recep:of\llui de televiz,une. mai reduS ~i la realizarea unor 

Prez(!ntarea blocurilor care pr,meşte semnallk la ant .. nă In coefic'(!n!, da inlermodulatie .' functional .. va conllne elemente 
rofcn\oare la runq'OIIIlrn" smemclor. 

sc(!pul seleclării, 3mplo fi";]. ,, ,i modul3ţiC Incwcişa1ă cât mar bunI. 

p;!oIl'If'JX!tr1 elcctri(:i. defedele "",re pot 1ransfO"'IAr;, acestUIa in semnal de Amphl'calorul (FIF 'au UlF) aSlgu,(I 

apărloII. 1>OSilihtă;i dOJ 'nIo:.>cuir>! a unor Irecvenlă i"ie<mediar.l. reglar(!a 3utomată a ,,,,,,pli/ i că r i i (cu 

componenle otectronice cu a tele Receptorul 1 V color de tip scopul da li .e evita Incărc;)raa 

ech'villcnt9 etc. RQYAl·RECOK e.:are .a r, prezentat suplimen1ară a etajetor urm<'rloare). 
Autori, .. Cestui 5eri~1 sunt În cad.LJ1;w:estui sonal , utilizeaâi cu prectlm ş, separarea O$ciatorulu,local 

nurre b ln~'to C11itcrilor noştri , prsd.!acl'e dell!\ t ipuri de selectoara de faţă de ir>:l'a'ea seleclorului de eMaia, 
tJun, proc1icieni In !lCl!til domeniu, da r canala Tu"er 2900KKC (CATV) f i evitlindu·se astfel radial fi ncastuia În 
şi autori II nurncn:>ase ar.ia:Jla ~ căr!i SAMSUNG TB01CAB14K (CATV) antenă De regulă. ampllficatoarele de 
relentoa~ la IfCf>St sub:ect ra<l'<lfrec ... en!1i .unt (eahl:ate cu 

Revista "TEHNtUM a ma, in/!Iolt 2. Func,iona.eOls--chemei b loc tranzistwre MOSFET CU poart.'i dubI:l 
În lonul1993 un serial de deparmre a satactorului de canale O$Cllatorullocal genercază un a T V in c lliori. NO!lun ii e p re~sntale 
atunei "" .or mai f i reluate, $U,e",a bloc a unui seleclor de semnal s in usoid~ 1 avâna frecven!a 

considCfându-se (lUIK)SC1Jle canale F IF·UIF esta reprezenta!'" In C9at:i ClJ suma (,acven;clor semna'uiu' 
figura 1 'ntrucat are o singur'" intrllrc ~cePJîonat da an:enă f ' (1 lrecvenllM 

. . . lUINIU1\'1 a Nr, 1 J7 
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""====================VIDEO·'r.V. 

, 

in termed iare (F I), frecventă care 
rezultă la ie~irea mixcruluj (" 'etajd,,, 
de ameS'ec) . LJup;) p~ rC1Jrgc",a f.llru lui 
FI frecvenţa inlerme<i i ar~ se va aplica 
~I oculu i Ce cale comun~, 

Recepta" .ete T,V. in cu lori 
conţin un circuit de componsare a 
variaţ i e i frecvenţe' oscilalorului local, 
num it AFC (Automatoc F,cqL'C[]cy 
Control) sau CAF (Control Automat al 
Frecvenţ ei) In va riantele moderne , 

Q , 

circu itul de CAF acţ i onează asupra 
tensiunii de acord a intr"9ului selector 
(prin intermediul microprocesorului) 

prezentate I , 
se evllti 

I i t ' 
I parte 

a unor 

d, 

. , 
urm~toa rea 

s"!ectorulul: 
4 • AFT (Automatic Froquency 

Track ing) sau AFC sau CI\F . 
t"flsiu ne~ ~Bmru centrel,,1 automat ,,1 
frecvent .. ,; 

5 - Bl (sau LB) · lBns iunea pentru 
comutarea;" t>aruj~ FIFl (VHF 1); 

6 - AGC (Automatic Gain Cont ro l) 
sau RAA (R~glajuf Automa! a l 
Ampl,n,-ă,jj) ; 

o 

7 _ BH (Si'lOJ HB) - tensiunea pen:ru 

16. \ 

". ~. 

?,6 

Figura 2 

e«nulatia in banda FIF3 (VHF3); 
8 - VT (sau TU) - tensiune.a pentru 

acordul diod,.,lor varicap: 
9 - BU (sau UB) - tensiuooa pentru 

comutarea 1n banda de UIF (UHF) 
Va lor ile tens iunilor pe 

terminalele sclcdorului 00 canale sunt 
prezentate 1n tabelul de mai ies: 

in gol 12V 
O,5V.28V 0,5V+28V 
in gol ing<> 12V 

In afară de cele două tip"'; d" 
fi) . frecven ţa selectoare de canale fo losit" d" 

televizorul ROYAL-RECOR amintite 
de a!lmen\.:lre a antorior , alte tipuri răspândite sunt: ,. 

• se lcc toa re de tir Slandard 
:MITSUMI UVE 30; WITIS UVC 6201 · 
RC: 

· selec!oare de tip CATV Al f>S 
CERIA 707B; ALPS TERE 1: TUNER 
DUOKKC: MITSUM I UVE 33; SAM 
SUNG TBD 1CABI4E, PANASONIC 
ENV578HOF2: PANASONIC ENV 
57887F2. 

• selectoam de tip hyperband: $AM 
SUNGTBD1-HYPVI 5A; ET-3Dl -EW 

Ul1imJ cntegorlC de selectoare. 
cea cu h i perbnnd ~ , n sclectoarelor 
care pot recepţionn canalele S21" S4 1 
(din domeniUl de fre cycnt;) 300+470 
MHz), seaM In echiPJrc~ 'un u i număr 
mdi restrâns de receptoare de T.v, i n 
culOri . da, acest num~r este Int,-o 
cre~tere aa;elerat~ . În num;)rul viitor JI 
' .. vistei TEHNIUM vom 'prezentJ 
sct'ema electrică concretă J unui 
seleclor de canale cu hyperband si 
expl,eil,eil fun"'iun;" ii acesteia ' 

4 . D ist rib u ţia in frecvenţă" 
canalelor d" ta l9vi>:iuno 

Benzile de fr .. ev""l" c.3re pul fi 
recepţionate cu ce le tre i t 'p"' i de 
se lectoare sunt prezentate. s,ntet,c, in 
tabelul de mai jos: 

" 
, 

'" 
, R2 , 

" 
Ca,,, se 

I et~r (prin tr-o 
) din ţara noastră 

notate cu S sunt 
i t,ansmisiunilu, T.Y. . , 

O part.. . rl" I ŞI 

ca re repre z intă 

il efect uate pe cab lu 
la frecvenţa de 300 

pe de altă parte canale le 
car.. ,ep ' (1zin tă 

ef~ctuate pe c~b l u in 
(in banda de fl1!cv"nţli 300 
MHz) 

TEHNlUM • Nr. 1 
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VIDEO-T.V. ===================== 
Canalele notalll Cu E (E21 .. 

E69) reprez inta canalel<l ToV. in txlnda 
UIF (UHF) conform JlOI1l\ei CeIR-G, 
care se aplicl\ lrBnsmisiomiior in cter, In 
ţara noastrtl. 

In ligura 4 prezent~m delal ,ul 
de conectate a tunerululln schema 
TV. co~ Royal·RC40tO. Se remarcă 
cirwltul d" comaoo,; II doodc lor vJrk:ap 
(prin plnul 7 a l selectorului). Acesta 
eSle maltZJI cu t",nzistorul 0 107. car .. 
i"deplincş t e rolul de rc z i&tenţ~ 

variabil~, lormănd impreun~ cu grupul 
R162, R t 56 ~ R t55 un d,'Ilzor reZlSliv 
Tra",istorul q 107 esre comandal in 
bB~a cu un Ire" de Impulsuri 
d,eplunghiulare, cu faclorul de 
umplere va"eb,1 şi amplitudln" 
"OnSt:mltl (SV), fum iz:!1 de c~t"', 
microprocesor Impulsurile din 
colectorul tranzistorului sunl inl99fllle 
· cu ajutorut celulelo. R·C (R I 51· 
C1 26), Rl56·C202), cu scopul de" 
ob!ine o tenSIune continuă care 5e 
apl'd diodalor V8ficap, 

/ltenHonăm c ă nolllHa pinilor 
s.elOClorului'din acestă ligură dilafâ de 
nO\;1~a consacrata (din catalog) prin 
laplul că nOla!la pin llOf l e face In 
ord inea r,betl, do la 1 la 8. şi nU de la 
, la 9 ca in cazut preceder11 (o.ndi! pinut 
2 nu 8f8 conecta!), 

S, Defect. 
a pellCte cu mant!CSlare 

aSAflli!m\joare <lefecl.!jril ŞflIftC!QruIl!! 
dilr care se dalOlead Instalill iel de 
antenă' 

• ulllizarea W\ei anlene sau a unei 

insla laHi de antena 
necorllspl.lnzatoa, e: 
• o~ idarea sau intreruperea 
COl'\I!xiun~(lr la dipolul antenei SilU la 
distribu ilcrul de semnal (splitter) prin 
cablu; 
• Intrerupe,ea sau seur:cireu'tarea 
cablului coax,al, mei ales În 1<XII.ile 
unde acesta a fost fOfţat mccanic: 
_ formarea une, peticule de ap~. 
"ăpad:i, praf intre oonduC!orul eenlral 
al cab lulu l coa xia l ",1 bl tndaj , at~ncI 

dind pI.Inctele d .. cone~!Unc n~ sunt 
inclllsc sa~ IZolate oorespurtlător; 
• imMtrăn.-ea dielectricului eablului 
de eobon1ro, carII duce La schlrnbarea 
impedanlel c:amd8n$tIC:e a cablulur 1" 
le mânrea poen:forior; 
• prezenţa unor otIecte metalk:e, de 
dimensoo comparabile cu lung'm .... 
de unda in apopoeoea antenei; 
• lolosirea unui cablu coaxial de 
proasta caIitIIle, eventual din cauza 
confuVei care poala sA apara uneori 
Înl re cablul de t.I ..... ziu ne. cu 
impedanţa de 75 el ,i cablUl de 
mterofon pentru audkl6 ....-l\i: 
• delectarell ampltrlClltoru lui de 
anle"'.a~~ 
conexiunilor la ampIificatoruf ildMduaI, 
de antenăcoIedi\Ia sau de linie (penIru 
antena pm cablu). 

p· P·hctiUnl •• ~~ 
• Nu p<inde postul În cadrul cautării 
auloma:e; 
• TeIcvilorut"fuge'depeunprogram 
memorat anlerior, evenlual după un 
timp de la pormrea aparatului, Cauza 
: distrugerea diodelor .. arieap . Se 

deptsteaza prin masurarea leMiunii la 
ClIpătul sup&rior. care nu mai ajunge la 
limita super loar;1l (circa 28 ·31 V) . 
După Inlocu"ea selectorului, se 
recomandâ reducerea tensiunii 
maxime de al imenlare a diOd elor 
v8ricap la 28 V, dadt aceasta este mai 
m1\fe de 30 V 

Defectele de m!li sus pot apărea 
,i in cazul Înl'tlfuperil sau 
~cu.c"cuil;"irii pa't'IIle a unu,a d,n 
condensatoarele de Iil1raj al acestei 
lens,uni. 
- Lipsa reeepţ,,, i pe ~na d.n benzi. 
Cauza: dcleelarea u""" d., dtOdele d" 
comu tare, Metoda de depistare: se 
n1Asoar~ tenSiunea de comutare pe 
pooo COrespunzător benzir care nu $8 

recepţioneal:;"i. Dacă există tenSIUne ~, 
comularea nu se realizt'lZ ă, alunci 
selectorul &it .. defect. 
• Zgomot maf8 pe una din benzi sau 
pe 10ată gama Vl-IF sau UHF, Cauza : 
delcctarea tfanzislorulu i amplificator 
de RF VHF sau UHF sau defectarea 
unu>3 din fiIlrale de RF, 
• Brum pe ~nele canale sau chiar pe 
toale. Cauzl'l: intreruperea unuia din 
eondensaloarele de ftltraj al tensiunr. 

""'" • lipsa tot ală a rece pţie i. Cauze 
poeiNe· 
" Defectarea mil<eruluo de FI: 
2.l.ip:sa Iolillă a teflSt,-",ii de alimentare 
a .,..,;capurllor datorM : 
• defectă .. i CI KA33V (echi\ral<lnt cu 
TAA 550, ZTC33) : 
• Tntferuperii lras.tului, circu ilelor da 
comandă, a rezisttHl!eIor, aefectarea 

~ ~I: : 'i"! : : :~: :+: : I~ : : : : ;,.;=: : : : : ) 
• 'U~"'. 'ro ~ '. '" 

~ : : : : : I H.,: : : : : : : : 1) : : : : : : :"'H : : : : : : : : ) 
~ ~ ~ ~ " 0 m ~ ~ 

~:::::: : :::: :'H ::::::::::::: :1 

'" Figura 3 

TEHNIUM • Nr. J 19 



• 

Iraoz,storului da comar.dă 
De , ema,ca l cA m,oIte din 

defeclelo datofil l8 &8leCIO,ului au O 
manijcs1aff! care se poate datDn! si căii 
comuno .... u instala!iei de entcnă. 

Jn!fUcăl salactoarele de canal!! 
de acest lip p'ezinlA o cons truc!ie 
compac;1ii (fiind realizate in tehnologoie 
SMO). au torii recom~odfo ca ln cazul 
defectll ri, "electoru llll, ~cest B să fie 
lnlocuil CU dltut d .. IICfI laş1 tip (sau CU 
unul ech ivalent, cu precauţiile 

mtjJl! ioo ~ le mai jos) Şansele de 
,euş,tă În care .... inec;:lrcâ repararea 
selecto'u lui prio lolocuirea unor 
oompon"nte defade dn IfIleriorui silu 
SIlOt min,me. 

6. Tnlooui re3 •• Ieclor u l u l 
or i ginal cu altul ou aceeaş i 

dispunere a lerminalelor 
Cazuri În ca re se r eRlizează 

InlOC!.lirea: 
a) lipsa selectorului ar girl91 ; 
b) imbuo<'lt;)lirea perfu,m""lelor 

originale: 
. transformarea unui televizor 

pentru canale stand8ld lnll·unul cu 
CATV sau hyperband; 

. transforma'ea unui t8hwil[)( 
pentru CA TV Îotr·unul ou I'YP6'bRnd 

In general, nu e~,st~ jlwblerne 
le fnloeuirea selec toorelor cu ah" le 

20 

""""""""""""""""""""""""""",V II) 1';0-T. V. 
decOI cete originate, dar meOl ,onăm 

tolu~ problemele care pol aparu (nu in 
mod obligatoriu)' 

1 Oscila!,i pe c",cuHul RAA Îo 
cazu l i n locuirii cu un sel"ctor cu 
ampld,care ma, mare decât a celu i 
original. Se manffestă p"n ·ag~l'lfea· 

cana.lc\Or la cornu-.area In Special de pe 
un canal CU s"",nal de n,vel ,tj(jus pe 
un C<lnal cu nivel mare, la "ar .. iOllii in 
acţlufIf! RM. In aces t " al. , If\ns iunea 
de RAA rămâne "agăţată" SUS. pentru 
amplificarea maximA, iar televizorul se 
va dos,rn:ror>17a, d" toritA amplif':::'rii 
e~cesiv" fi a l âi,,'i. impu'suf1lor de 
sincrooizare din c" u:u limifării 
aceslora . Se ~a 'educe amplif,corea 

CAF d n CI de ca le comuntJ şi rar laTV 
ru comanda CAF prin microprocesor. 
oum 8s l0 ş i TV ROYAL). Olficil d .. 
re zolvet Cu metode simple. Ia 
Înd<:lmb dcpanatoritor Se m.""ifastJo 
prin ·sărire,,· TV de pe posl In cazul 
unor wnpulsuri P'-'r.:Jz,te, la c:omula'6iI 
caoa~lor oneori se comută corecl, 
"Iteor pc Iăng~ , la pornirea TV pe 
anumita canale, comutm ea no es te 
corectă, FenomenUl este selo<..1iv cu 
IreCV<lnţa 

4 Nerecepţiooa rtHI canalelor 
Inlenoare ale benzilor VHF l " VHF3 
pentru seleClorol Cu hyperbend 
SAMSUNG TB0 1-HYPV I 5A La 
aces t seleclor. e xi s tă O COne . .. m e 

FlgUlO 4 

i nlemă Înt re c'fru ilul de 
va r ieap şi circuilu l de 
CAF Din a"",astâ cauză, 
prn,,1 de ~a,io"p are un 
COfIliUIll m;\t,1 comparoliv 
(:U seIecIoarele uzuale. Ia 
care coosumul es l e 
oe~ l,ja bÎ L Prob lema se 
",zolva prin micşorare~ 
rez isten telor din filt ru l 
tens iunii v3rlcap ş ' 

mărirea in acelaşi IU'IP a 
condensatoarelor de 
fiitraj (pâna la 0.33 "FI 
pentru a JllI apare brum 
de alimentare. 
Observaţii La montarea 
unui ,,,,ectOI de canale 
din l ipurile p,ezenla te 
anlerior la un reoc"lol 
T.V. care nu realizaoz<'l 
funcţiunea de CA F la 
pmu1 cooucrot al 
selectorulu i ( in cazu l 
,,<>s tru . pin,,14) . ci prin 
insumaraa tensiunii de 
cumqie. fUffliz ol.li de 

preOOlpifficatorului de FI, d8f numei re 
persoanele foarle cal,/icat& (nil-un 
ar1 cot VIItor. din cadrul _stui .... fial, 
vom prcl~ nta metodelu n:tspective. 

2, Osc,la)i, În I ~"\,,I de RF-FI În 
c"zul lnlocuiri i cu un selector Cu o al tă 

o:l:spuncrc a traseelor inleme de mas-li. 
UB9 d,o rn;'lnifestăn: o parw II &Om.....,i 
este ma,lumiflOOs.1, dator IA o,ve\ulli 
de negru care nu mal esle uniform d .... 
A luogul unei I,nll. Se io""arca 
conedoreD prin conductor a di...,rselor 
puncte do m~s;l, dar nu totdeauna se 
poata rezolva usor. 

3, Osclla!i i În circu ilul CAF (În 
special la TV ru comandA dimotă a 

căile etajul de AFI cale 
comllTl.li, peste tensiunea de acord a 
d,ooelor vaflcap (analogic seu prio 
microprocesor) . este obligetorie 
conectarea p inului 4 (AFT) al 
selectorulul la o tensiune continuă f ixă. 
AutOrii rocomandă 'f~l>ricarea' acestei 
tcoslunl OJ ajutorul unui dIvizor fIlzistiv 
realizat C\I două rnzislOare de cilte 10 
K1l fieC<lre, conectat int,e tensiunea 
de al menbre a seleelorului (pin'" 3 al 
5el«lorulu ') Ş masă. P,m,1 4 s& va 
decupl~ la m;'ls;l pnntr--un oond8flsator 
de 1 jlF + 10jlr. 

(continuam iri ""mArul ",~orJ 
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VIDEO-T. V. ====================="" 
VIDEOCASETOFONUL SUPER - VHS 

ing. Şerban Naicu 

EvoIu~iI tehnolog~ D detorminat 
ap"itill ""0' noi tIPUri de S:ilndarde, 
SUp""08''', in domeniul 
videocaS&lotoanelor, Aceste no, 
st~IIdarde ttebuie s~ !1I1t1 cont de 

'---"-Jl" ~ 1 

, ...... "'- ... 
VHS 
,,,," J~"" .. "'. 

I 
. 

, , • • • , • 
OI"", '" • ~ , ~ ,~ 

,-
5 VHS 
Ol'"' ~ " 

• 
• 

, • , , , • " . ..., ,~. -_. -........ 
Figura 1 

rrinGipiul compatib w..ttit, III sensu l 
fl"str;'oril aceloraşi dimensiuni pentru 
videocasetele utilizate sj ti pasib liIăJii 
no;IOI aparat !! de a c,tl- vechile 
Îmell,st'Hri 

SiSI~rnul Super VHS Isau $. 
VHS), Ilmsatdefirma JVC lnJnuI1989. 
aSIgurA o compatlbilitale parji a l ă 
Aceasta instlamnă -că vechile 
·n.cglsUăI"I VHS SUIlt perfect "cilibilc· 

T[IINlU~'1 • Nr, 1 

cu norII:! tipuri de V1dcocasetotr>ane i" 
sdlimb inregoslrăr le S-VHS "" 8UIII 
,,...,.. pevochilc apamte de tip VHS 
Succesul SIstemuluI S·VHS est .. "'al 
spectaculos in ceea ce pr ve,t., 
lIIdeor::iomerele, ill SpCCI"I . Vguil lim'\IiI 
..-o' ~'" de oCJ liWle sonsiml s,'lI)Ii1i\ 
este POSIbilii do;)r utIIIZănd rec"'plO<>l" 
de teltovrziune adap:<lte no"'" rlOIttMI 

Caracteristicile principale .t. 
•• temului S-VHS 

._ Spectru l În sistemul S_VHS 
Nu este ut,IIZOt doc!it stilMMdul 

PAL, nu ŞI SECI\M, AccSllucru s .. 
datoreatil faptului efi standard .... PAl 
păstrează o lumln"n!;) de 5 MHl_ :" 
.blenta l'iI'1jal;) ~ culorilor. int._o 
iraM",,,;,,, color. dHlorll;) prlnc lpiulu 
purl~lol""i suprimate LJ siSlcrrul 

• 

uecere de la 2.9 MHz la 4.5 MHr 
Prltocccnluâri!e "" deplaseaâl 

la 1Q%penn. ncqruSlllO%pen~ualb 
b. Vidll"OCiil5eta S-VHS 
',pu"IO de casete utl!i~3\" in 

cadrul sistemului S·VHS ut lizenrA berlli 
magn .. ti , .. cu ultra-Înaltă dens tale de 
S3.cilll magnetLCC 

O compaI.t:IUe Între cum..l" d" 
răspuns 3Ic benzilor mag"":o::.. VHS şi 
S-VHS este prezentată În fig ura 2 S" 
poate observa o amctioraro sensrbiUi in 
ca l de-al doieo caz. Este po~ iblilt şi O 
~re~:e,e a pr&;;lCCl;ntuărilor utilo/iil" in 
sislemul VHS_ Cil5Ctele de "p SNHS 
SIt pot ut~Qa. fâră nICI o problema. pe 
vid"ocaSItIOl0anl;1c VHS. fiind d" o 
C1lli\ala m .. , bună ro ar d~t tipynle 
prot~si,-", .. It! da eesete video utillwtc 

~:::::=t~~:-:~~"'~."'""" ... Figura 2 

SCCAM, dimpotnvli. ind lt"'e"t de 
0Jr"J!P.*lI imaginii (ab-nCgnJ Sa" color). 
semnalul de luminanJ;) are 3,8 MH1. 
deoeI"ectI modula! a :n rrccven:A (FM) 
l1IJ permIte suprima.ca purtătoarei in 
'IlOment"l" apari \lel LlTagln ilor f~,ă 
.:uIo8rlt. Doct. Ia SiStemul PAl, " tiin""" 
f~1r8Ior praptene ro~rte precise, pelmile 
reconst,tullea celor 5 MH7, ch,al În 
po"ezeoja unei transmÎsi In rutori 

Jn f igura 1 sunt repre7enh,l8 
spectrele celor dou~ SISlOme, VHS şi 
S-VHS. 

Se poate remarca faPIUI cii 
excursIa de lrcev<:nttJ .. :semlldlului FM 
Cleşle de 1.t:I 1 MHz III 1.6 MHz, ceea 
ce dewm"," -mbun;):tItirea raportului 
scmrlatl zgDrnol 

In timp Cf;I purt:J\OOrca de ~ 
Icrom "a"tii) rămâne nesch,mbatA ta 
6'7 KHz, purtăloar-ea de ItJI'n6Jooto'.t FM 
trflO:! (lIt la 3_814.8 MH.z.1a 5.4(1 MHz, 
ceea 00 delemrrnă ClltŞlere.:l bcnzd de 

In VHS, 
Pen:ru ~suarea r.oonP!'tib~.tă'ii 

esllt nawsar s~ existe posibl"~lea 
;rveglstrarii U!>CI benzi video conform 
normelor VHS şi cu ajutorul unui 
VKleocaselolon S·VHS_ Dar nu se poote 
inregistra O CJsetil-nom1a l~"cnllrQrm 

normelor S VHS, Intrucât nlvelu,il" de 
Irecven!ă ŞI de amplitud·n .. sunt 

" 
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Figura 5 
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~ideo normale, 'n f igura 4 >\ceste 
cnpcte amorfe SU J1 I"stM i prez!!f1tc'n 
aproape toate tvu rile de 
Y!deorecord",~ 

C .. p,~ d~ ~1f"gel'<! rolOliv, crea: 
de firma Sony, pentru sistemul s,'lu 
Video 8 ",Sle si el prezentat In 
"l(!8OC8S<!:o(oane!e SVHS 

d. Preaccenluir' 
Se realiz(!atâ ma, multe 

a<::<.:entuări ale SCf'm(llulo"oj video In cee .. 
COl prio;eştc câştigul ampllflc.:ltoarelor In 
figura 5 se observa modul In C3 rll o 
accen tuare nelinlar/li p~ ,m ' le 

imbunM~t ir oa raportului s~mna ll 

zgomoL f\spectIJI scrrnaIuIoJi. ina nle de 
modulara FM, este "Wbll In rlQUra 6 _ 

" 
, , , 

Nivelul de alb es:e 3dllSde la 70% (fată 
pcrm.lâ Inregl$lrarea in sislamul S- do 90%1<1 sistemul HOjpentnJVHS la 
VHS Gabarrt I celo douA I p' ri de Il00pentru$ VHS ..... n~denegu 
videoC3sete fi.nd identic, modul de de la 40% ta 70%. 
klenliflCl!m(l unei casele S-VHS ,,"ste ,. Intrări I i.,ir. 
pre~en\ot In figura 3. Acesta constA lumlnanţ:l ' cromlnanţi (YIC) 
într_o g3\Jră de identlf ic;.are (ID Hole), uparate 
",.,.And dlamc~ul do 4 rrom ~i adar.c;mo;r.a , , , I , " mini"" do 2.5 mm. Vodeocas6tolon,,1 videoc .. setolo~ 
ul;II;oo87/1 un P'llpa:Of legat so;tdar da . Semnalele " Ull in1rorupMor, Cu alutorul căru,a Ium<nanlă şi cromlnan!ă sunt 
idanl,rd lpul de case:", separa!e: 

c. Capetele video - Celc douli semnale 
Pe b\ngA perlccţ OIlaI03 benz.1or sunt prelucrate .separat. de ~ 

I1lagJl'lIiCE1, in vederea obţmeM, unOI dotre meuM spccifOOl) 1'\c.>Qru.a, 
Im~9 i n i de calitete 5~perio;)r~. '" fost având caracter isticI bme 
naceslm1l. evident. si o imbunatăti'e il precizate: 
Cflpateb"vi<!oo. Poot ..... sistemul S-VHS - ScrnnJlele Y ş i C sunt 

Semnalele sunt oooodille peclW 
separate, 

- Când semn""" sunt I'ffiC"S'lIa 
d in nO\), conform Ilo,," 6Ior de IImlsie, 
acestea sunt al11esl .. c~te d in nou ti 
d irij a te p"" pr za SCART (sau 
PERITEL) ~P'" r&c<:!ptorul TV 

ftilIru ltlvvizQMI: 
- semnalyl vod8o complex I!sle 

separat de ClOfTIioanIA • 
. crormnilllla &sle decodată, .,.. 

.... mnal .. t .. (R-Yj ~i (B-V) sunt rvrale 
circul9lor d8 ml'ltOOere. mai .,~ pentrU 
reeonatilu irea lui (G-Y I, apoi II 

semnal~ lor primare f'l-G·B, cu ajutorul 
tuminan!fli, 

. l\Irl1in~n!ll este adus;) la niv~ t.II 

oorespunzător ti contnbu ie, in d rru 'WI 
da m,, " ider€!_ la .econst illl lrea 
samnalelor R46 

Vldcocasctolonul $-VH$ este 
prevă>;lI1 cu ° mul~ de iesire denvmit<'.l 
fie S-VHS, lie VIC _ Receplorul T V 
dispune Ş el dQ Q mufă Slm n ~r;". ca In 
figura 7 i\ccas!fl conexiune <.",,: .. , deci , 
necesară penlru a put"a li vt ili7.Bte 
cal il~t ; le noulu i swnd~rd (S-VHS) 

Sptc!rul so m n-".!!!l.u i l a ° 
~ T.V •• PAL 

Esl<t posolll, CU ajll'.oruluoor!ilm 
bin" alese, iA se perm,llIlrecerea 
s"moalyk;j da 5 MHz, in timpoJl yne; 
ewisiul1l in c.uion PAL! In figura 8 esli! 
p'tmmt" t spectrul de em_siC TV .PAL 
capta t de vdcocasclolon_ 

Banda de I, ,,cere v id ă . Ia 
i l11agln ea COlor, Qste de 3 .8 MH~. 

dooarc<:c culoo rC(l "ia locur tu", inJ nţ/ll. 

VideocaSQtoloane le VHS lim ila87A 
Ium.,an\3 (Y) 1<12,9 MHz pentru a ",,,;ta 
acroşajcle (lmlre benzile lalarala .. le 
sl!mnalu lul (le Iyrr na nţ;; F M SI 
crominan\fl (eonvertltă la 621 KHz)_ 
StJbpl.rttil();,ltQ(l de cuta' e lrabu a sA " 

-~-

,,~ 

1 
lr -" - .-

ro, 

s""'v dCl.~()lt .. t c .. pctel~ ~Ide() amorfe, inreg straie indcpc!1dcnl unul 
Figura 6 N '" CI<: "<>T" prezentate comparat, ~ cu c~l"'!lele do alt<Jt; 
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I "'r:~ S-VHS 
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~ 
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Figura 7 

fie un multiplu al fr9CV9<lJe; linib", cu SCOjlI~ de a se .. sigura ",l)t'Ma 
o perfec\~ """,Iare lntrediferitclc osciIoloarc, In acelasi trup, 
IIvăr>d in vedere că In PAL modulat", scmnlliului este de 
ampLlud ne. dd purtătoarea de cUloare ,1 armonicele de 
Iuminantă se enA ;11 lOC<IIaş. loc d,n spec:ru. r;oj doi vectori 
5e vor adulla. 'ar vllClorul cromlnaţei va fi derormat. [}fJ 

aceea. alegerea l)Urlăt"""'; de cuklare se va face astfel Îr.că1 
s~ se evite lenom.mul de "bătăi". 

Singura fr8(:venţă prezentă permanent În semnalul 
video compte. eSle cea de 15.625 Hl . Se va p lasa 
suIljlUt"lfJloorca de ruIoar& intre douA armonici ale frec.entei 
1ioiiIor, ma, crrocl Intre cele cu numerele 283 şi 284. Totul 
va I decalatcu 25 fi;>. rezultOOd În fiM! FcoIor = (15.6251-12 
.. 283.75) • 25 " 4 43361875 t.'H~. 

In "gura 9 este prezentată ~1!1a f(lle' vcctorlofde 
culoare pentru o Ima(lioo viole!. se pol observa poz~iile 
pentru Iiniile NTSC ~i PAL. Poziţia veCloruluide cu loare se 
situeazâ La 4.43 MHz ·45< -45 ', pe o lillie cin dou~. Faza 
subpurtatoarei eSle (B·Y) Toate armonlcclc au aceeasl 
oonflQura!io, Utl vecIor este pr .. zent (pe o I,me din două) 
la stănga. apoi III drMpta acestEI! armonICi. 

RcaI,.III"ciI bonI>ode lf..eere ma.w a crornnan:ei 
esle de 0.6 MHz. ;)(:Casta CO/e~punll\nd Untl; perioade de 
elrca 1,5 ilS (11O.6MHz). O~rJi (1 Ih" dUr9a~ă 52 115 (~us 
oole 12 ils pentru fnlOi)rwre). Vi' ro po~ b,1 să S9 ob!in3 un 
m"xim de 35 de $Chimbări de r.uloA'e P9 I;n'" (521 \.5), 
Definiţia ,magllln we aceeasi in plan v"Mical ~ in plan 
ori~ontal Cele 575 de Iini utile ale un", imagmi pol şi ele 

TEHNILJI\'I • /'Iir. I 

- • '.--'1 

, , , 

Figura 8 

, 

, 

, 

să sUflOf1e acelJşi număr 
de SGtlimblri de culoare pe 
matl,ne. dar in '''POMul 

d"JlenSUlllor ,n·agHi. care 
eslede 413. adICă 26(35'31 
4=26) Val "ebur. deci. 22 
de lin,; pe i"'"'9''''' (sau II 
inii ptI semicadru) penlru 

ca (lschimbarececuloa'e 
să foe I ltlrooptiă. Două Iri 
soccesNe VOI r, da aceeaşi 

culoa<e. 

, 

In l igur~ 10 esI8 
reprezental Ln filtru 
pieplene. cu scopul 
recOllsbluirii setmalulUl de 
umi!l;lnţă (5 MHz). Filtrul 

se ul,lize"';, in 
compensarea eleCJonci II 
dia lOI,ei cromal ,ce . l a 
lflIfarea follrolui p .. plefle se 
aplici semll!llul v·deo 
compIe~, umltlllZii un filtru 
pe f.-ecvenţa de 4.43 MHz, 
care permite e~Uage,e .. 
CrOmin3!el. Ea es l e 
1nt!\rz ... 1tl. In conbnuare, CI.l 

128 ~s (două linii). 
onve<saltl~, $(! s.umeazâ CI.l 

semnatul video comple~. 

Deoarece $C slie că 

semnalu l este ide ntic pc 

\ , 

~~ M_ 
-

, • 
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Figura 

două linii stJoc .... ive, rezuM O ~,m inan~ 

de 5 MHz, prezentată in figura 11 
Această tehn ic;' es te 

imprumutată si de unele receptoare TV 
ma, perfectionate. suh c1enumi .... a d~ 
Super PAL sau Ccmb. Filte(. 

Semnalul pilot BJ..!.B.hl 
Pro iectat cu scopul cfe~teri i 

c.; !;t;'ilii semnalelorrc<iate, s<stemul S
VHS <> fost util izat cu predllo cţie la 
videocamere. Este la IeI de adevărat că 
multe receptoare T,V. co lor sunt 
incapabile să rep roducă fre cvenţele 

înreg istrate în sisiemui S-VHS. 

9 
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Se pOJte Jfimw d pf ima 
cop ie;l unei casete !nreg.sl f<>lc În 
sis:emul S·VHS este mJi bun:" dcc~t 
"ong;nalut- unei [mcg i st(~ ri VHS. 

In timpu l montJjulUi imag nii 
unei videocasete În $·VHS este 
posibil să ;wem semnJ le provenind 
Ce la c;lsele VHS SJU S·VHS. SJU 
emisiuni mixle (cafe contin Jmbele 
t ipur i de Tnr eg;s t r~ ri) . 

Videocasetofonu l care realizează 
mcntajul trebu ie · s~ şti e " despre 
ca", t ip de inregistrare este vorba. 
Cu scopul de a alege cea ma; bună 
procedUfă de i nreg lst(are. A luat 
astfel na~tere semnalul p ilot burst , 
pentru a se putea automatiza 
sel~{..-tia filtrelOf care se ~omută 

• in figura 12 este vizibil modlJ l 

+ 
I 

Figura 1 O 

~MI~ 

Figura 11 

de inseme a semnalulu, p ilot blJrst 
în semnalul ce crom,nant;'J . Iceea ) 
fe st preluaUi de ~ sistemut ~!amax. 

in momentul extrageni cromlnantei 
din semnalul v,deo complex. 
videocasetofonut S-VHS care 
rea lizează înregistrarea introduce un 
semnal de 4.43 MHz, care deVine 
627 KHz la i nreg istrare. Faza va fi 
de 90' . dacă inreg i strJre~ provine 
de la un videocasetofon ~u Y şi C 
~mestecate şi de 270' , dac~ 
înregistrarea a avut loc cu Y Ş C 
seP3rate 

Bibl iografie 
Les magnetoscopes VHS , 
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• Ameliorarea redării frecventelor 

joase • preamplificator pentru capul 

magnetiC de redare 
• convertor pentru banda de \0 MHz 

• Depanare iV_color 
• ceas_Termometru digital 
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