


GUGLlELMO MARCONI- O viaţă închinată radiocomunicaţiilor 

Guglielmo Marcani s-a nascut la 25 aprilie 1874 
la Bologna, Ital ia, tat~ 1 sau fi ind italian, iar mama 
irlandeza. 

Clasele primare le -a făcut la F lorenţa, cele 
s\tCuMa,e la LNomo (In InstiMul Naţional Tehnic) şi 
apoi la Bologna. La LNorn:;l s-a dedicat In modd8OSflbit 
studiarii flZÎ~i . 

Marcanl a avut Ideea genlalll, pe care nimeni pană 
la el .... o realiUlse . de a uti liUl undele eleclromagoetice 
pentru a se electua legliluri la distanţă (fără nici un suport 
material). Acest lucru s-a produs In vara anului 1894 , 
caM s-a dus să- ~1 petreaca vacan!3 In Alpii ~al ienl, 
Marconi reuşind printr-o muncă acerbă ti o sclipire de 
geniu $-O puna In practica. Această idee ~ a obsedat 
continuu pănă toamna. caM In vila părinteasca (Vllia 
Grifone) de la Pontecchio (IA ngă Bologna) a Inceput 
celebrele lui experiente, care de fapt au constituit 
Tnceput<.j telegrafiel fAn!l fir. In primavara lull 895 - dală 
la care se oons.kleră din punct de vedere Istork: naşterea 
telegraflel firi fi r - caM Marconi avea doar 21 de ani. 
acesta a re~~ prima eXjlerienţ.;'l de transmisie la distan!Q 
prin unda electromagnetice. de şi Inlre emiiAtar şi 
receptor se ana un deal. 

Este evident ca nici o mare Inyanţie nu poale 
apă rea din tr-o dală ca o realizare a unei singure 
persoane. ci ca o opera a unor coleCtlye (sau chiar 
generaţii Intregi) de cercetători. fiind un proces com
plex ~ adesea de durată, Şi inven~a lui Marconl s_a 
bazat pe oscllatorullul Hertz şi collerorullui Branly, dar 
genialul savant ita lian a Inluil cel dintăI cum se pol asocia 
cele d<Juă elemlmte. adăugăm! acestora şi elemente 
da or~inalilate . Meritele lui Marconi In inventarea 
radioului (telegrafiel fără fir) sunt lndlsculabile şi unanim 
recunoscute. 

Jntâ lnind unele Indoieli ele adminislra~ei italiene 
privind Inven~a sa. Marcani pleacă In Anglia. unde lşl 
efectuează In continuare experienţele sale, ob~nănd pe 
2 1unie 1896 primul său brevet (nr. 12.039) - care este 
~I primul In lume _ raferitor la comunicallila făra fir 
bazate pe undele electromagnetice 

In 1897 Marconi est9 delegat pentru a pune In 
practidi Inven~a sa pentru uzul marinai ital iena. instalând 
postul de receppe mai Iolâ; fIX (Ia 3km)" mai apoi mobil. 
pe un vas de război (Ia 18km). Putem astfet afirma că 
genialul savant ftal",n GugUelmo Marooni a pus nu numai 
bazele radiocomunicaliilor fixe. dar esle ~I părinlele 
radiocomunica~ilo( mobile. 

După aceste experienţe . Marcanl ,..8 Intors In 
Anglia In acel aşi an (1897). Inflin~nd prima socletall.! 
de tetegrafle fără fir. num ită Wimlles Telegraph Tradlng 

Signal Co, devenită In anul 1900 Marconi Wireless Co. 
la sfllr,;lul lui 1898 Marcon l a fosl Inyital de 

Ami,alitatea America n ă (unde a fosl primit cu mult 
enluziasm). real,dnd la Inceputul anului 1899 rapetarea 
celebre i sale experienTe. mărind dlstan!3 Intre emiţa tor 
şi receptor la 64km. 

Tot In 18:19, Intorcăndu-se In Anglia, Mareoni a 
realizat legătura radio peste Canalul Mânecii. 

In octombrie 1900 Marconl a Inceput realizarea 
concepţiei sale de a lega prin radiatelegrafl/l Anglia cu 
America, fina l izată la 12 dacembrie 1901. ora 12. cănd 
,..a primii sermalul conyenil formal din trei semna scurte 
(l itera S In alfabetu l Morse) , Marconl de~enea astfel 
Invingatorul yăzdullului. 

In timpul războiUlui. Marconi a stat la dispoziţIa 
ţă rii sale. controlănd posturile de telegrafie fă ră fir. Iar 
după sfllflilul războiului şi-a petrecut cea mai mare parte 
a vieP i pe iahlul său Elettra. unde a inslalal un mare 
laborator şliln)ific. Această navă a fost numită de 
conationalii lui Marconl"la nave del miracolo", 

, In anullg14 Man:oni a contribuilla perfecjionarea 
aparatelor de radiotelefonie. 

La 30 mal 1924 a avut loc prima Iransmisiune a 
lIOdi omene,ti Intre PokIhu (AngUa) ~ Sidnay (Australia). 

Incepănd cu 1926 au avut loc succes iv 
inaugurarila serviciilor parmanente de radiotelegrafie 
dIntre Anglia ~ respecb~ Canada, Affica de Sud.lndia. 
Au.ual ia.Amerlca de Sud ~I diverse oraşe dlnAsia. 

Nu putem sa nu amlnum memorabIla ZI de 26 
noiembrie 1930 cand Maroom. de la bordullamului sau 
Elettra, ancorat tn portulltahan Geneva, p"ntr-o SIngură 
comandă. a aprins lumirule la expolJpa dIn Sodney (Aus
tralia). cu ajutorul unui semnal radiolelegrafic 

Marconl s-a ocupat ~I de telfIYtzlune. prevăzând 
posibllilăţi de realizare a acesteia. Inca dIn 1899. 

Moartea sa neaşteptală survine la Roma, In 
dimi neaţa zilei de 20 lu'e 1937. Intristând pe toată lumea 
care l-a apreciat monumentala operă. Marroni a depus 
nelntrarupt. timp de 42 de ani. o muncA Iitanica pentru 
perfeetlonarea mlnunatel sale Inll8nţil . radioul • şi a 
tehnicii propagării undelor radio. O via!ă dedicată 
radiocomunicatii lor! 

In dud'; nenumăratelor onoruri pr imita de 
Guglielmo Mareonlln Iim pul ~Ie~i sale (culminand cu 
Premlul Nobel ob\inut In 1909) şi postum, niciun elogiu 
nu asle prea mult pentru cel care a realizat probabi l cea 
mal ma,e inyenţle a secolului trecut ~i care a Influen!at 
deCIsiv secolul In ca re ne afiAm ,1 In mod cen pe 
urmălorul 

Şerban Naicu 

Redactor şef : ing_ ŞERBAN NAICU 

Abonamentele la revista TEHN IUM se pot cOl"ltracta la toale oflci ile poştale din !ară şi prin 
fili alele RODIPET SA, revista flgurând la pozi~ a 4385 din Catalogul Presei Interne. 
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Preţ abo nament : 9000 leifnumăr de revistă. 

• Materialele In vederea publicării se trimit recomandat pe adresa: Buc u ret tl , OP 42, C P 88. 
Le aşteptăm cu deosebit interes. Eventual, menliona~ şi un număr de telefon la care puteţi li oonla cta~. 
• Articolele nepublicate nu se restituie. 



AUDIO 

PREAMPLIFICATOR-CORECTOR COMANDAT ELECTRONIC 

Elma Electronic, Constanţa 

Un sistem audio de TI'\3IIl'i 
cal~al. trebuie si IndeplineascA 
urmă\oIIrele tem'_: 

• zgomot ,1 distorsiuni totale cat 
mal reduse: 

- pulere aufidentă perllru a asigura 
o dinarnlcfl ma'e: 

• etajul final sa aibA un timp de 
raspuns cât mal mic: 

- si permită ajustarea câştigulu; 

- ... , .......... ,~ 
~ n __ n_ 

-lenWne maxImA de ie~ : 3Vef: 
- reglaj volum: -ao .... ,7dB; 
- profunzime regla] Ion: 

• jOase{4OtIZ): ·19 .... ,7d6; 
• Inalte{ 15kHz): ·IS .... I5dB: 

• separare Inlre canale: SOdB. 
O Cllnlderis!lcA interesantă a 

acestui I I eSle 

-- ..... ' 
sistemului le capetele benzii audio 
(CCMlael, să alenueze un 8Y9f1tua1 bas 
prea pulemie penlTu n.:2>Ia acustic;i 
de a.. dispuneţi sau si a(X:efltueJ:e 
.... te Tnaltecam 'anemice- ... ). 

Un .et de cirCIJile integrale 
car.. Ia un PIO! relativ scăzut. 
IndepHnesc In mare măsura cerinţe le 

de mal ...... $Uni amplif\catorul audio 
TDA1514A ,1 procesorul audio 
TOAI524A. In plus, prin utilizare. 
acestorcin:llite integrate se pol obţine 
sisteme lIU(Iio foarte eornpacIe, avârd 
un I'IUI'I'I:lIr 'oane rric de componente 
.~. 

Caracteristicile principale 
pentru TOA1514A....-.t 

- teoslune de allmentare:t24V; 
- pul8I'e de .... : '!nN14D.: 
- distorsJuJ1l: <0.1 %; 
- vitezA de urmarire: t OVII'S_ 

TOA 1S24A este un 
r stereo de 

lIInSilft c::onIWlue pe pni de c:ornandă. 
De aici rezultA nltte avantaje, care 
jlIsti1icI\ pre\uI de cost at i'rtegratului: 

· se loIosese pOIenJiometre simple. 
evit;!Jndu·se cele duble (greoaie . 
SClirTlpe ,1 nellabl~l; 

• conexiunile dintre montaj ti 
poten)lometr. pot fi oricat de lungi fi 
neecral'la\e (pentl\l ea nu transportA 
semnat audio); 

-"""" ...... ,~.,m"""MI!Ile eKteme; 
-d1s1of5k.nl fi zgomot reduse. 

o 

• se el.,.... zgomocul care apare In 
montajele claslce din ca.,z", uzurii 
pgtenţiome1relor. 

Realizarea praclltA eSle 
foarte simplă, neexistind elemente de 
reglaj <In atarA de cele exteme). 

Firma Elma Electronic 
realizeaza acest preamplificatOl' pe o 
plku!A de circuit imprimat cu 
dimensillllil. 86x50mm. In plus, 

pentru a asigura o tensiune bine 
sta~ fi fItmtj. preamplit\c3torut 
nle echipat QJ un IlabillUJlor ntegrat 
LM7812 (astlel se poate allmenta 
direct de le bara de +24V a 
amplificetorulul QJ lOA 1514A). 

Pl ntrU CII Inll . I&I !I: firma 
noastră va poata IIYrB acest montaj şi 
prin ~tA.la pretul de 110.000 leL Ne 
putell contacta la te!. 041/69.42.88 
(tetnax O4t/69.09.80)!I.IIu la adresa 
CONSTANŢ A. II •. Merifor nr.2. 

o 



CircUitele Integrale 
produse de firma Japoneză 
SANYO echipează foarte multe 
produse electronk;e de 
provenienţA asiatici (radioun, 
casetofoane, racliocasetoloane 
elC.). 

In cazul dezafectănl Ul\Of 

astfel de aparate componentete 
bune $8 pal reu\J!J%iI, in cazul 
C1rtl1.telor IIltegrtlle fiind necesarâ 
tuOO3st8f8a schemelor eleelrJte 
de aplica~L 

Circuitul In\egre\ LA3361 
esle un decodar pentru semnal 
Siereofanle, de tip PLL. Cirtll,tul 
este prezentat In capsulă OIL 16 
!n figura 1 este prezentată 
eplica!,a practic! a C1rtl,lJI.;lul. 
Singurul leglaJ este cel al 

• "' ......... - ,~, 

CIRCUITE INTEGRATE SANYO 

ing. Aurelian Mateescu 

, 

• 

FlgulO 1 

semireglabrlului de 10kO:, 
astfel ca la pinul 12 
Irecven!1I generată de 
oscilatorul controlat 1n 
tens.une sa fie de 16kH%. 
Alte date-

- tensiunea de alimentara 
Il'IaUflA: U,.4-,6V; 

puterea dlslpală 
maximA: P _ =5OOmW; 

- curentul ptin dioda LEO: 
1 .... =2OmA. 

CrfQ.dlul LA3220 
este IMaI in capsulă D1L 14 
!i>I ntprazlnlă un 
pl"8ampUflC810r audio dual 
de zgomot mic avind o 
functie specializată 
preampuficatOf de 
inregistrar.redare pen\1U 
casetofoane, 

Schema dfn figura 2 
reprezinta partea de nivel 
mic II unul astfel de 
casetofon eehipot CI,I: 

• circuite separate de 
reacţie negativă selec~vă 

pentru redare şi Imeglstrore: 
- controlul automat el 

Frguro 2 :J[:::::::::::::::::=::~~~~~~::~::::~nlveIUIUI semnaluluI la 
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•• , 

,. > " - [A4182 " --- -tlK(2224) "-
! 

> . '. , . • • ,- -" Figura 3 

premagnetizarea benzii In 
curent continuu aplicată direct pe 
Infă şurarea actlv.ă a capului 
universal (inregistrare-redare). 

(figura 3) ce Bchipead multe 
tipuri de dublu radiocasetofoane, 
tA4182. 

Banda de frecvenţă 

reprodusă este cuprinSă intre 4 Q. 

12S00Hz cu o liniaritate suficient 
de ridicată. Tensiunea maximă de 
al imentare nu va depăşi 16V. 

Ultimul circ l.li t prezentat 
este I.ln amplificator de pl.ltere dl.lal 

Caracteristici tehnice: 
tens!uoea de alimentare 

maKÎm:i: U. =18V: 
i mpedanţa de intrare: 

Z,=10kQ; 
- impedanţa sarflnii: Z. :4Q; 

puterea ma~imă livrată 

sarcinI!: p .... =2Wfcanal; 

MeSE : NT SERVER 4 Enterprise 
Ghid de studiu 

Auto ri: LlSA DONAlD 
JAMES CHELUS 

Colecţ i a: SOFTWAREJHARDWARE 

Lucrarea reprezintă modalitatea cea mai eficientă şi 

accesibilă de pregătire in vederea implementări i şi utilizării 

pachetului software Windows NT 4.0 Enterprlse, element de 
balA pentru atestarea MeSE. Sunt descrise În detaliu 
plaflificarea şi Instalarea. gestiunea resurselor, suportul 
multiplu de protocoale, conectivitatea netware, Irltemet 
Information server şi chestiuni legate de depanare. 

Scris de profesion i şti al reţelelor de calculatoare. 
acest ghid de studiu furnizează o introducere comprehensivă 

in administrarea şi Implementarea NT Server 4 intr-un mediu 
de finnă. 

Gru l'lll Edi lorial ALL-Scrviciu l "Cartea prin pOlltăH 
Sunall ,1 comandalU 

lel:01/413.11 .58:01/413.43.21 :011413.18.50:011413.1 6. 12: 
fax:011413.0S.40. lax Oistribupe:01/413.03.29 

sau acritl llla: 
bd.Tim fşoara nr.58. seclor 6. 16548 - Bucure ~ti CP 12· t07 

NOI VĂ ADUCEM CĂRŢILE ACASĂ 

~ 

.-~ 

l00uF l000..F 

.-~ 

- banda de frecventă reprodusă 
este cuprins ă intre 2S+20.000Hz. 
Cl.l o nelinlarita te mai bună de 
±ldB; 

- THDsO.S% pentw Pou, "IWI 
canal pe sarcină de 40:. 

Notă :ln paranteză este 
trecu t indicativul echivalenţelor 

directe ale acestor circuite 
produse de I.lnele firme asiatice. 

NOUTA ŢI EDITORIALE 

Editl.lra ALL EDUCATIONAL 
oferă nl.lmeroşilor săi cititori o 
Il.lcrarea I nteresantă intitula tă 

"Introducere in LINUX- - de Mihai 
Băscă. in colecţia INFORMATICĂ. 

Pe parcursul lucrări i sunt 
prezenta te pe larg subiecte ca: 
instalarea Linl.l)( (pentru 
distribuVile Slackware şi Red Hat). 
configurarea resurselor sistem. 
conectarea la Internet. poşt a 

electronică . editarea te)(telor. 
căutarea i nformaţiilor pe sistem şi 
utilizarea interpretorului de 
comenzi bash. 

Al.ltorul lucrării consideră 
pe bună dreptate că cet mai bun 
mod de a folosi Informaţiile 

prezentate In carle este lucrul la 
calculator, e)( perimen tănd cu 
fiecare comandă şi cu fiecare 
exemplu propus. 



AUDIO 

PREAMPLIFICATOR PENTRU CAP MAGNETIC 

Gabriel Maxim 

Schema prezentată mal jos pOI,riut prin lntennediul rezîslorilor func!ionare In funcţie de temperaturi. 
poş.te li folositA la rea lizarea unul Rl fi R4 ti care fonnew. In acel.fI S~hem. poate fi fola.,itâ la 
casetofon. In cazul In care posed6m timp, ImpreunA cu C4 o buclA de orice tip de cap magne~c, 
IX'rtea meeanlelo B acestuia. reacţie negativA. recomandtndu-Ie lotu ~i o impodan\~ 

P,eampliflcaterul a fost Condef'Satorul C5 supMmă II capului c:uprlns6lnlrfl 1000 'tl 4OOQ. 
conceput In a,a fel Ineal să ofere semnalele o;Iln alara benZii audio La proiectarea circuitu lui 

p&l'forman!e superioare In cee:~~:~Im~b~~~I'~"~'''''~'~'~PO:''''~':U~~~~''~'''''''~~~.J~~~'~~~~~~f~~~~' prlva,l. C81~at.a semnalului, Cuplajul cu ili doilea etaj se de de 
dlslor,lunlle ,1 raportul semnaU faca 1I,lvanle pentru optimizarea cu 
ZIiIO"lOI. luncţioNirll fi eliminarea pentru 

DIn cau~a Yit~zei mici d~ Inconvenlentelor generat~ de un unui zgomot de bnd eAt mai mic. 
depln,.,e a benzii (4.76em/1) fi din condensaiof eledrolilic de cuplaj. cara Oin acela,1 motiv se vor folosi 
cauza tnueflerului mic al capului ar putIN lntro6uce distorsiuni . IrBnzÎlIoare cu zgomot redus. acestea 
magnelk (1 .7Sl'm). tllnsiune~ Re~lstoNl R6 Impreună cu fiind cal. Inc:apsulate In plastic: 
produ •• de ca~1 de redare nte condensatorui C3 realizeazA o lihrare (BC171 , 172, 173, 252. 413). 
Ioane mIcA. Oe aceea. In primul rind . luplimentari a ten.iunu de poIarizare CondenHtoarete eiectroi itici vor fi 
preampliflcatorul trebuie sA aiba o a uanll$tOI\l!u1 T2. SOMate dup~ curentul da fllgă. 

ampli1iearemare. amplifiearaOOlinutj . Ultimul etaj, format din aleglndu-se cete cu ..... Ioarea cea mai 
In catul dl falA , prin intermediUl celor tranzlltorul T3 , este separat galvanlc:: mlt<\ II ace$lula . 
uel ataJa de amplificara. de primeia două etaje prin Monta)ul astfel consuult nu 

Avănd In vedere amplificarea condenntOl\l1 C7. Polarizarea necel~1 reg laje. 
mara , esta necesar ca Uanzl&tol\llu l a fost făcută In Se r,comandă să 5' 
prllmpliflcatorul să aibă un raport cone~iune EC. având rellC!ie globală foloseast<\ penuu legăturile da inuare 
HmnaVzgomotfoane mare . d. eur.nt conMuu care asigură o CIIblu IICranal. cu masa la ",s1ul 

Cu preamplificatorul 5Iabllizare a ~nctulul s\atic de casetofonului 
ptezan\at .-. 0b!lnut o bandă de r""-"-"---' ___ --"--"-"--'''-''-''-'-''--------
ffllCven!l de ~O.OOO Hz cu o - tlrrnt/nlCl;fl pagint/ 1 . Curentul prin uanzistorul 

n.uniformitate de 13dB fi un ",pon t~~~~.;;~· ~-~~doo~'~lC~'~('~;:H~ BF215 va fi O.5mA. iar prin sermalltgomotde 57d8. din TEHN IUM CI.I trel'\llstoafele AF citea 3+5mA (fări 
Preamplificatorvl este . dupA . tensiunile la lemn.I). Se ..... modifica eventual 

cum am mal spus. fOIfIIiIt din trei etaje rezlslen)a de 2.2kO: (Intre 1.8 fi 
d, amplificare. dintre care primale I I 4.7kil). In prezan)a semnalului (chiar 
douA • • JeAlulle din TI , T2 ,i piesele I:~!'::::',;~ten~unea d~ la p;nu! 13. IAr' modulalie) se V8 rejjla L9 as!!el 
af,renta, lunt cuplate galvanlc, Iar 11 ctJ O.1V mal mu~ o:Ieeal la ca ten,lunea continuA la pinul 14 al 
ultimul etaj este coneclat prin . La plnul13 tensiunea va fi CI2 sA rlImfinA la fal ca IAră semnal 

:::::;~' ;;~:::;~'2,~:::,~ mei micA decAt tensiunea de (circa 5.5.6V).Asttel. cenUUlcufhei In 

~~~~~~~~~§~~~~!'~~~~~'~~~( '~O~.,~.~'~'="'~.~L=.~.~.~"~"~.~5~.~.~""""'~. ff' e CI.I fracvanţa purtătoarei = I~ ~""" .. " " .,~ . Ami""" .. " .. " '" 



, 

CQ·YO 

RECEPTOR M.F. 

Oi nu Costin Zamfi rescu/Y03EM 

SC:IIema (lin fl gura 1 ~ este ~atraetivl. da~ fiind 
reţH&ZÎnIA un receptor capabil să cornpIeUatea lChernIIi .. constituie 
reeePl!oneze emisiuni OJ modula!ie '0 capocanA fatalA' peoInJ 1'W')Yicj. 

de! trecventa (Mf) 8VAnddeviaJia de SOliJIiR eSI8 aelllziJionarea 1--'<;>'-
frecvenţA de t5kHz In banda de unul transeetve. industrial pentru 
radioamatori de 8Om. mai exaclln CB, sau pentru benzile de 
porţiunea 3,e.3.8MHz. Citjtorul $(1 rOOioamator. de tipul multimod{ON. 
poate Intreba, pe bunA dreptate, SSB, AM, FM), economisind timp ş,i 
car. poate n dHtina~a unul chiar banii (montajeje ralaltl cu greu 
esamell8 monta). deoarece In $& pOt ,.valorifica. doar cel mult 
Intervalul de rrecven~ indicat pentru piese). 
traficul se dal!i\şoara PfilcUc Dar In aeesl mod nu vom 
eKClusiv In SSB. Qeupand o bandă Invi\iI no::iocIatll l'IIIric: In ~..,., cu I ",,+-' 
de arca 15+2OI<Hz. o 8I'I'OISluna MF telric:aemislorlllor MF. cel mu11vom r 
(d'IIar a.o ~ mica da fl'ecventl) rAmIne" osaIa!Orul c:omandal de 
nu este adecvati IlJCIUtui In banda diodavarieap fi" ~ tu 

de 8Om. ea.. este foarte diode di'l1Nl/lUllle. Nu vom ~ exad 
aglof'l-.tA seara fi In tmpui llOPli. ce est. devial1i1 de fr$Cllenlă. 

In unde SCUfie se indicele de modulil!'e, curba In S. 1-+. 
recomand~ ea t<a!i(:1,11 MF să se panta diserimlnatorulul, rolul eO el 
IacA In porţiunea superioarli a al Um~atorulul, cum se aM banda 
bentll de 10m (peShI 29MHz). de trecere necesară II ret:eplorului 

Avantajele iuctull.i MF. mai ele. 
ales In 1Ia/iQ.J1 din "mobij" sunt bine Este totu,1 bine dacA 
CUIl()SOJte celor care lucreazli In dispunem de un transceiver I .;49..1 
uus. indIIslTiaI multimod pentru a testa r 

AueOl1J oons.id&ra ~ "acasA" fie partea a emisie, tie 
din flgur. 1 ce o prknă eta»<'i In partea de reeewe. montajelot Mţ 
~. unU reeeptor, respet1iY a pe ca" le e~ecut.llm . Munca va li 
unul trasceiYer MF specializat fie mult UJUf8iJI. l;io;i one dispune de 
penlN 29MHz. fie penlru 21MHl: un ~\I)( de HfTII\&I MF? 
(penlru cel cale doresc şi au In IlUmllrele 2,6 " 1011998 
calitatea de a activa In tra/iQ.J1 CB). ale revistei TEHNIUM avtoruI a mal 
Pentn..laeeasta. se poaIe liICIt locă publicat scheme car • . de,1 se pol 
o schimbare de frKvenlă. a'fil cum utiliza il"ldependent. lac parte din 
se va arlita Intr-unul din num6lele transcelverul menţionat mai sus. 
viitoare ale revistei. Se vor putea Ideee este de a lesta sU(".(.8Siv p;'Ir"\; 
aooperl 200kHz. adicA 8 canale din lan\U' de emisle şi din ~!ul de 
standard cu o ~ de 25kHz, cu reeeppe, mlisurlind parametrii şi 
iIOOId continuu, de pKblo Intra 29,5 şi corectand erorile pentru a obţioo 
29.1 MHz Iau Intre 21,1 şi 21.3 perlorman1ele scontate. luenJ ·'01 
MHz dupA cum utiizlim un aistaI de grlimadli", _ntual numai w 
cual"! adKYalln"p1huI osdIator fix 'sflinta fUNbe'n~li' eSle c,,>-l 
(el ,ecep1Onllul complet), Sd>ema contrapnxluctiY" dacA montajele 
va fi w dublA schimbare de YOf "rr.ve', YOf....-ge aproKimativ 
frO!lCYell\i , pm.a frecvooţli şi vom trage oonc:tuzIa cA ntr eKÎSIfi 
Intermedlafi /ind variabilă Intre nici o IagătUl"t Intre teorie fi practici 
3.6+3.8MHl. (?I?) . In loc d obse/Văm cA de fapt 

FIr~. Intr..o aM etapă se noi nu controllim de loc montajul 
poate 'fixa" prima frecven!ă pentru ' a-l plasa" In cond~iile 

Inlermedlarli ,1 utiliza In locul teoretieedont • . 

. I 
'Ilil ! ' !~ ~~ :ii 

I 

! 
! 

I , 

w ar"\ulul un set de frecvenţe Receptorul din flgura1 se 
sintetizate din 251n 25 kHz şi atunci poate t"ta w a;utorul generatorukli 
acoperirea va putea depăşi 200kHz. MF din nr.211998 (partea de AFI,i 

Re~~area.dintr-unfOC~.~'~~~~~~~" ~':!'~"~~'''~O~'''~' :=~~~~~~:=:=:=:=:=J[::: : MF din nr.611998 
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.. poate testa Integral . Ba "* mult. 
se pol faca fi rec8P!i ale emIsIlrioI' 
MF emise de acesta In o •• cartier (cere 
cIoIIr IOmW). 

Intr-unul din numetele YiIoare 
.. va da schema lIfIUÎ 81T11lAtor MF 
(pentru 3,6 .. 3.8MHz) pornind de la 
monIaje!e din 1Y.2 fi 101'1998. 

lmpreunâ cu 5cll8ma aelUilIă 
din flgur. 1 se poate rapid ale:\tul un 
lnInsceiver MF. 

Inteojile Yiiloar. fiind 
°delvJluile", sa Irecem sol exan'linan1 
schema aon flgurl' cu inlMas sporit. 
Receptol\ll esta superheterodlRă. 

avind frecvenţa intermediari de 
4SSIlHz. Cin:uiIU de intrare (cu lICO!d 
fix pe 3.1MHz) este aleAtuJ\ dintr-o 
pereeh8 de ertu~. cuplate o:.ptdt .... 
1. cuplajul critic. Aslfel se obţine o 
rurbâ plati cu banda de trecere de 
cltea 200kHz (Ia 3dB) centralA pe 
3.7MHz. 

Cirtuilul de Irltmre 8Slgl,Jrll o 
atenuare de aproape 40dB pentru 
frecvenţa imagine (4 ,S I+4.71 MHz). 
ceea ce este sallsf"dIlOf. d_ece 
nu .,ml staţJl pvlemir:e In _astă 
porţiune de frec:venţe. 

RooeptOfVl nu are AAF ti prin 
urmare de la dn::uitui de Intrare 
Mf'I1I\8II.J atacA mlxerul (scI'oIrnbMorui 
de frllCV9f\\i) CIIfe este realizat aJ 

cirouitoJ Integrat Cl1 (18 pinulI2) . 
Qsci!9IQrullocal fISIe re81 ~al 

al blocul all1j)llficalor limilator din CI I . 
C. Ia ~ul8 .. Ql1ege surnnallmitat 
(dreptu"",hil.llar). care .. apllc;'i 
dtaJitulul oscllant realizat aJ bobina 
l3 f/apoi IntrArii 6 8 ampllflcalorulul 
limltator. 

La fre-evaoţa de rNOIlarţ;) 
reacpa este pozitiva ,1 osdIatorul 
IUCfealâ Intre 4,055 şi 4,255 MHz. 
COndens.atorul variabil de 350pf cu 
demulliplicere reprezintA JumAtate 
clnlf-OO COl dIM -'tir dublu clasic. Se 
va prefera tipul 
1:5,66 ~ nu cel 
MF lISte mult I 
dar vom vedea -

'-''-'-
~t. echlibrat ti este realQat a.o 
cetuIa de ~ din cn ClIe, fn 
mod normal, " te loIositA CiI 

disetlmlnator Mf (ca fila allo mixere 
cu CI specializate). Este necesarea la 
pinull2 ~ ÂI nu de1:~eescA 
IO+2OmVeI, dar pentru emiskml Mf 
Intrarea 1n limitare nu Kltroduce 
disto,sluni. Tolufl, 1.10 semnal prea 
mare ar putea afecta $tab~itatea 

osdlatorutui local (f&nOmllnul de 
"tArAre· al ffKvenjel). mal ein In 
modul de lucru SSS, cind 
scf1lmWJtorul de freevell\i devine 
detector de prOdus (vor apAl1Ia In 
SSB fi dlslarsi.JnJ nelinlare). 

la pInuI 14 se obţine 

semnalul de 455kHz, seledat de 
d-euilul de la plnul 1 (o pnmă ftltrtlra). 
UrmaazA douA peradIJ de t:rcu~a 
cuplata CIti;; In AH 

Conectand ampiiticatorU />E 
din figura 3 _ _ ~A.a mixeruIui fi 
cobortInd lrecven!a O$CiatonJluJ local 
cu aJutorul unul oondensator de 
470pf StyrotleK (a se testa valoarea 
optm.II) lotre 3,65+3.8 MHz ( .... zi 
flgura 3b), mIxeruI se 1rnn5forn'lt In 
detector da produs, iar receplorul 
poate rftC&J'lIIonil.mlsluni SSB ti cw 
( ..... ntual) Intre 3,65 .. 3,8MHz 
(aooperirea osdlatorulul $C3o:Ie pm 
conectarea c:ondensatorulul de 
470pf). 

01· 
fire"e. lIIimentarea />EI a 

cliic:rimNtoruk.i " a ata;.Jui AN din 
flgulll 1 trebuie lfllat.ll. v.,.. k>aa doar 
CII ,1 tranzlsloarele din flgurl la, 
avind un t sinerodin.ll cu 

CQ·YO 

chiar fi adăugi rile reoomandale ald, 
S<:hema din flgura 1 nu a rost gandiIA 
ca un receptor multmod rlfli!iaI) fi de 
acea f8t:8P!ia SSB se poata face ""
In ci,ll: In orice eN, monlajul din 
figura 1 Ifl gflSft,le astfel o aIIA 
utilizare (cel pu!ln parţial) ca ÂI nu 
riş«I ÂI tie loIoslI dDar arareori 

Ca 5.11 Jnţelegem cum poala 
funeţiona CI I alAi ca sctllmbâtor de 
fmcven\oll cât şi ca detector de 1""00"', 
fărli a comuta nimk: ta Ie'''e, asle 
neceMI' ÂI analizAm, comport3retIln 
freeyerl!' a ci'wilului format din l4 fi 
oondel\5atoalele de 10nF şi Inf, In 
domeniul audio (fi chiar mai sus) 
bobina l4 se poate considera 
swncIraJit şi, prin urmare, 
COIdei_torui de 10nF lmpra.nA al o 
felistel'llA de 8,5IUl eonectalfl Intern 
Intre pinII I ,113 constituie un fi ltru
trece jos avand o atenuare de 3dB la 
cft:a 2kHz fi de 6dB 18 3,4kHZ. Prin 
urmare, ~ipl~ " filtrul trace
jos reaUzeez.ll un deleclor de produs . 
Contl(lun.a Int,e oscilator ,1 
multiplIcator este reallz:alfl Intem. 
Revenind ~ CÎfalitul de la pinul I al 
CII , se c:onstad eA la frecvftn!a de 
rezOll8n\oll a c"allUJul de deriva!le 
larmat din L4 şi oondensaloruJ de lnF 
(455kHz) , condansatorul do 10nF nu 
oon!ew, 1W1d scurleIn::uiL Se obţN 
o bandA de 2OId-I.z (datailfllMlIOOllzAli 
dalfl de rezistenţa de 8,5110) ,1 o 
oomport.are de FTB (ea la orice 
mixer). 

In flgulll $ esle desenată 
ealitaliv atenuarea oonferU do 
c:in::uIM analizat. ExislfI ~ o feJectle 
(circa 6OdB) la o freeven!A de circa 

". 
"",o 3 

I50kHz 18 care condensalOl\.ll de 
10nf rezoneazA serie al inductan\8 

150kHz 9OO$la se comportA 
In sfArşi~ la fret:ven!e mari 

, din sehema de la pinuI 1 
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caro, Tmpreunt cu rezisten!a de 
8.SkO, const~uie un filtru Irec&-/Os 
care atenueazA puternic 
~tele de mbcar& sUperioare. 
precum ~ kecvenJa oscIatoniuilocal 
(eehilbrarea nu este perfectA). AsIfeI 
MI explică alu". curbei di'I figura 5. 
Se!ma1U de 4551d-tz eale atenuat de 

fillfU Re trete-Jo$.1a tare se adallgă 
fi efeelul condensatgrului da IOnF, 
cala rezoneazlo cu Indudanj8 ~~Ior 
la circa 1.S-2kHz (o rezonanfâ 
'plată·). 

·~rh-

6). de drca 60dB (f .... tmilare). De ta 
l00"V apare lim~alea , utle l ci 
pentru O,5-1mVel le plnul 6. 
demodularea va fi perfectă fă,. 

"Iattil', Iar semnalul AF ebsolul 
consIlIIll. dependent doar de deviaJiiI 
de tr.cvenţă. Ace... COI'8iiP1100e 
unuI~ de 2-3j1.Vella Intra",_ 

In figura 2 este dalJi o 
vMant.!i simplificatA. fAri M I. doar aJ 

3 eIreoila (cu cel de la pinul 1 al Cit). 
Sensibilitatea va li ItCUm circa 
10+151'Vitl, da. ceea u scade muH 
este HleclW~atea . Aslfel atenuarea 
canalului adiacenl (4SS%25kHz) 
se.de de la 45dB ta 25dB. Această 

' ,H 

2K1N414! 

S'I. 1CKVo varlantj poale fi utili In ~mpul l&slelor 

preliminare, sau dacA ne mărginim slI 
recep\ionllm micfoemi!Jolerul MF la 
micJI dlstaoţl , FuncJlonarea Selecti'lltalea 

IICX8p1abol.lo, rirj a se 
obligatoriu un FT J activ 

ut.oza d,serrnonatonlui as.Ie descrisă In 

Pentru Iunqtooi!Orea ca 
T'EHNIUM rv.211998. Panla 
discrWnioatorululesle de drea O,35V1 
kH~ , Prin urma.e, un semnal MF cu 
1If;5kHz produce la ~,Ire un semnal 

"', 
U ... ~.35x5f' ,41.' ,24Ve1 (cel 

P<l!1n lVet). 
De aceea e\ajul AAF COIIline 

doaor tranzistorii fi~\I si aore 
amplilleareao egală cu I (practic:, r;eva 

~ 
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Acordul .eeePlorvlul MF 
·dupi ureclle" esle mal mull decât 
riscant Esle necesar si se conecteze 
la plnul 14 al CI I , apoi In baza 
tranzlstorvllri AFI şi In mat, la pnu 6 
la CII un osciIoscop, mllwitmetru 
sau mk:ar un vdIrnetru impoovIzat, ca 
In I lgur. 4 fi sli se acorde LI , L2 . l4, 
l5. l6, l7 fi l8 pe ·muimum· 
ffllu, Arld acordul de câtava ori, Se vao 
reduce nivelul aplicat la boma dll 
antenl succesiv penlru a se evita 
Intrarea In limitare a AFI sau SF; altfel 
acordul este laols ti ·plat· (exagerat). 
Pentru • ciIi frecvenţa oseiatorului 
local se poate c:onecla fraevenţmetnll 
la pinul 8 al CII , respectiv la pinul 8 al 
CI2 pentru ao cili Iracven!a 
Intermediari (tensiunea "le cir"" 
~VItI). 

Punctele inlkale de 
~ a aparatelor sunt poocte de 
~fl!lli Jo;wă şJ del*:Ordui produs 
de aparate este minim. Ca 
genereloare se pollolosl montajele 
din TEHNIUM nr.2 ~i6l1998 dlsculate 
anterior. Semnalul se va divil:a eu un 
divizor rezistiv adecvat 

Bobinele se e~ecutlt pe 
cercase de tip oalA ·Electronica· 
utitizete In modu!ele de sunet ale TV 
a1b-ntgru indigene ( 1 0~10~15mm). 

• ••••• ·1 .. 

superhelerodinl nu aunl probleme, 
deoa.ece cirruftele AFI elimina 
semnalele AF prezente la plnul 1 al 
CII . CiIiIorU Invvntiv PQ3Ie conecta la 
pft.il 6 al CI2 00 detector de produs 
cu 00 al treilea TAA661 (vezi 
TEHNIUM nr.II1997), rnocIificAnd 
oseialoruJ de purtitoare pe 455kHz şi 
poate ,ecep!iona SSB cU Intreaga 
schema (fară discriminator fireşte). 
Iă .. a se modifica oseiIatorul variabil 
(VFO), ca In flgurl lb. Această 
combinaţie de receptor SSB 
aupertleterodină nu .... ;wea Ind ° 
M I&etivilate muti mal bună decat a 
sinerodinet. dooa.eo& filtrul AFI este 
dimensionat pentru MF fiare ° bandA 
de circa 1SkHz (ta SdB atenuare). 

"jJ"''--I ''_.'-'' .... ···· ·1_2OIMr; 

Tranzistoţul din AFI poate 
lucra liniar (pentru semnale de cel 
mlAl 1 .. 2mVef la Inlrilfe) , dar şi ca 
limbtor da bandă '''IIustlt , dacă 
semnalele apllo::ilte .... n\ mari (peSte 
20QmVef limiteată perfect). In acest 
mod se asigura proiecţia CI2, care nu 
poate primi "",1 muH da O,5+O,6Vef \;1 
pinU6. 

AmpI"lftcaraa aste dalll de SF 
(circa 3Qd8) ~ deAFI (drea 15dB),la 
care le adună circa 7dB de \;1 r:*witul 
de Intrare, deoarece 118 consideră că 
anlana are SOO (prin transmatch),iar 
·,a,Cina· circuitului de Intrare este 
rezlstan\8 da 2,4kQ (se "ridica· 
tenwnea). Amplificarea cea mal 
mar. se realizeaz~ InsA In 
~i!'Icalllrullimitator .. CI2 (irllrarea 
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miii mică). 
Reg!aţuI nivelului .. face cu 

IljuIOru! oomuiatorutui K In lrfIi Irep\e 

(OdB •• IOdB " -2OdB eproximativ). 
Olt(:$ se doreşte putere mal mare se 
poate elimina rezistenţa de 100 
~tlt eu asterisc ,1 se pot In«ul 
tranzistoarele BCl071177 ru BOI351 
136. Pe 5ll se pol obpne circa 
200mW maxim. Oact se folosesc 
t .. nzistoa.e BC In etajul final este 
bine sli M se confeeţioneze nifte miel 
radiatoare (vezi TEHNIUM nr.3 ti 41 
1997). 

La boma B se poate conecta 
un Instrument de curenl continuu 
pentru a se ridica curba In S (vezi 
lEHNIUM rv.2l1998). 

Se .... uliim drmâ CuEm O, lmm şi 
se VOI' oebobIo ... dupâ dorIn!ă. 

Toale condensatoarele da 
acord lJIIIilate In eircuitele oscllante 
sunt cu dieleetrk: styrofle~. 
Condensatoa.ele de cuplaj da 12OpF, 
27pF, 24OpF, l00pF potI" ceramice. 
Celalatte eondensatoare \/Of fi 
ceramice (C>4,7nF da decupllIj sau 
de cuplaj). 

Condensatoarete de S,6nF ti 
1,2nF da la discriminator vor n 
styro~ex . Excepţie lac. fireşta. 

Q:)J'I(Iansa lOa.sle slectro1lt1ce. 
Inainte de a se aplica semnal 

montajului se \/Of verifice cu ajutorul 
unul voltmelru de <;LJ.ent eoolÎJ'MJ 

• eorIl»1ual1l1n papN 4 • 

7 
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RADIO 76M2 

- Ul7>1af6 din numArul/meu! _ 

Formar&a semnalului DSB 
(eu purtătoare suprimată) In 
modulatoN! echilibrat urmeaza cu 
ampl ifICarea lui cu trar><:istorul lV7. 
F~trul electromecaoic elimină banda 
superioată . Semnalul SSB se 
amplifICă in al doilea circuit cu 
tranzistorul 1V8. Mixerul CU,diodele 
lVl3+1V16 transferă semnalul SSB 
cu frecvenţa de 500kHz la IfI.cventa 
de lucru Tn ba'}da de l6Om. Oraselu l 
ILS rea lizeaza aceeaş.l funcţie ca şJ 
droselullL1 . In acest mixer nu sunt 
elemente speciale de ech ilibrare, 
pentru c;!i şi fără ele se asigură 
suprima rea frecvenţelo' VFO-ului In 
sp&CIrul de ieşire al semnalului T~Rx 
(se Inţelege , In calcul se ia 
suprimarea suplimentară pa care o dă 
FTB). La cosa 9 a ~cii 1. semnalul 
pe frecvenţa de lucru ajunge la ~aca 
4, unde se găseş,te !IItrul 4C12+4C16. 
4L3. 4L4 pe traselll Tx. Analog ajunge 
semnalul la FTB de pe traseul Rx şi 

o 

o 

se ajunge exact la aceleaşi 
caracteristici 

Aşezarea tuturor celor 4 
subansamble de semnal mic se vede 
pe module In figurile 8+11 . Plăcile 

VFO-ului, oscllatorul cu frecvenţa de 
500kHz ~i comutatoarele electrooice, 
placa RAA şi a filtreler de bandă au 
dimens.iun~e 140ltSOmm, iar placa de 
b;u:ă 140xlOOmm. Plăci le se dau la 
scara tl1. iar materialul lolosit este 
textolit sau sticlotextolit cu grosim(l3 
1 ,5-2mm. Indica~i asupra 
confecţionarii plăcllOf sa dau In figurile 

8 

recenzat de ing. Florin BăIanN07lBX 

alăturate plăcii . cal şi pe pladi . In 
esenţă . circu~ul imprimat proprlu-zls 
este facuI Intre punctele mici elbe 
(prin orificiile carafa trec picioruşele 
difer~elor piese). iar punctele mici 
Innegrite reprezÎfltă orificiile prin care 
trec picioruşele plesalor montate la 
masă . Punctele mari (cerculeţel ,,) 

reprezintă cose sau pinl care se pun 
pentru Intări .... a rigidităţii mecanice şi 
electrioce . cAt ~i pentru creşterea 
fiabllM~l firelor ce formează cablajul 
TxR<. De a$emenea. se pol lipi 
conductoa .... Inlre picioruşele piese lor 
ce trec prin cerculeţele albe(izolate 
faţă de masă) dar procedeul. deşi a 
fost in~ial folos.it de constructor şi se 
foloseşte frecvenl pentru luc:mnle de 
laborator. nu este indicat odată ce 
folosim textol~ sau s~exlOl~ placal 
Este de preferat ca placa de batii să 
se fadl din sticlotextoln dublu placat 

Se curăţă plăcile imprimale. 
eventual se cositoresc şi se acoperă 
cu o pelicula de colofoniu d~uat In 
tiner (benzina, di uant) 

pentru aplicarea componentelor. 
Condensatoni electrol ilid sunt de tipul 
K50-6: condensato ri i neeledroliti<:1 
KM5 şi KM6 (pentru cal~ale mal bună 
se pol Inlocui cu $(!fia KLC. ia, pentru 
slabil~atea frecven!elor circu~elor. 

KCO-I ~ KC0-2. sau roiar KT·mica ). 
trime .... KPK-M, condensatorul variabil 
KPE de la rl>Cl.lplorui ALPINIST (se 
foloseşte numai seqiunea de 250pf 
care poate fi şi de la rl>Cl.lptoarele 
fomâneşti "Mamala· , ·Albatros· etc): 
.... zîsten!ele Ml T-O.25W: semregtabmi 
şi potenliometril SP4--1: cuafiUl cu 

frecvenla de SOOkHz In carcasă tip 
8 1: filtrul electromecanic EMF·9D· 
5O().3V sau altu l mai !>un. 

PIIflIru asigurarea calM)ii 
bobÎflelor circurt~or da FI , VFO ~I 

generatorul cu cuarţ se folosesc 
bobina oSCllator din banda UM de la 
roceptoarele SELGA,402 eare au 
inductanţele In jur de 1201'H. Pentru 
corectia lor e necesară doar darea de 
găuri In cablaj (reglarea făcâ ndu--se 
pe dedesubl). Rapoartele Intre spirale 
bobinelor de cuplaj pot fi aproape de 
10. Pantru circu~ele de FI şi al 
generatorulul de cuarţ pot fi 
Intrebulnţate şi boblne din cifcultele 
da FI ale receploarelor tranzislorilate, 
păstrănd rapollul spl relor. Numai In 
acest caz se pot Inlocui condensatorii 
ICS, IC9, ICI9 şi 2C2 cu allii. A 
adopta un astrel de circu~ In VFO nu 
e de dorit deoarece se caută o cât mai 
mare stabllitata la temperaturi joase. 
In locul bobinelor amintite se pot folosi 
şi boblne ecranate de FI (455kHz) din 
radioreceploarele romane-ş.~ . 

Prin utiliUirea circuitului 
magnatic (miezului) S8·12a, (Cb-12a) 
bobinele pot avea 75 spire fir PEV·2 
de 0,1 (CuEm O,tmm), Iar bobIrIe1e de 
cuplaj până la 7 splre. Toate aceste 
bobine trebuie să fie ecranate. 
Bo~e din FTB d in traseele de Rx ş.I 
Tx, 4L t -4 l 4 au Inductan!a 121'H (1 2 
spire fir PEV-20,3 sau CuEm O,3mm, 
miez magl18tic Sa-, 2a). Distanţalntre 
axele bo~ot se stabieşte la 2Omm. 
Se pot folosi şi bobine romăne-ş.ti de .. 
Smrn cu miez de fer~a , neecranate, 
boblnănd 40 spife CuEm .. O, I 5mm: 

TEHNIUM • Nr. 211999 
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se obpne o lnducIanţă L"1. 161'i1 care 
se poate regla foart& uşor din miez, la 
1211H. 

Bobina IL 10 a filtrului de 
joasa fre<:Venţâ se bobineaz'" pe un 
tarde tip K2OxI2x6, din lefitii 300HM 
şi conţine lsa spire din conductor 
PELSO 0,1, inductanţa fiind in jur de 
5OmH. Se pot folosi ~i bob .. " de tip 
oala. principalulesle să se ajunga la 
Inductan!,! dorilă. Pentru aceasta Se 
pot folosi şi ferite romaneş~ produse 
de AFERRO Bucureşti ~i anume A7 
(punct maron) cu .,.r-3500 sal/AS (ro 
PUrICI gri) ",1"2200, In acest caz (AS) 
SI.! măreşte numărul de spi.." 

Transformatoarel .. 1Tl-1T4 
se bobinează pe toruri Klx4x2 din 

Agora 10 

ferita cu permeabllrlatea (1.1) de 
400. ' 000. Bobinajele se execută 

lrilila, cu fu ?EV·2 cu diametrul 
O,I .0,3mm răsucit ~nur (pasul 
răsucirii In jur de l ern). se bobinează 
un~orm 15 .. 30 spi.e. Infhurările ce 
au puncl median rezukă din unirea 
!ncepululul uneia cu stărş.itul 
rell!~ake. IlIDI!r>Ulufile fiind notate pe 
sehemă cu un punc!. Se pot folosi 
torvri roma~ti AFERRO din ferită A 1 
(albastru+albastru), Alt (albastru) 
j1i:600şauA21 (punct beD l'i=900, 

Droselele lL1-1L3, IL8, IL9 
pot fi dintre cele mai bune tipuri cu 
inductanţa nu mai mica de 25O}1H. Se 
pot fotosi draselele de la televizoare 
vechi cu lămpi sau drosele standard 

•• 

o 

D.Q,1 sau asemănătoare (vezi 
articolul 'Bobine de Inakă frecven]ă" 
din Radioamatorul 0..511993). De 
exemplu, se pot folosi doua ~ri de 
130I'H. conectate In serie. 

PertnJ a nu strica echiibrarea 
mixerulul cu dioda, droselele IL! ~i 
lL2 , 119 I'i lL8 trebuie să aibă 

parametrij cat mai apropia!1. 
Tranzistorii KT315 , In general trebuie 
să aibă 6>50 (Ia tranzistorfi BC107-
109 sau alta sarii BC ş.i BF nU sunt 
probleme). Inaintea montării se aleg 
tranzistorii In conformitate cu cele 
arătate anterior, o mai mare 
imponan!ă avân<kl lV5, IV6 , IV9, 
3V3 ş.i 4V4. Tranzistorii lV7 şll V8 se 
aleg In apropierea lui h21E ştiut, iar la 

,o , , , , , , 

o 
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Flguro 12 

tranzistorii 3V4 , 3V5, 2V2+2V5, lV12 
se admito Un factor static de 
amplificare mai mic de 50 (dar nu mai 

Reglarea TICRx Incepe cu 
VFQ.uI. Se reglează bobina 3l 1 şi se 
selecteaza condansatorii 3C3 şi 3C4 
pentru a stabili acoperirea In 
Irecvenţă a VFO-ulul In interioful 
frecvenlel 2340+2400kHz (pentru o 
bandă de 1850+1950 kHz). CUI'1lONI 
potentiometrulul R7 trebu'e să se 
gaseasca In poziţia de mij loc, iar 
comutatorul S2-poziţionat pe partea 
stanga. Dupa aceasta, se IncearcA 
limitele date de VFO. inferioară şi 
superioară , ale graniţelor benzii, 
Acestea se regt&azâ prin alegerua lui 
3CS. Acceptabil se poate socoti o 
deviere cu t l .5kHz. Pentru norma 
IARU. pentru banda de '160m, se 
I ~rgesc limitele acoperite de VfO. 
Ampl~udinea tanslunii de ieşire a 
Vf O-lJlul, pe o sarcină de 75+1000 
trebuie să fl8 In Jur de 1 ,5V. Aceasta 
se stabReşte prin alegerea lui 3Cl0. 
Pentru a se obţine o asTlel de 
amplitudine prin deloonarea rrinimă a 
formei semnalului de ieşire, trebuie 
alese rezistenţele Rl1 ~ R12 (valorile 
nominale 120+1600 reglabil). 

Reglarea plăcii de bază 
Incepe cu proba tranzistorilor In regm 
de curent continuu. Alegerea 
rezistorului lR22 sta bileşte tensiunaa 
continuă pe colactorullui 1V12 1a +7V. 
Aceasta se produce prin cuplarea la 
ieşiree TxRx a că~t~or te lefonice. 
Tensiunea pe rolm;torul lui VII 
trebuie să fie In jur de +2V. Similar 
urmează a se stabili tensiunea şi pe 
coI&etorul tranzistorulul1V9 (reg laod 
IRIS). DupA aceasta, se ttaseazA 
caractensOCa amplnl.ldine-Irecvenţâ a 
emplif.catorului de JF. frecvenţe de pe 
traseul Rx 

Dintr"un generator de 
frecvenţA vocală (JF) Cu 

mic de 30). -
In locul tranzistorului din sena 

KT31 5 se pot punE> tranzistori CU 
siliciu de IF cu zgomot redus de tip 
npn (KT301, KT306. KT312, KT316. 
KT342 şi alţii). Dacâ există 
posibilitatea Inlocuiri tranzistorilor 
KT315 cu KT312. KT342 (sau Sefia 
BF"Hilar) se 1mbunălăţellC parametrii 
TxRx. In primul rand, In confOffil~ale 
CU scopul propus, se folosesc 
tranzistori de calitate pentru lV7-1V9. 

Tranzistorii 4V5 şi 4V6 sunt 
de tip pnp cu !p30 (KT361. KT208, 
KT20l sau BCl77·9. BC251·3). 
DiodeK> din TxRx trebuie să aiba o 
capacitate cât mal mlcâ la IF (S lpF) 
pentru o pOlarizare invers(i de 3+5V 
(K0503. K0512, K0521 , lN4148. 
IN .. . ). 

Pentru Inlocuirea varicapurilor 
KV102 sau 0901 se poate rt>gla 
condensatorul 3C6 până la valoarea 
de l00pF, iar daca prin aceasta se 
dezacordeazfl circuitele (din limitele 
Slabilile), atunci sa montează un 
varicap cu o variaţie mal mică. KV104 
sau. dadi ne Intefesează mădffla 
limnelor benzii se p<UOedeadi In sens 
in~ers . S~ pot folosi ~I dlodete 
romaneşti BB139 sau 2-3ln paralel. 

Microampermetrul Rl al S, 
metrului are capul de scală (săgeata 

maximă) da l mA. Dacă la dispoz~ia 
radioamatorului se găsesc alte 
aparate mai sensibila . da 20+1oollA, 
atunci se ~a mări ~aloa rea 
$OOllreglabiiuluj 4R12. 

Plllcile TxRx permit o 
impachetare" foarte densă. ca duca 
la crearea unui aparat compact. 

10 

Apoi se trece la reglarea 
genemtorulul cu cuarţ. Dacă nu se 
exdtă. trebuia schimbată In poziJie 
inversă bobina 2L2, Pentru 
comutatorul electronic nU e ne\lOie 
da detal~ suplimentare. Se apJică 
la cosele 4 şi 7 ale plăci i 
corespunzătoare (2) tensiunea da 
comandă , ne con~ingem că el 

z..~4OO+600Q se dă semnal la 
intrarea FT J, decuplet temporar de 
droseiui lL9. Figura 6 reprezintă 
caracteristica a m pI nud ,"II-frec~e nţă. 
Pe ea se observă "căderea· In 
apropierea frecvenţei de 
3kHz,coodiţionată de faptul di, CU cat 
Impedan!a de intrare a primului circun 
de ampliflC8re da JF este mai mare , 
cu atăt caracteristica e mai rldetA ~i 
·căderea " mai mare. Dacă 'tăierea" 

caracteristicii In apropierea frecvenţei 
de 2kHz e mai mare de 3dB. urmeazâ 
a se micşora t C31 (se dublează 

lrecvenţa de rezonanţă a circuitului 
format de caştile telelonice şi 

coodensatorul 1 C31 la fre<:Venţe mai 
Inalte). Trebuie avută In vedere 
colldi\ia că la schimbarea căştilor 
{y se schimbă Impedanţa 

circuitului, şi dacA se alecteazA 
Intellgibililatea acusticA, eventual se 
ataşează un alt ampl ificator de joasă 
frecvenţA. 

Prin relacerea 
droselului lL9, Incepem 

-~ 

legăturii 

reglarea 

I .. h"~ -- --= -
lucreazAI' corect (comutarea _-*' 
direcpei i:I& dare a semnalelor da F-
către VFO şi generatorul cu cuarţ). / . -

Regimurile de lucru ale...t..b F##,,: , ~~ 
tranzistorilor In curent continuu la _ 0.'-
aceste două plăci se stabilesc """" 
automat. tară alegerua ruzistarilor 
In circuite le de poIarWlfe. 
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CQ·YO ============================= 
Iras",ulUI de IF. Pentru aceasta, la 
intrarea plăcii de bază (cosele 4 şl5) 
$(1 cupleatii un generator de semnal 
standard şi se eHI semnal In limitele 
beru;ii de t 60m pentru maxim de 
nivel. POl:~la comutatorulul SI 
corespunde cu r&glajul manual al 
ampl ifICării (pe !>Chem'" 51,3 şi 51.2 
pe poziţiile inferioare). Cursorul 
poterlJKlmetrului R I II mUIat pe partea 
superioară p'" schemă şi 't>g11lnd 
semlreglabilu l RI t, se stabileşte 
tensiunea In jur de i2.SV. Rotind 
cursorul de acord al TxRx, se caută 
racep~a semnalului de la generator. 
după care se micşorează nivelul 
acestui semnal astlel ca 
amplillcatoarele de FI fi JF ale TxRx 
sa nu se sUpt3lncarce (nivelul 
semnalului de JF este de lG+3OmV la 
ieşirea 11 a plăcii de baza ,1 
garantează absenţa supl3lncărcări! 

etajelor de FI). Prin acordarea 
bobinele' ILS şi IL6 şi a 
oondensatoarelor tCI I şllCl5, se 
obţine O tensiune de ie~lre maxima. 
Dacă aceasta se lace cu rotirea la 
maxim a miezului bobinelor sau a 
trimeri1or, trebuie reglată Impedan,ă 
de i llrare a drcukelor. Prin aceasta se 
dore~te să se mentină fu< raportul 
capacită!~or lCS ti lC9 ~I. de 
asemenea, lC14, lC15 ş,1 1CI6. rn 
procesul reglării circukeior de FI şi a 
Io<matarului SSB cu filtrul EMF este 
necesar să Se reducli nivelul 
semnalului care trece de la 
generatorul de semnal standard, 
pentru a se elimina supralncărcarea 
etajelor de RF ti JF ale TxRx. 

Dup;'i aceasta se locepe 
reg larea FTB de pe traseul Rx. 
Semnalul din generator cu frocven!3 
de 1900kHz se dă lacosa 1 a plăcii 4. 
la' conductorul central (ce se 
ecranează) ajunge la cosa 5 a plăcii 
de bază. legând cosa 4 a plăcii 4, ca 
In figura 5. Regland bobina 4L2 se 
obţine tllnsiunea m!lJ(lmă de 1e~lra. 
Apoi conductorul central (cablul 
coaxial) se cuplează la cosa 4 a plăcii 

4. Iar semnalul din generator se dă la 
Intrarea condensatarului 4Cl1. 

Ragland miezul bobinel4L 1 se obţine I~;;;;;;;;:==~;;;:;;;-_I din nou Uieş,.maldma. Ganeratorul se 
cuplează la cosa 1 a plăcii 4 şi se 
oontrolllază caractaristlca 
amplkudine-frecvenţă a FTB. Ea 
trebuie să arate ca In figura 7. 

Urrnătoaraa etapă. In 
reglarea traseulu, Rx. este reglarea 
RAA şi a S-metrului. Se dA din 
generator un semnal la Intrarea TxRx 
care să Intreacă nlv",rul Zgomotului 
TKRx. se reglează semkeglabilul Rll 
(cursorul Rl este ca şi inainte. In 
poliţia supenoanlo). Se 9ăse~te 

- Sirena piezoeleclrice 
pentru alarme aulo 

(75.000) 
-Contacte Import pentru 

portbagaj. capotă 
(8.000) 

maximum de amplificare pe traseul FI, 1 ___________ --' 
dupa aceea reglandu-se 
poten,lometrul asTfel ca nivelul 
semnalul", la ieşire să se micşoreZIl 
foarte puţin. Apoi se măsoară 

tensiunea (In partea superioara pe 
schema) pe piciorul potenţiometrulul 

R t şi se ooneet~ sist8fTIIA de RAA. 
In absenţa semnalului din 

generator. se reglează semlreglabilul 
4Rl0. ob~na.ndu-se din nou aceea~1 
tensiune pe partea superioară a 
picloruşulul lui R 1. După aceasta se 
reglează semireglabilul 4R15 
(cursorul semireglabilului fiind 
poziţionet In dreapta pe schemă) 
stablllndu-se săgeata S-metrulul la 
semnal d'" nul . 

Se aplică semnal cu un nivel 
de 31N la Intrarea traseului Rx. 
regland semiregiabiul4R4 se obţne o 
oarecare deviaţie a acului S-metrului. 
Dupa aceea. nivlliui semnalului se 
mare~le la 5mV şi se reglează 
semlregl ab~ ul 4R12. stabilindu-S8 
acul S-mlltrului la s8mnul maxim al 
scalel (se face corespondenţa S9+40 

"",. 
Indiciul unei funcţionări 

normale a sistemului RAA 8sle In 
aC8st caz nivelul de JF, semnalul la 
casa 11 a plăcii 1. ca ... nu trebui8 să 
fie mal mare In arest caz. Pllntru 
Indlca~ne mal mari se r89leazâ din 
nou 4R4 In acelaşi sens. In tabel se 
dă nivelul de Inlml:!t al semnalului de 
IF. wrespunzător la gradaţia scatel s
metrului. şi la iei (orientativ) nivelul de 
JF al semnalutulta casa 11 a ~acii 1. 

, 6 25 

nivelul de tensiune al RAA la cosele 
17 f!19ale plAcii 1. 

După aceasta. TxRx se 
comută In regim Tx ~i S8 alege R5 
asTfel ca tensiunea pe colectoru l lui 
1V5 să tie In jur de +2.7V. Controlând 
cu un rec8Plor sau cu un miivoltmetru 
de IF (se cuplează la bobina 1L7, iar 
VFO-ul e lemporar decuplat de la 
placa de bază). se echi libreazA 
modulatorul - regland la Inceput 
samlreglabilul l R2 . apoi 
oondensatorul lC32. Această 
operaţie se repetă de câteva ori 
cupltlnd la Intrarea de microfon 
generatorul de JF, se stabileşte astfel 
nNelul de intrare . ca tensiunea 
efad~ de JF. ob~nută pe emitorul lui 
lV6 să foe In jur de O, IV. La casele 9 
~i la ale plăcii de bazA 58 introduce 

temporar a rezistentă de 750. se 
cupleaz ă din nou VFO-ul şi se 
sa rtează reZisten!3 R4 astf81 ca 
tensiunea efectivă de JF pe acest 
rezistar să fie In Jur de SOmV. Apoi se 
stabileşte fr~en,a de ieş're la 
1 900~Hz. se acorda FTB de pe Tx 
Plin acooaşi metodă ca şi FTB d'" pe 

""-
In figura 12 este prezentat 

panoul Irontal al transceiverulul, Iar rn 
figura 13 modul de decodarll a 
notărilof de pe placi1e de montaj. 

Bibliografie 
Revista Radio (Iosta 

URSS), nr.11-1211983. 
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- rmnatfI din nurn4ru1 ~
Una dintre cele doua cAI aTa 

amp!lIIcalorului de c.c. (cea de Jos, de 
pe scI'Ierr1A) $Gg~l8la un poI80!ia l 
care se poaTe regla din potenţiometru l 

P ( IOkO) SkU8t pe panou! frorna! . Cu 
IlaIsl9 se poate regla pozlţis pe 
vllrtieioIA. pl.llându-se >iOd""" tras8 pe 
centrul eaanulul tubului catodic. Pm 
ntemlllCliU c:ursorWi poIeoţion'letMui 
p se poate toduoe pe poort:a (grila G) • 
trell2ÎStoruIui T2 o tensiune lXlZiIivâ 
.au negativt. • 

0I0deIe 01 ,1 02. Impreună 
cu reZÎ5tOarele RS şi R6 asigurt 
pro!ec!la lr8!Uistorului w eleei de 
cAmp Tl le l upI1Itensiuni accidentale, 
CapacHala8 JonC!iri diodei O I este 
anulata prin conectarea anodului 
acesteia la sursa tranzistorului TI , 
pM oonder'lSatorul C4. 

Tranzistoar~e care formeatil 
al doilea etaj. T3 fi T4, de tip pnp 
(BF212). ,vand capsula prezentată In 
figl,llll15b, au emiIoafele <::OnI.'ICla1e 
In!fa ele la ",SV. I,,!r-o schtt!M 
tIr'r1etIk::A , pm Int&rmediul 
l1Iri:sIoaI'eIo R12 ti R13. ln paralel cu 
acest grup de ,ezlstoar8 &8 aflA 
~ SR2 (U:O), cu ajuton.Jl 
dlrula se poate face un reglaj al 
amplificArii Intregului lan!. SR2 
OOfls tiluind lmp<eunA cu rezistorul 
R 15 rezlst6ll\a de re~ a celui de-aI 
601lea etaj (T3 ,IT4). 

S.m~egla.bilul SR3(5kn) are 
rolul de a cor&eta evenlU<1la dispersie 
• oomponentaiof, prin modificarea 
poIariziriitranzistoaralor calul de-ai 
treia. e\iIj (T5 ti T6). 
" Reacţia negaIiYă da tensiu1a 
asigur.ltl da rezistoa .... Rt9 fi R20 
datarmiNo lilgiraa benzi de trece<e a 
acestui atai .. rnicforarea impadafl!8l 
da .... 

Tanaiooea media de coIacIor 
a Ir8I1$I08ra1or T5 " TS se reglean\ 
din semlreglabilul SR4(1k!.l) pentru a 
obţine I8Ilslunaa da 9V pa amitoareta 
tmnzialOarelor T9 ~I 110. Acest IU<;/\I 
coraspunda puncllliui optim da 
fllneţionafe a! tranzistoarelor T7 şi T8. 

Tranzistoarele T5, T7 ~ T9, 
reSj)!etiv T6. T8 ti 110 SlJnt da lip 
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CONSTRUIŢI-VĂ UN OSCILOSCOP !(III) 
Ing. ~erban Naicu 

Ing. Gheorghe Codârlă 
BF240 (BF241 sat! similare), având 
capsu!a prazentatA In figura 1 Se.. 

Ra<'lC1la negativă da curent a 
calul ~I patnHa etaj, asigurata prin 
relistorul R28. detennină amplificarea 
la lTaevenla joase a acestui etaj. 
Grupul R26-C5 compenseazllo 
eiOerea ampllflcări l la Ifeeven\e 
lnaHa, o. peste 3MHz. 

Ultimul ata;, cal dIHol cindea. 
realizat eu tranzistoarele T9 ti 
respectiv TlO, In r;onfigunl~a da 
repator pa alTitor, aslgurt 
AMPLlFlCATORUlUI FINAl Y (etajul 
gra urmam) o impadanţfl da 
vaIoar1I radud. Semnalul de leşin! sa 
aKln\ge prin rezistoarela R39 ş.i R40 
(da 270 llacara) ti prin pinii Y .-Y It sa 
apllej la Intrar.a etajui ll i 
AMPLIFICATOR FINAl y, care va f, 
prezentat In cele ce urmeatil 

Oln emitorul tranzIStorului 
11 O se eKlrag i:npulsunle da 
ar.ctonIzare cera, prin grupul R37-CS, 
se aplldl tranzistorului TII . In 
contlglMllţla de rapeIor pa e ..... r, de 
unda, prin conden&aton..rl C7 (10F). 
se apIIct la lnIfarea rnodduIui BAZA 
ce TIMP (lucru prezentat Tn numărul 
P**Ient .r revistarl 

Tranzistorul TI1 este de tip 
BC174 ti are capSIJla prezentaltlln 
figuri 1Sd. 

Monta)ul preamplillr.:atorulul Y 
prezantat le alimenteaza cu o 
tensiune duală de :t 1SV. asigll131t1 de 
BLOCUL OE ALIMENTARE de la 
relaa, care ... /1 prozantat Intr·unui din 
numerele viitoare ale revistei 

Cele doui tensiuni de .. 1 SV ti 
de . 1SV WnI filIfata $U~iment3r cu 
două grupuri l -C. Bobioele l au arca 
2O. 3OpH (conţi .... nd 30 spire, pe 
faritll • 3nvn, urma de 0,25mm) Iar 
cond-* ..... căte 10# (tantal). 

(.. Cablajul PREAMPLIFICA· 
TQRUlUI Y HI8 prezentalln flgura 
161 • partea cablata " figu.a 1Sb 
panaa plantatii . 

MontaJul asta aemnal, fiind 
filUll prin Intarmediui a patru 
distan)lere pa o placă matalicA (din 
0Ie1 aooopariI) pe partea placată, fixată 

la nlinduI ·sIIu {prin trei tlMllbun) da 

fUIul cutiei osciosc:opuIui. 
111.2. AMPlIFfCATORUl FINAL Y 

S<:hema electrOl'lică a acestui 
bloc functlooal este prezentati! In 
fl9U' II1. 

La intrare (pinii Y~'Ya) se 
prlme~ta semnal da la PREAMPlI· 
FICATORUl Y, la. Ia le,l ... (Y, 'Y ~ se 
conectam placila de devia!ie 
vllrticala (pIâcIa Y) ate IUbului ca!Odic. 

Acest modul e$trt plasat chiar 
pe gatul tubului catodic, unde eSle 
fixat Q,I ajutoruIlXrUl coIie •. 

AMPliF ICATQRUl FINAl Y, 
ca.e con5tituie un modul constru:;tjy 
de sine lIAtIItor (In varianta aleas.lr de 
autonlle .rimentew al trer tensiuni: 
o tanslune duală da :tI SV fi una de 
t 7OV. lurnluta da blocul de 
Al iMeNTARE RETEA 

Montajul prlme~ta la Int",.e. 
adica pe bazele tranzistoarelor 11 fi 
T2 (da tip 8F240, BF241) sanmalala 
o. II refire. PREAMPLIFI. 
CATORUlUI Y (pfazenlat anterior) fi 
lumIlea:ra la iafl.a (Y,. Y 2) ".,mnale 
nadisiorMrna1. de circa 170V w" 

Din sehemA s. observ;} cA 
AMPUFICATQRUl FiNAl Y cupmr:Iu 
doua ramuri aimetrice, realizata cu 
tranzl$toarale TI , T3" T5, respec:tlv 
12. T4 f i T6, montata In conexiunila 
EC, ec fi CC. Utillzltrrld aceasta 
confrgu.alia da schemă sa ob!;ne o 
bandă larga da treca.e a 
ampllflcatorulul fi o Impedanla micA 
daleflre. 

Trartz~oareta T3, T4 , T5 fi 
T6 $Uflt de tip BF456. avltmd capsula 
preZlfltal.lr In flgu •• 1 h . Aceste patru 
tranzistoare vor fi pravâzute Q,I 

radlatoara de raclte. O varianta de 
raclalOr, pa care o propun auIOfii, asle 
prezWllat;\ In figura 18b. Ar;ea$la 
constA In douA tabliţe da aluminiu cu 
g.os.lmea de l nvn. tlliate ta 
dimlHlSiunile prezantata (17K25rtVll') 
" Indo~e conform desenului. 
Radiatoarela lunt eloKala (anodizate) 
In eubarea negru. f.ezAndu·se 
(pl llndu-se) porţiunea da suprafaţă 
unde fa e contact al tmnzistorul. 
Fixarea pa tranzislof sa face cu 
~rt fi pluli\! de 3mm. 
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Cu ajutorul semireglabilului 

SR (2kn, liniar) se stabile~te curentul 
de colector al tranZistoarelor finale , T5 
~I T6. ceea ce determină e~cu",;a 
maximă a semn81u1ul de Ieşire vizibilA 
pe ecranul tubului catodic. Pentru a 
obtine acest l...:nr trebuie ca 
potenţialele In punctele Y,!j01 Y 2 d fie 
egale cu jumătate din tensiunea de 
alhnentare (+85V, In total 170V). 

Având tensiunea da 9V la 
cele două iotrâri (Y .. şi Y,.l . deci In 
batute tranzistoarelCH" T1 ,11'2, &8 va 
regla din semireglabi lul SR (2kQ, 
liniar) Incat Uy,"'Un "'S5V. Daca din 
acest regla) se vor obţine tensiuni 
egale dar mal mici de 85V se va 
modifica valoarea rezistoarelor R5 şi 
R6 (6k2). In sensul sclderii lor. 

Grupul L-C4 de pe 
alimentare" cu +17OV Impiedkii 
osc~al;ile pe Tna~ă frecvenţă ale 
ampliflCaton.Jlui (pe iIIlsamt>lu). 

Grupul Rl-Cl asigura 

TEHNIUM • Nr. 211999 

• .... , .. 
compern>area la frecvenţe Inalte. 

Cab l ajul 
AMPLIFICATORULUI FINAl Ye):le 
prezentati" figura 19. Se remarca 

00_ ... ,.-.....' 

...." 

·-1--' 
o 

o 

prezanţa coIierulul de slrllngere. cu 
care acest modul se fixează pe gătul 
tubului catodic. 

III. 3. ATENUATORUL Y 

13 
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intrare II osciIosoopuiul M şi Inlfarea 
PREAMPLIFICATORULUL Y. Dupa 
cum .... poffibaC anterior. irnpedanp 

P,eamplilicatorul Y, pO'ezef1181 
anterior. lIf8 o sensibil_ilie de inIrlIre 
de balA dII1OmVlan. Pentru II puIea 
vizualiza pe 8allllul tubului caIOdk:: 
semnale de Intrare cu amplitudinl muti 
mal mari, dar. IărfI II depăş,l llmllele 

(dir'nensUlIe) ecranului. esle r>eYOII 
do se adauge un dispozitiv de 
atenuare le Intrarea acestuia. Acest 
dispozitiv de alenuar •• semnalelor 
pe ver1ic8Ii este p!aS$lntre boma de 

principal , din divizoare rezistive dfl 
tensIooe, calculata penIru 8 men!ine o 
rezistenţă de Intrare constantă de 
IMn. de Illtl'8fe II PREAMPlIFtcA· 

TORULUI Y esle de IMO, Iar 
ATENUATORUL Y e$le oon$tilIIiI, In de 

există două posibilităp dfferite 
realizare practlc.li II ,. 
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ATENUATORULUI Y. Una dintre pentru fiecare treaptă . prezentată Tn manifeslă efectul nedorit al capacităţii 
acestea, prezentată In figura 20 figura 20, are câteva particularităţI. • sunt el FET.ului, pe care Incercăm 
constă In lo1os1rea pentru fie'C<lr8 Se observă faptul cA rezistenţa de să-I compensăm. Incercar",a de 
lreaptlla ATENUATORULUI Y a unul intrare (de [MQ) este şuntal~ d8 un ameliorare a acestui efect nedorit are 
d;..w,r rezistiY distinct. Având un oondensator de ca~va pF din cauza două motivalfl. In primul ,.,ndlapIUI că 
atenuator cu 11 trepte, vom avea capacMţi i da gri lă (poartă). a acest montaj asigura o capacita19 de 
prnctlc 10 grupuri de dMzoare tranzistorului cu efect de câmp (FET) mtrare destul de constantă , de circa 
rezisnv" (cu compensări le de de la intrarea preamplificalOrului Y. In 3OpF. Acesllucru esre necesar dacă 
Irecvenţă alerente). una dintre căI cez contrar. dacă am l/isa această se dore~te utilizarea os.ciioscopl.llui cu 
fiind direct.!i (cuplaj galvanic). având rezistenţă fâri compensare. acest sonde de Inaltă Impadanţâ , Intrucat 
coeficia<ltul de divizare egal cu 1. lucru va constitui un fillru Iface..jos (cu acestea sunt concepute pentru a 

O altă variantă principială da braţul serie al atenuatorulul). funcţiona cu o rezistenţă de intrare de 
rea lizare a ATENUATORULUI Y. determinănd astr~p cădere bruscă a I Mn. In paralel cu o capacitate 
prezentată In figura 21, având tot II Cllhel de răspuns In frecvenţă . Pentru cuprinsă Intre 20pF şi 40pF. In al 
trepte. este realizată folosind numei 5 a se evita acest lucru. rezistoarale de do~ea rAnd. daCll nu s_ar pune 
celule de divizare (avAnd atO:!nuări le atenuare sunt conectate In paralel cu condensatoara şunt ar trebui 
de 2. 5. 10, 100 ş.i 1000) astrel condensatoare. Când condensa- condensatoareajustabile (b1mere)de 
combiflate Incat să se poală realiza toarele ajustab~e (trimerele de valori atai de mici ca nu există. 

toate cele 10 trepte de atenuare (ooa lQ.+40pF) sunt wred. reglate. Schema de ATENUATOR Y 
de-a I I_a atenuare . fiind unitarA, este reactan!ele condensaloarelor (daCll pentru care am optat In acest 
legătură directa). 9nem cont şi de capacltatea de Intrare oscll~p este cea difl flgur~ 21 . 

Aooastă a doua variantă. a preamplilicatONlui Y) se vor găsi In Acest atenuator are tot II 
prezentănd unele avantaje (dintre acelaşi rapOrI ca ,i rezisten,ele trepte ca şi precedentul, 
care cel mai important este economia atenuatorului. Fadorulde etenuare va corespunzătoare urmatorilor 
de compOnente). a fost preferată de române constant, oricare ar fi coeficienţi de deflexie: O,OI Vldiv
autori la r8ara:areaATENUATORULUI frecvenţa . In acelaşi timp impedanţa O.02Vldiv . O.OSV/div- O.IV/dr. - 0.2V1 
Y din acest osciloscop. Dar Intrucat de Intrare va scădea cand frecvenţa div - O,5Vldiv- IVldiv - 2V1d iv . SVldlv 
considerom ca amllele tipuri de va fi In creştere. din cauza scaderii - 10Vldiv - 20Vldiv. Aceste IItrapte 
atanuatoare trebuie cUnC>Scute (şi reacten,,,i oondensatoarelor. sunt realizate cu doar cinci 
l n!elese) le vom detalia In continuare Se remarca din schema atenuatoare, avand atenuărie de 2; 5; 
pe ambele. rămanănd ca cititorii sA atenuatorulul, laptul ca razistenţelede 10; 100 şi 1000. Din comutaraa 
opteze pentru \lBrianta preferatI!. valori mici sunl ~untate (In cateva acestora cu cale patru secţiuni (patru 

Varianta de atenuato~'~'~'~=§~'"~;'~~~§~~~§~'~'~"~'~'~"~~'§!i~'~; ~ro~m§"~"~,o~ru~,"~, ~ro~'~'~tiV' 



, 

trepte . Pentru ca atenuarea sA nu 
depindă (le rrecvenl:lo, ca şi Tn ca~1,I1 
pra<:edent, pe cele cinci celule de 
divizare &UnI montate oondensatoaf1l 
al rolul de a compensa capa(;U~le 
parazîl8 ale montajului. 

Cutia In care se 1ntrodU(:ll 
ATENUATORUl Y este sirrilari, 1&1 
pur>CI de vedara constructiv, cu cea a 
comutatorulul de gamă al ba:!;el da 
1imp (prezentata In numtl\ll 
jIf&C8def1l al revistei). fiind realiZati 
din tablA de alumlniu (eIoxa!) de 
o,Snvn groskne (flgu .... 22). [n pion 
lalfi de Mia COITIUI8tonM de ~. 
In vOOe.ea urle! bune fla8n."ri, Intre 
galali cornutatorulul &-au introdus fol~ 
500!~ din alurTiinlo.l. iar montajul de pe 
&teclol"xtol~ SS11t prevUI,ll cu un 
capac mont&t pe torp\J cutiei pm 
intenn&diui • plIlrU distan!l&ri. cu 
ajuto<ul il 4 fUruburi (de 4mm). In 
9CeS! capac sunl perlorale la gâlli al 

• 5mm In dreptu! cutor 10 bimerl (de 
10.40 pF fiecare) nKesare pentru 
Introducerea ,urubeln~ei pentru 

......... , 

----~--- ------

---,,.. ". -'-" 

o 000 o 

.' 
o 

16 

=========== LABORATOR _. 
Du~ cum H poate observa 

din schema ·ex~oda\.â· din figu ra 22 
8 cuIiei alenua!Orului Y. componentele 
sunt Impărţite Tnlt-un Ilumil. de 
secjiuni (patru. In ~ caz) sepci" 

Intre ale printr-un ecran de \abIA de 
alamă (CII grosimea de o,Smrn). 

ComlJ\aIOfU! foIos~ este unul 
fOlallv cu 12 poz~ii. avaod 4 ","duri 
de 1I"1e!i. 

Pe spatele' plăcii de 
slKlo!extol~ IMI ao .. sunt amplasate 
componentelll. cablajul imprimat se 
va 'ealiZa W .1TI8sf1 mutIă", ooie;!o 
corodandu-se <Ioar 511Prafe!elll din 
)uNI punctelor de toneidune, In reS! 
lasand",se folla da C\JpN de IMI placi 
(care se va OO$IIon),1MI post de ecran, 
ConexiJnie de la (Xln'IpOnenIe la pinii 
comulatoru1ul roIativ se vor face prin 
eondudoare neeaall3le, cat mal 
loCurte. la,ir.a de la CUr50N I 
comulatoNiul la F>REAMPLlFI . 
CATORUL Y M va lace C\J un cablu 
coaxial eaanat,lungde 10-12cm . 

o 
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SURSE DE ALIMENTARE DIRECT DE LA RETEA 

ing. Şerban Naicu 

Acest tip de surse de 
a~mentare cu tensiune se raferă la 
acelea care nu utilizează 

transformator de reţea cooortltor de 
tensiune, fiind conectate direct la 
re!aaua de tensiune alternativa 
(220Vc.aJSOHz). Ele suntlolos~e In 

la un număr din ce In ce mai 
. , avand o pondere 

destul da importanta ca sa mente să 
fie cunoscute mal bine. Fără a putea 
avea pretenţia efi aceste a1imenta
loara le vor tnlocul pe cele tradiţionale 
(Gare folosesc transformator) din 
C<luza unor dezavantaje evidente pe 
care le au, nu putem neglija, In acela!}! 
tim». nici principalul avantaj al 
acestora. Acest aVimlaj consta fn 
faptul că elimină din structura lor piesa 
cea mai scumpă, mai voluminoasă ,i 
mai grea dintr-un alimentator clasic: 
lranslormatorul de reţea. 

Dintre dezavantajele majo,e 
ale surselor de alimentare conectate 
direcl la relea enumeriim, In primul 

, 

divizorului rezistiv o soluţie nepractica 
(şi de fapt, MfolosTt'i) vOm lua un 
e~emplu concret 

Utilizand divizorul rezistiv din 
figu ra 1, presupunem că avem 
nevoie pentru alimentarea sarclnii 
(R .... ) de o tensiune de IOV, la un 
curent de TOmA. Pentru a avea o 
tensiune U", de circa IOV vom utiliza 
In divizorul rezisliv valonle R 1=2kQ şi 
R2:100Q 

!ntnJ<:at rezistenţa de sarcina 
(R ••• ,) are valoarea de lkQ ( tOVI 
10mA). mult mai mare ca 1000. 
aceasta se va putea negliJa. pentru 
simplificarea calculelor, In ceea ca 
priveşte ooneclarea tul R.- In paralel 
~R2. • 1 , il L ., 

l~ Ol~c 
• ~ ----

FlgU/a 2 

• 1, 

~ • ~~ ,~, 

Figura 3 

rând, pericolul majorde electrocutare Să vedem, In continuare. 
pe caren prezintA ,1, In al doil"a rând, care este puterea dislpată pe cere 
puterile relativ reduse pe care acestea doua rezlsten!e d>n divizor. 
le pol livra. P ... ,=UR,'1R1=22W 

RemJtlfAnd la tra"sformatorul P _=UR2 '!R2=IW 
de reţea, care avea rollJl de a coboI'I Pe cele două rezistoare din 
tensiunea de la valoarea de 220Vc.a. divizor se pierd Inutil . prin disipaliB 
la un nivel că! mai apropia! da cel termică 23W, pen!ru ca rezistorul de 
nlK'esar u~lizatorului (sarcinii), sarcină să beneficieze de o pulorode 
problema care sa pune este aceea de l00mW. 
II găsi Un alt procedeu de a asigura Este evident că soluţia nu 
această diminuare a tensiunii. In este viabilă, pierderile do energie fiind 
a<:flst sens, primul gănd pe care n extrem de mari. Nu este posibUă. In 
avem este a<:flla al utilizării unul voclerea rocluceril pifrrder~or, nici 
divizor rezistiv, Deş.i solulia utilizării soluţia maririi valorii rezistoaretor din 
unui div0>r reZlstiv pare simplă. ea nu divizor Intrutat. In acest caz. nu s-ar 
poate fi luată In considera~e datorită mal putea asigura curentul pr", 
faptului că o foane mare pane din sarcină. 
energia furnizată de sursa de Solutia adoptată In voclerea 
alimentare este pierdută inutil (prin alimenlărir' dired de la relea esle 
disipaţia termică) pe rezistanţele prl'llllntată In f igura 2 şi consta In 
divizorului. utilizarea (In locul divizorului rezistiv) 

egală cu rezistenţa Rl(2kQ) 
Efe<:tuand calculela (112I1fC:2kO) 
rezulta pentru C o valoare de circa 
1,51lf', In relaţia de mai sus f 
reprezintă frecvenla tensiunii da re!Sa 
(SOHz). 

Impedanla circuitului serie (C 

Z _ II + _ şi J\) este: '( , )' . ., 
TensillJlea la bornele 

rezistenţei de sarcirn'i va avea 
e~presia U .. "R,U~ 

Penlru limitarea ~i 
statliizarea tensiuni de Ieşire (U.J sa 
ya coflElcta o diodă Zener (Oz) in 
paralel cu sarcina, ca In figura 3. 

Dacă vom vizuaUza 
tensiunea de ieş~e (Ia bomele 
sarclnii) vom ob~ne alura dU, figura 4, 
In care se observa, In primul rănd, 
faptul că tenslllJlea de ieşire are 
valoarea limitată la valoarea Uz, iar in 
al doilea rând , preJ:enţa atlernan)elor 
negative de ampl~udiJ\e O.6V. De fapt, 
aceste alternan1e negative sunt 
pertect explicabile. Intruc;'it dioda 
Zener conduce in sens direct ca O 
diodă ledresoare ob~nuit'i (ea avand 
rol de stabilizare a tensiunii doar la 
poIarizare invernă). 

Pentru eliminarea acestei 
altemanţe negative vom introduce In 
circuit. In serie CU sarcina, o diodă 
redresoare (O), ca In figu ra S, In 
această situa~e forma caracteristicii 
tensiunii de ieşire va fi doar cea 
haşurată, disparand alternanţele 

n&gative. Dioda O constituie 
et8mentul de redresare a tensiun~, Tn 
această sehemă. 

lntrucăt forma acestei 
tensiuni (redresata monoaltemanţa) 
nu salisface, de regulă, consumatorul 
se introduce In paralel cu sarcina un 
condensator deliltraj Cr, de preJemt 
de valoare cat mai mare, ca In lîgura 
6. Ondulaţia tensiunii de ieşire esle 
prezentată In , 7a pentru un 

Pentru II vedea e~act de~~re~~"~,~"~; ~~~d;'~'~A~"~'~~~'~~'~'N~;~~~~~~~~~~~~~ ordin de marime sunt aceste .;;;.;;,;;; " _ .. 
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In fi gura 7b pentru un CUlen! 
ImpOOllnt prin~, Se obsafvlcli. 
In aeest 1Iitim caz. tensiUJl98 1. 
bQrnele sardni; variazA destul de 

""" In sfo!lll~ . penlrU a corecta ti 
acest ultim dezavantaj se introduce In 
schema un stab~izalor de tonsiune 
(evenlUal, unul Integrat). ca In figu ra 
a. In _asti ultimă $ChemA, care 
I'eP"IUrtt praetic: un montaj complet 
de alimenIant ~ dired la reţea. 
..... adâugal In paralel al 

eondensatorul C un rezistof (R,,> cu 
scopul de a permite desdircarea 
acestui condensator. ,lin secie cu 
acel.t! condensator C un rezistor (RJ 
eu foi de limhre B curentului prin 
dioda Zene., 1, pomire_ 

Ret/Slorul paralel R.. ualege 
cu o valoare de circa 100 de ori mal 
mare c.Il.IJeactanţ3 eapac~ivl 8 
eondensatorulul C (având. de<:1, 
180U:l+220knIO.SW), penlsu II nu 
interveni In funcţionarea mootajulul , 
singu..... sAu rol ~ind acela de 
de$CArC81'11 a ODOdensalorului C la 
deaMooctarttil de la reţea, Tntr-un timp 
seun, de 2-3 s&cuMa. In !Ibsen", 
acestui rezistor rondensatorul 
rAmA.. Incirca! timp de cflteva 
minute. Timp In care exisTi pericolul 
unei ·c ... rentări" neplAcule, chiar dacă _n. 

Rezlstol\JI serie R. are rolul 
de. limlta curentul prin dioda Zen&lla 
pornire. atunci cAnd condensatorol C 
se comporta practic ca l)Il scurtci"euil 
Pentru a<:esl relistor se a leg. de 
regulA. vaIort de 300+1 OOO/IW, dacIli 
dioda Zener este de 400mW. 

In ligII" 9 este prezentalfl 
lChema unei surse de tensfl)lle 
"metrice. Se utiizează cIotd diode 
Z-, ti două diode red~re 
obitmlite (de tip 1 N4 00I ). MontaJIII 
pOate, (Ied, furniZa fie doua tensfl)lll 
.Imatrice (1UIe,) In reporl cu masa, 

fie o tllf\SlUne ~. de va:oaro dubii, 
ClCIIl8CtInd sardna lfItre bamele . +" ~ 

'." "elefiil, 
Oer ti aceestă soIU!Ie • 

llbllZllril In loe\II transformatorol"; I 
unIII condensalor, d~i superioarA 
varlanlel cu divizor razistiv. prezinlfl 
cAteva dezav.ntaJe majore: pe de o 
plll1e nivelul scAzut al curentului care 
poate Illivral sarcinli (loIos.ind valori 
rel:onab~e pentru condensater, al tle l 
acesla ajunga sAtle mai mara ~ mal 
greu chiar decât lransformatorul pe 
eere n Inlocuieşle), iar pe de altă parte 
laptlll ci lenwnea dll Ieşire are o 
vaIoare1iU. 

~-"{ ~ 
~ ; ~ .~~ . 

LABORATOR 

c.a.). 
Raportul rezistoarelor R2 şi 

R3 delermină veloarea lensil.oni de 
lefireoonform labelulull . TensUIea 
de 1. bornele reziS10rullii R2 esle 
ega~ cu tens.iunell de 
interni ta AOJ. 
valorile 
. 3) 

VI ft cuprind Intre 8kC fl l5ka . 
Rezistorulde iti ieşn (R4) nu 

e$te neeesar In peonanen!ă, el 
trebuie monlal doar dac.A sartina nu 
ils.igurt In petmanen!ă un "COOSIllll" 

Flgliro ti de curent minim de O.5mA. Altfel 
Cele mal bunII soIu!i pentru tensiooea de • nu este stabilizatâ, 

r,zolvare. sllll. !iei le conslltule putând illinge valori periculoase. 
utl!lz.rea unor CIrcuite inl9<jrate Va'o.r.. atellel rezistenţe se 
special destinate acllstUI scop Vom c. 'cul •• ZI! cu relaJla R4=U;.ţ'O,0005. 
analiza , In continuafe, două astlel de ...... 

CI realizale de firma HARRIS ş.I c\oI.l.ă uj.c--: __ .. C.'O." .. '. -'-~~ 
rea lizat. de firma MAXIM. o,. 

Este VOfba mai IntAi de 
drcu~uI integral HIP5600, care +- -'-- 1,--'-- -i;
permita realizare. .....i. SU~ de ..... 
tensiune cu valori cuprinse Intre 1,2V , , 
ti 50V (prin simpla Ir>Iocuire a douâ u·b--i--· .~'::;'""_'-~. 
r,zistoare), la l)Il curent de JOmA. 

$chema a<:estui montaj este -t---"---;--'---i;-
prezentatAln figural0. 2r 

Cll'alitlll Integrat HI P5600. flg.Iro 1 
produs de HARRIS 
SEMICQNOUCTOR. contine In 
Blt'UC1ura sa internă o dioda, ceea ce-! 
conferi posibilita ta8 de a funcţiona 
dirad 1. lan$IUnea alternativă. putand 
wport.a tensiuni de Intrare efocace de 
panlIla 280V, sau circa 400V valoare 
de vârf. 0efI este prevazut cu 
proteeJii Interne. reoomandăm totu" 
UIiIiUre. unIII radiator de rădrtI 
pentru int~ HIP5600. 

Grupul c:omponentelor de 1. 
lnlrare (RI , VOR ti CI ) constituie o 
reţee de proiecţie Impotriv. 
Impulsuritor paraziÎe care pot apâ(ea 
In lens.iunell de illimenta re (220V 

Cablajlll aceslul montaj este 
preZan!81 In figu ri 11, atâ l faţa cu 
lrasaale da cupru, cAI şi caa cu 
componente , 

Cel de-ai do~ea alimenlalor 
pe eere..;.! propun ti cere ul~i.zează 
tot lin circuit imegral produs de firma 
HARRIS nla prezentat In ligura 12. 

AeeSI citeIIit integrat, de tip 
HV·24OSE, avind capsuIa şi 
semnilica!îa pRIor proullntalfl In 
figura 13, pemIite obţinerea IInel 
tensUII ragtabile wprInsâ InInI +SV ~ 
·24V, le un curenl de SOmA. utiIilând 
un ~r foarle mK: de componente 
externe, 

Clrcullul HV·2405E cooţjne 
două elaje: primul e taj const~uill un 
preregulator In comutaţie, al dirul 
rezervo, eXlam de energie n 

I pini I 
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Urmam cel de-ai ~ea etaj , un 
regulalOf serie. car. are rolul da il 
furnIZa la ie,lre o 'enslune foarte 
stabilă In toate si .... a!l~. de sarcină . 

Acest CI apărut pe pIe{â tn utimii 8 ani 
0C>n5tjuie o mie6 ·mlnune" il 

lIIearonici fÎ se COl''''' ''''i'88ză " pe 
piaţa rtlfnAne;oscfl. 

len$UlII de .... ' 1n locul razlsl(lfdul 
R~ il! va folosi un potenţiornetru 

"""". In tabelul 2 le pru~int6. 
pentru cele trei variante propuse , 
rnocu de l8gI;1re all-uni de ~. 

Curentul de letIre C8fe poata 
ft lIYrat In mod mnIInw este de 5OrM, 

li 

a
r-'il[ ~m~" 

]'-,--.. -
~, 

0--;",~:~~9;-C<~tc-t==::==:::::::: 
Circuitul HV-240SV poale 

funcţiona cu o '.n"une akemativA 
cuprinsi In domeniul 
12011_ .. 240\1_ avind o lrecven\A 
eare poate ~ lntr10 48Hz fl 44OHl. 

COfId&nsaIorui e3 are rol de 
inhibare a W9grntulul, aeesliI eviUlnd 
punef1la tn funcţluna I prereg~ 
latorulul k'ltem In timput momemaklr 
b'8rIZiIorII. Dac:I valoarea .. se atege 
prea mare, CI va fi tot timpul scos din 
fUnc:!b1e, .... dacă e3 .. ve lua ,..6iI 
mic circuitul Integrat nu VII ma! fi 
PfO\e;a1. Valoarea ideali pentru e3 
eate da t 5OpF, penlN " lfecvenţi a 
tensiunii de mlaa de 5OI6OHz. 

Valoarea rezlstonAul R3 (R.J 
..... din tabelul 2 (e!re;" rnacodA) 
Tn functie de tensiunea de le~rfI 

""". COIdellSatoN C4 dela ieşie 
{de vlloare ljlF sau 2.21'Fl ara rolul 

Dacă III Iepe H ~ 
CJbIinefea doar il unellensU!i de +5V 
esle suficient si .e eonecteze 
ImpreuN1t pinii 5 'Ii 6. ClICA, In sdllmb, 
se dor9şte obţinerea unei tensiuni de 

Flg'llra 1 O 

01. 

clrc:l,lltul Integmt HV-2405E fI!nd 
PIO!ejat III caz de srurtdrOJM la Ieş.ire. 

Pe s.chema din figura 12 s-a 
poate remarca faptul ci laza raţal&l 
de tensiune se aplIcA lTICIOCajIAIî prin 
lnIermediuI ~ sigurell\' fuzibie (de 
SOOmA). UrmeazA un ~. da 
rezlstoare montate tn paralel (33001 
6W llacare) care are rolul de a limita 
C\Qntul prin dn.:uitul lntegrat 

Cond8nsatoru1 C I Iormeaz;\ 

frr4nuni cu razistOllrekl Rl, R2 un 

: 1;'- filtru trece-jos. 

'1· 

~Ife superioara valorii de +5V se 
poaIe proceda In trei moduri ciferile, 
preZentate sd'IemaIiclnflguno 14. 

Pr'ma .... rianti, cara 
UI~lzeaz.!l un singur razistor (R) nu dA 
.trufta,,, plUli bune. TntrucAt 
luist81l!ele interne 8U o toleranta 
mare . de circa t I5%. ceea ce VII 
Imla precizia tenliu~ de ....,. 

Cea d&-f, ~ varianllI. cara 
utIIzeazj o dioda Zener, olet1i pentru 
tem;lunea de ieflre precizie , 1 
toIenml" diode!. 

Şi In fine, ultima varianll'l , 
utilizează divizor r8zistiv. 
Rezislorul va avea tnlO!deauna 

,. 
'" 5k 
7k .. .,. 
.'" ... 
"" ,19k 

'" W 
IN " .OV 5V 
.2V TV 

." ., 
>6V .. V 
18V 13V 
20V .'" ZZV 'TV 
2<V . ., 

de • menţme stabilita tea In 
funqlonara a regulatorulul sarle din 
stn.octunl internă a CI. 

Cablajul irr\j:I<Wnat (Mat faţa 
ptecatA cat ,1 cea ptantatA) al 
montafulul din figuri 12 asta 
prezentat III figura 15. 

PelllN oondensatorul CI 
(47nF) se vor utiliza dooa 
~lIs.atoare de tOOnF In sllfÎ8. 
avind o l8rlSlune de Iuc:ru de 630\1. 

Sa ,ecomandA montarea 
cin:uituIui integrat pe soclu . 

... 
Figuro 12 

.-IN 16O(1k IN 
IN 510(1k IN 
' OV 8'.'" 'OV 
.2V 1.2kflk 122" 
"V 1.5kflk "V 
>6V 1.6k11 k 15.8V 
18V 2.2k11k 18.2V 
20V 2.4k11k 19.4V 
ZZV "'", 23V 
2<V 3.17kflk 2<V 



In figura 16 este prezentatA 
schema unul montaj realizat In 
principalcu circu~u! integrat MAX610. 
produs de fi rma MAXIM. Acesta 
reprw:intă un stabilizator 00 tensiu"", 
reglabil In plaja 1,3V+9V.la un curent 
de Ieşire de maxim 40mA. fiind 
alimentat direct da la tensiunea de 
retea (220V c.a. ). 

In afara cirwitulul Integrat, 

este precedat de un translarmator de 
reţea (cobodllor de tensiune) , cât şi 
directia mţea, ca In schema noastră. 

căderea de tensiune fiind esigunttă de 
către condensatoare de valori 
adecvate. Este prefentbilă uWizarea 
condensatoare!or pentru reducerea 
tensiunii t i nu e rezistoarelor, datorită 
f~ptuilii că In primele puterea disipata 
este aproape nul ă . 

• 
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rămăne In stama JOS atat timp cat 
tensiunea de Ieşire nu atinge Indi 
valoarea de SV. Oupll atingerea 
acestei tensiuni, ieşirea trece In 
starea SUS, Oacâ In timpul 
hmcţionării această tensiuna atinge 
pragul de 4.6SV, pinui 3 al CI (IOUV) 
revine In sta rea JOS, efectuănd 

adu~ere a la zero (resetarea) 
microprocesorului . Se obtine această 

, , 

Agu'o14 oi 

schema utilizează foarte puţine TensiunaB de la ie~irea 
componente el .. ctmnic8 8)(\Sme, montajului se poate regla p<in 

funcţionare dacă Intre pinul 4 al CI şi 
l1l8Sfi se conectează un condeflsator. 
In acest caz. Intarzlema de ,epunere 
In funcţiune va atinge dumta de 
30ms. Ia o valoare (le 10nF a 
condensatorulul. Ourata lntărz 'erii se 
poate detennina cu relaJia: lntă rzierea 
(secundel =CiIlFjx3. Această ieşt re 
este CU coIectorulln gol. 

'~~~f~' ~'~~~OO~",,§O~"~O~'~"~O~O~'~.~I~"'~liinlermed iJ' raportuilli rezistoarelor Rl 
scăzut I . celui a l ş.I R2, co nform relaţiei: 

Vrut" t ,3(''' FI2IR 1 1. 
1. t I Această tensiune de ieşire 

(Vovr)nu poate depăşi 
tensiunea de 9V. 

-. 
~ - - o 

CI 

FIguIo 15 

.. 

., -

" 

datorează faptului câ circuit~ integral 
specializat, de tip MAX 610, include Tn 
structura 5iI Interrn'i o punte 
redresoare, un drcult de stabillZa,e a 
tensiunii programabil cu două 
n.zlstoare exteme, o referin"" de 
tensiune foarte stabilă , un etaj de 
limitare a curentului ~I un circuit de 
generare e semnalului de RESET 
pentru microprocesor la punerea In 
funcţiune ~I pentru orice scădere 
enormată a tensiunii de Ieşire (acest 
u~im cin:uiI nefiind ulilizat In schema 
noastră) . 

Circuitul Integrat MAX610 
poate fi folos~ atAt In montaje In care 

20 

Circuitul MA.X810 a fost 
cooceplll In special pentn.J 

l aplicaţiile cu clreulte logice o. 
TIl . alimaotale cu +SV. De 
aceea. dacă In schemă nu se 
montează rezistoarElie R 1 ş i 

R2, iar terminalul'4 al CI se 
conecIează la masă. circuitul 
ya livra la ieşire tensiunea de 

;."..,., +5V. 
Cablajul acestu i montaj IIsla 

prezentat in figura 17, atAt 
b1. partea, cu c ~cuitul imp,rimal. 

cât Ş cea plantat , cu 
componente. 
Ultimul montaj prezentat este 
cel clln figura 18 şi este 
realizat cu circuitul Integrat 
MAX61 1, produs de 

binecunoscuta firm'i MAXIM. Acesta 
poate livra Sl/I~ şi are capsula ~i 
semnificalia pinilor prezentate In 
figura 19. 

Cireuitullntegmt MAX611 mal 
dispune de incă o ieşire de tensiune 
de +12V nesl<lbilizată . care poate fi 
u1il izata pentru alimenl<l'ea unor 
circu~e anexe. Această va loare de 
tensiune (+, 2V) este fixată OJ ajutorul 
unei diode Zener interne. Ea poate fi 
stabilizată extern cu ajutorul unul 
regulator integrat de tensiune. Oar 
trebuie avut In vedere, In acest cal . 
ca suma OJrentulul debilat de 
MAX611 la pinu l 6 şi cei fumizat de 
acest regulator sa nu depăşeascâ 
~aloarea de 5OmA. 

La montajul din figura 18 se 
remarcâ simpl itatea d&osebită a 
schemei, doar patru componente 
pasive e){\ema liind necesare pentru 
funcţionarea circuitului Integrat. 

Rezistorul R1 are rolul de a 
limita vărfuriie de curent care pol 
apărea la inlrerea CI la aplicarea 

Circuitul integrat MAX61 1 o""'::'~~~rlÎ-=-~f"--l'-,--~ contine In structura sa Internă un ' 

redf~ simpla alternan"", urmat 1 ~ ". 
de un regulata< serie care poate fi -
comandat de câtre un circuit de .,. C'l 

supra~eghere a tensiunii de ie:;ire. ~ 
Acest dispoziti~ poate fi utilizat ' .. • 
pentru alimentarea unui O-------'l"_~ 
microprocesor. Acesta 2 
funcţionează In modul următor. 

.. 
după punerea sub tensiune a 
circu~ului, pinu l 3 {IOUV} al CI Rguo 16 
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tensiunii, atunci când tensiunea relelei 
alil'lge va lorile maximale. Valoarea 
acestui rezistOO' trebuie să fie de circa 
l 00!llIW. 

Condensatorul CI limiteazA 
curentul de lunc!XJnâ'8 al integralUlui. 
\Ialoarea sa teoretică este de 1.8)IF ~i 
3C<!3SIa S(I va obline practic prin 
ccmeClarea In paralel a doua 
coodensatoare de 11'f. Tensiunea de 
IUCI\I II acestor cond&n6aIOare trebuie 
să fie de mmim 280Vnns. 

Rezistorut R2. avi!lond O 
valoare de I MQ, are rolul dea perm~e 
descă,carea condensalorulul e2, 
ceea ce va evita unele 'curentAri" 
dezag'(labi la la manipularei! 
montajului, chiar daca ""'lista este 
decuplat de la tensiunea de reţea. 

Condensatorul e 2 realizează 
filtrarea tensiunii continue disponibile 
la ieşirea redresorulul de + 12V. 

Cablajul montajului (lala cu 
trasee ti cea CU componente) este 
prezentat In figura 20 . 

Se recomandă montarea pe 
50du a CI MA.X611 . 

Ş i acest montaj. ca 'fi 
precedentele , va lunc~ona la simpla 
conectare II tensiunii de alimentare de 
la retea. nefiind necesară e1ectuarea 
nici unui reglaj. 

Tensiunea slabmzată de 
ie~ de la p;nui 6 (VOUT) trebuie să 
aibă vatoareade +5Vi 4%. 

Aceste trei alimentatoare 
realizate cU CI specializate oferă o 

economie prin la , 

rftdresoare. Dar nu trebuie să uităm 
nici un momoot că, In ciuda tensiunii 
foane scăzute pe care o oferă la 
ieşire, t direct la 
re!eaua I 

un real 

, . 
• , 
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CIRCUITE DE ATENUARE CU DIODE BA243(244) 

Introduc, ,. 
Este prezentat'" o clasA de 

'*t:uite de atMlUare pentru domeniul 
FtF, realizate cu diode de comulare 
BA243. BA244. Aceste diode nu..unl 
polriv/le pentru alanuatoare variabije, 
rom sunt diodele PIN. da, pot fi 
folosite Ioarte bine la realio!arN ...
etenuatoare cu doua stiri, de 
atenuare minlmâ sau maKimâ. 
asociate condl.lCţiel sau blocării. 

Alitf"t de etenuatoar. pol 
aleltul comutatoare de radlofrecvenlA 
OJ douâ IaU mal '""""" căi. 

Ca r1lclarlallc l 
Comportarea atenuatorulul 

este caracterizată de atenuarea de 
Insel\ie (AI), Izolarea (L) şi c:oeflelenpl 
de relleKie (11 perllru cele douA stAri . 
Un atenualof bun trebuie ai aibA 
alenual'8il de insecţie cât mal nti ~ 
Izolarea cât mal mare. PenInJ condi!Ia 
de Izolare, atenualorul trebuie sa 
pAstreze adaptarea, deci să nU 
reflecte, ci sădis;pe ~a~ 
'a poarta de !ntraffl. Aeeste 
Btenuatoare sunt retlexlve 

I 

clrcu~ mal slmr>le. cu dioda In .erle 
sau In paralel, sau mal complexe, de 
tip r , T sau n . 

S-au avut 111 vedere 
schemele ~lval.nte ale diodel 
BA243 la poIarizare directa de 5mA ,1 
polartzar.lnve~ilo de 9V (f lgur. 1). 
Pen"'" lI~e poIarizilori. precum ,1 
permI dioda BA244, elementele 
circuitelor echivalente se determinA 
din foile de catalog [IJ , 

InductanJa Lp '6!I.ezlnb\l 
inductan\ll parazitA 8 tennlnalelor 
capalftl 00.J5. so.-taIe la lungimea 
.".,1mI &ealptabl6 (2.5 mm. 
tehnolog~ artizan.liI). 

Detaoninaraa aten"'rI da 
InseJ1.la. izolării f i we'icientu!ul da 
ren8ll~ M face .... 1Iv UfOI'. folosind 
matrieQ A (blbeluI1 .13)). ru ajutorul 
calcula,orului. In tl ba lu l 2 sun. 
prezentate rezultatele ob\inula PItfltru 
ITecvenţa de 174 MHz. Se con.tatj 
valorile mari ale coeficieiltulul de 
reneJde pentru starea de atenuare 
mllXlmA (atenualoare renexive). La 
230MHz. pertormanl8le ob!inute sunl 
mal lIabe ded U la 17'4MHz. cu 
axcep\la coeficientului de renada In 
starea de atenuare maximă. 

Clrculta da polarlute 
Pentru polarizarea optima a 

diodelor BA243. BA244 luni 
necas~lfe o sursA de poIarizara 
dUctA (FB). care $6 Migwa S.10mA 
pentru fiecare diodA ti o $ur$6 de 
polarizare InversA (RB). care $6 
asigure 9+1SV. 

ing. Liviu Andron 

Sursele " alimentara 
prez"",,'a In fliu .Ua 2 ,i 3 lun. 
c:onvenoant OCIDC. eara asigur;) aIat 
polarizarea direcI6. cAt ~ poIafizaraa 
invers6 . Tansiun~a da Intrare pol fi 
ob!'nute da la baterii (.alncA.cabile. 
eventual) leu de la allmentatoare 
!XIf1eCtata la ""ea. 

CooV8flOrUl din figuri 2 
furnizeazA la ieşire lensiunea da 
pola rizare InversA. porn ind de la o 
tensluna de intra.e pozitiva (9V). ca ... 
asigurA ti polanzaraa diredă. Esta 
potrMI pantrU can:uda da atenuare cu 
doodtt mao !TIUt .. " asigurA poIarizare 
inversa maximâ (tSV) . 
Tran,IOl1Tlll torul a,le de 
audiofrecven\A. folosit In reeaptoare 
radio, pe tale E+E da !i>O.4nvn, ara 
secţiunea da 6x3mm'. aria fareslrel 
9><3 mm>. rebobinat ru2x200 spire In 
p1imar ,1 250 spire In IlIICUnda •• cu 
coonductor CuEm O.tmm. In figuri 4 
sunt prezentate cabla"" mprimat ,1 
dispunerea componentelot. 

Convertorul din IJgura 3 este 
potriv~ pentru a limentara da la baterie 
(9V. 6F22. eventual relncircabilA). 
Cllf8 asilluri " poIatizarea -.varsa. 
penlru a lenuatoara simple. cu diode 
1'Xl)ine. Furrilead 1. ie," tensiunea 
de polarllare directii " es •• foarte 
complICI. Cablajul ,1 amplasarea 
componentelor sunt prezentate In 
figun 5. 

Comutator de anta nil 
pentru cana '.'. TV 8+12 
(114.230M~) 

~==========~_2=== 



AIJI'OMATIZARI ============== 

Daca exista Inlferuperi de 
S&IIlniOIIa leleviziunea prin cablll. este 
neceNlr ,t .. eon.teleze re<:eptorul 
TV la antena propriii. Folosind un 
!Il.WTIIIlor ~ In caZ\J In eate se 

., 
cii .. MfMIII, vor eldsta dif&ran!e de 
fazA Inue cele doui semnale, care 
vor irrilMll calitatea Imagini. 

ComuIill0rul de allle n" QI 

douA cii pltzenlM In figu .... 6. , 
i\lă ooeIiI:şi post peambe!e InlAlunll ~" deza ..... n\a·. 'nu.., 

Inductall\ele L 1. L5 ,i 
capadtJţie C I. el I18bule să 

respecte condiJil . C»I/(2nf,p) ş.i 

l»pI(2!d ,). unde "..750, Iar 1, este 
limila Inferioart li ;.meI de frecvenţe 
(174MHz). Alegerea poIrivM il 

eapacllăl~Of c , . e3 poele optimiza 
comportarea atenuatorului, reducand 
electullnduetMţelot para<:lte . 

Pentru FB."'9V ti RB,'" -9V, 
diodelt sunl pOla'ilale direct fa 
I~ fl lnV8lll la -9V. Rezistoorela 
Rlo-R5 asigurA polarizările 

corespunzAtoare ~ diode. In 
lipsa Iar. pe dIodeIe poIafQate r.ve.s. 
tensioon 81" n numai de O,65V. 

COIQ.uleie au o ()O re 

I 'I 'I~~ 
r-io\.~.'·C+DI - - -~2OogI 1A+I+C+D II2l -1.IfdII- 2OogI IA +.· c o-DII2I 

1:: I ,.",~ 
'R-~l+ i lolpVp ,., ~ 

! 
y_ lIz 
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relativ C(lIlstantli In banda 
174 .. 230MHz. as.igultnd o atenuare 
de klse!ţie de c:ir&a O. 1 JdB şi o izolare 
de 45<-55dB. 

Oacli acesle rezu~ate sunt 
nesellslactloare. este ~ o 
izolare mal ma... Se poate lobs.I 
dioda BA244. Pentru C(lIlf\gure!ia T. 
dioda BA244 asigvn\ o atenuare de 
nse.ţIe sub O.01dB. 

In figura 1 este dată 
oonllguralfa eabiaJului ,1 di&punerea 
COIT1)OI MUltelor. 

Cablajul este executat In 
tehnologNl mlcroslrip. pe substrat din 
sticklte)(\olit cu gtoslmea da 1,6mm. 
Lăţimea liniei de 150 este de 1,5mm. 
Se executA gAuri In substrat numai 
pentru COflIIxiunie la milsfI r pentru 
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mufele X2, X4 şi XS. Acestea sunl 
mufe luate de la divizoare rezistive. 
care se gflsesc pe pia\â. 

CuEm 0.5. Diodele VI , V2, V4 ~i V5 
Sti lipesc direct pe linie. 
Condensatoarele e3. CI ~I e2 se 
lipesc direct pe mllfele Xl . XS. X4 şi 
pe linie. 8Qbinele L4 şi L5 se lipesc 
direct pe terminalele condensa
loarelor do 1 nF şi pe lin;"'. 

Pmformanţele comutatorulul 
deplfld de 8K8<:uţia Ingrijită. Nivelul 

~r5~ ______ ~ ____ -{ 

Intreaga construcţie se 
eUal1(laUl. folosind o carcasă din 
tablă de foe.- cositord. cu grosimea de 
O.3mm. lnălţlmea carcase; este de 
15mm. Conectarii XI şi X3 sunl 
condensatoare de trecere tubula"l de 
l nF. care se lipesc In peretele lateml 
al carcase;' 

Bobil1(lle de "ac sunt 
realÎl:ate pe miezuri de ferită 

(4)=4mm. 1=15mm) şi au 15 sp;re 

• nascut la 18 iulie 1954, In corn. 
Apahida, jud. Cluj: 
• absotvf!nt In 1984 al Facultăţii de 
Electronică ~ Electrolehnica Mil~arli 
din Academia Tehnica Militarii: 
• Intre aniI 1984 şi 1991. inginer 
proiectant In atelierul de po'olectare ş.I 
inginerie tehnologicA el ul1(li baze de 
mparnt t..nnica militarii: 
• din 1991 , cercetător ştlinţifoc la 
ICPEM Ploieşti (actualmente 
Electromecanica): 

24 
ing. Andon Liviu 

semnalu lui In cazul televiziunii prin 
cablu este relativ mare şi trebuie 
m ate orice cuplaje parazite. 

Folosind diodele PIN (de 
exemplu 81053, 11]) domeniul de 
utilizare poate fi elClins şi asupra 
comutării antenei,,, UIF, In cazul 
sistemek>r de antene [2). 
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• un ce"ffîcat de inovator: 
• 7 comunicări ştilnţifie& prezentate 
~ 12 articole publicate In reviste de 
speciar~ate; 
• preocupari legate de circuite 
paslve de microunde In tehnologie 
microstrlp, procesarea digltala a 
semnalelor, 9Chizi)~ de dale şi 
oontrolul proceselor, surse de 
alimentare In comutaţie , Incărcătoare 

de baterii, balasturi electronice. 
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