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LA CEREREA
UNUI MARE NUMĂR
DE CITITORI

I

I
Ing. 1. MIHAI

Realizarea unui mon taj electronic decurge În trei
faze succesive. Mai Întîi. trebuie studiată atent schema
de principiu şi Înţeles modul de funcţionare a diferitelor circuite. apoi se studiază modul practic de interconectare a diferitelor piese componente. respectiv de
realizare a circuitelor imprimate (dacă este cazul) sau
a şasielor şi orientarea pieselor În aşa fel ca să se reducă
la minimum cuplajele parazite.
A treia şi ultima fază este construcţia propriu-zisă.
deci efectuarea punerii la punct a aparatului (reglaje.
măsu rători).

De obicei. constructorul Începător comite unele greşeli şi deteriorează piese.
Solicitările În acest domeniu ale unui mare număr de cititori ai revistei noastre
punsul În articolul de faţă.

Pentru a construi un aparat electronic oricît
de simplu sau de orice complexitate. primordial
este de ştiut să efectuăm suduri (lipituri) de bună
cal itate .
•
In primul rînd. în funcţie de d:mensiunile
pieselor componente. se va alege şi ciocanul
electric de lipit. Pentru aparatura tranzistorizată. deci pentru componente miniatură. puterea
electrică a ciocanului de lipit va fi de 20-<tO W.
Vîrful ciocanului va fi bine curăţat şi să nu aibă
inegalităţi. Firul terminal al piesei va fi curăţat.
deci să nu aibă oxizi sau grăsimi. Terminalul se
introduce În orificiul circuitului imprimat sau

•

G. MATEESCU

în cosă, apoi vîrful ciocanului de lipit se fixează de
acest terminal (vezi figura). Apoi firul de cositor
(fludorul) se atinge de vîrful ciocanului. pînă ce
cositorul se topeşte şi între firul terminal şi
circuitul imprimat se formează o picătură de
sudură. Cînd lipim componente fragile. cum ar
fi diode sau tranzistoare. se va evita transmiterea căldurii prin terminal. Acest lucru se poate
evita dacă În timpul efectuării sudurii se montează un radiator .termic, şi anume terminalul
este ţinut cu vîrful unui cleşte. De o deosebită
importanţă pentru efectuarea unor bune lipituri este aliajul utilizat. Aminteam mai sus că
fludorul este cel mai indicat pentru simplul
motiv că are punct de topire scăzut şi conţine
şi material decapant. Dacă Însă avem de lipit
bucăţi de metal mai mari. atunci se va utiliza
cositor sub formă de bară. decapant. va fi folo-

Îşi găsesc răs

sit colofoniu sau o pastă specială (din comerţ),
iar ciocanul de lipit va avea o putere de 200 W.
Se pot lipi piese de cupru, fier, zinc. Tehnica
lipirii aluminiului este cu totul aparte şi a făcut
subiectul unui articol separat din revista «Teh•
nrum».

Oiodele, tranzistoarele, tiristoarele, circuitele integrate etc. sînt elemente foarte fragile, pentru care În
timpul conectării trebuie luate anumite precauţii.
In afara evitării oricărei supraÎncălziri în timpul sudurii, o conectare greşit!i prin inversarea polarităţii
le poate deteriora electric.
Diodele redresoare din montajele de alimentare nu vor fi supuse unui curent mai mare decît cel indicat
de catalog, iar dacă se indică că vor fi folosite cu radiator termic, Întîi se va conecta radiatorul şi apoi se
vor face probele electrice.
La tranzistoare se vor respecta valorile maxime ale tensiunii emitor-colector, precum şi puterea disipată
(Pd) indicată de constructor. Pentru fiecare tip de semiconductor, În primul rînd se vor identifica terminalele, deci pentru un tranzistor va trebui să ştim perfect care sînt colectorul, emitorul şi baza. Aceste date se
culeg din .cataloagele de semiconductoare ale fabricanţilor.

Verificarea funcţionării montajelor electrice
se face de obicei cu instrumente adecvate, generatoare de semnal de diferite forme şi frecvenţe. voltmetre, ampermetre etc.
fn multe cazuri însă, unele măsurători sau mai
precis verificări se pot face şi cu aparate sau
metode mai simple. Astfel. dacă într-un montaj
de audio sau de radiofrecvenţă se introduc la
intrare impulsuri dreptunghiulare, iar la ieşire
sau chiar în etapele intermediare ascultarea se
face in cască, ne putem da seama dacă montajul
funcţionează sau nu.
Ca generator se poate folosi un multivibrator
cu 2 tranzistoare, care În plus mai foloseste
2 rezistenţe şi 3 condensatoare (fig. A). Alimentarea făcîndu-se de la o baterie de 3 V. de tip
«Pionier», intreg montajul se poate introduce

intr-un tub d in plastic, asiguiÎndu-i o

totală

independenţă.

Tranzistoarele folosite pot fi de oric.e tip, afit
de audio cît şi de radiofrecvenţă: EFT 317 EFT 319- EFT 353- EFT 323-P 401- MP 39
etc. In extremităţile tubului În care au fost introduse multivibratorul, precum şi bateria de alimentare, se fixează 2 bucşe sau se scot 2 fire
liţate. Firul de la borna 1 serveşte pentru introducerea semnalului În aparatul de verificat,
iar fi rul de la borna 2 se bagă la masa (şasiul)
aparatului. Urmărir~ semnalului se face cu
amplificatorul din fig. B. Şi În acest amplificator
se folosesc tranzistoarele indicate la multivibrator.
in timpul verificării, borna 2 se leagă la şasiu,
iar borna 1 serveşte pentru urmărirea semnalu-
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a aparatului din figura 7. S-au Colosit
doul potenţiometre de regIare pentru
rezistenţe, deoara:e ordinul de mhime
al remtentelor Rf variazi foarte mult.
Pmtru mlsurarea curenţilor şi tensiunilor alteI lIative curentul este redresat de
o punte redresoare. Rezistenta Ra (adiţionalA) serveşte creării intre valorile de
C81' de
din continuu şi alternativ
a unei proporţionalitllţi de valoare întreaga De obicei, această valoare este 5
sa" 10,
cA în alternativ
sensibilitllţile scad de 5 sau 10 ori (vezi
notaţiile de pe schemă din dreptul bornclor). Rezistenta Ra se determinll practic
cu lDl potenţiometru dupA care se înlocuieşte cu o retistenţă fixă. Se poate
folosi de asemenea o rezistenţA semireglabiIă.

O

OM

E

F

Sistemul w:JICSOI" din figura 7 se poate
înlocui al cei simplu din figura 8. Şi
într-1Dl caz şi in altuI se foloseşte pentru
sistemul de comutatoare K,K2K3K. un
comutator de game de la aparatele de
radio «hfir», comutator care are 6 grupe
detipK.
Anticipînd partea de etaIonare, trebuie lIcută o remarci foarte importantă. Dadi ,etistenta Ra nu are o valoare
sau cei puţin "na fracţionar!
convmabilă, valorile intensitllţilor şi tensilmilor nu vor putea fi prinse pe o
aceea;
printr-Wl coeficient de proSe observă cA rezistenţele R A, ... RA

10

12

13

JO

o.

valorile Ic t istcnţc:101" şi se deta mml curenţii pentru a putea determina diviziunilc. Se determinA astfel in cazul exCDl-

pliOOlt:
i min = 5 pA

• Rx = 540 kO
imin= 3 pA
.Rx=IMO
Se caJculc:azi in continuare
Rf- Rx (DU pentru toate
de
curent
sint luate intr-uo raport de proporţionalitate anume
şi
astfd deteullÎnate se vor
glsi in
raport Notarea pe aparat
te face pm Dl8n::ama ri[n:i care ampli_
fiei ordinul de mlrinlG de la o scall
de rezistmtc la cea w:mltoare (vai
oba I \'llţia din tabelul 1).

Scltmta
Plin aJIturarea schemelor de principiu dezvolta1e se obţine schema gweral!
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15,07 O
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157,88 O
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R A5
3 tO
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27 tO
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Observaţii
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1,5 O
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2,997 M", 3 MO

RY3

0-10 mA
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O-lmA
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.
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-------------- - - - - - --
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0-150 Y

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

R

Y4

15 MO

0-650 Y

28,5 O

0-120 to

se

notează

uşurarea

pentru

--

citirii

'-- -- --------- -----------------------Rf,

f-- - - - - - - -

--

- - - - - - -- - -- -

0-1,2 tO

285 O

Rf2

---

x 1

x 10

- --- -------------Rf3
2,85 tO
0,12 tO
x 100
'---- --------- - - - --- -- ----------------

'-'--- - - -- - - -- 28,5 tO

Rf.

-
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Rf.

57 kO

Ra

se determinA
experimental
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0-120 to
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0-240 tO

x 2000
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Tabelul nr. II

5

Rv, ... Rv., precum şi cele fixe Rf, Rf5
se montean practic în continuare pentru a obţine valorile oec:esare ca sumă
de valori
simplificîndu-se oarelor. Schema astfel
pemute în ca'''1 concret urmă
toarele mlisurători.
L Intensitatea
0-50 pA
bornele O-A
0-100 pA
O- B
"" O-C
0-1 mA
0-10 mA
"
O-O
0-100 mA
O-E
" O-F
O-SOOmA
"
Tensiuni 0-150 mV
"
O-O
0-1,5 V
..
0 - H
0-15 V
..
O I
0-150 V
O J
0-1500 V
O K
Rezistenţe 0 - 120 Q
L- E
"
0-1,2 kO
M-O
" N- C
0-12 ill
" P- B
0-120 tO
" R-A
0-240 kO
ScaIele vor avea notaţiile "principale
(pentru aceleaşi diviziuni):
1.
5, 10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50 şi, ICSpcctiV, o, 10, 20, 3(}, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100.
U. o, 15, 3(}, 45, 60, 75, 90, 105, 120,
135, 150.
.
Pmtru tensiuni se poate face o altă
notaţie, mai uşor de citit, din 10 in 10,
cvmtnal, pe alt şir de diviziuni.
R.
10. 20, 3(}, 40, 5(}, 60, 70, 80, 90,
100. 110. 1:;D pmtru rezistente şi care
se ~ citi amplificate al coeficientul ce
caractcriii azi scările de măsurare.
Se It:ICOmandă ca sciriIe de curenţi să
se
prin coeficientul de propoiponalitate 10 (100 pA, 1 mA, 10 mA,
100 mA Ş a ro d). PcntIu a obţine o
citire uşoaIă şi pentru lezistenţe aceeaŞI
proporţionalitate: ( x 1,
x 10, x 100
şa m d.). caml citat avind sensibilitateIl maximă a instrummtului de 50 pA,
a dus la obţinuea şi unei valori de
x 2000 pentru scara rezistentelor.
do"w;.uiului dorit se poate
face pe două cAi Cea care este dată de
din figura 7 presupune existenţa
unor bucşe COlespunlJtoare literelor, pînă
la R inclusiv, bornele firelor culegătoare
.u

1---_-----=3=-=--0_ _----'
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Tabelul nr. I

porţionalitate.
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RESTUL
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NANA

o

A

COADA TUBULUI DE CARIOCA
TĂIATĂ LA
mm

IRez'

Yaloare

ţe

f

Observaţii

AI =R AI

0,3 O

A2 =R A2 -RAI

1,2 O
13,5 O

A3 =R A3 -(RAI +R A2)

- - -- --

se confecţionează din
manganinll, nichelină avînd
t/J 0,6 -0,7
t/J 0,2 - 0,3

A4 =R A4 -(RAI +R A2 +R A3 )

142,8 O

se confectioneazA sau se
prin sortare

A5 =R A5 -(RAI +R A2 +R A3 + R A4)

2842 O

se aleg prin sortare

27 kO

YI =RYI

273 to

V2=RY2_RYI
.

Y3 = RY3 -(R YI + R y2 )
fY4 = RY3 -(R YI + R Y2 + R y3 )
r f,

13,3 MO
28,5 O
260-270 O

lr f2 . Rf2 - Rfl

rO

2,7 MO

•

2,85 tO

r f4 = Rf4 - Rf3

25 tO

r f5 = Rf5 - (Rf3 + Rf4 )

29 kO

de curent plasîndu-se corespunzAtor. introducerea în circuit a şunturilor se face
al ajutorul contactelor corespunzAtoare
punctelor A, B, C, O, E, F, contacte lamelare realiVlte de constructoei (vezi
fig. 11) din tablă de alamă subţire
(0,15 - 0,25 mm~ La introducerea bornei
se realizealJ conectarea şuntului în circuit Astfel se poate utiliza Wl comutator
rotitor ca în figura 12 Pentru tensiuni
şi curenţi vor exista numai douA bucşe
în care se introduc bornele corespunzAtor punctelor T şi V. Pentru rezistenţe,
bornele se vor introduce în T şi corespunzAtor poziţiei comutatoruJui rotitor
in bornele L, M, N, P, R.
Intreaga construcţie se montean pe
o plăcuţă (sau mai multe) de textolit şi
se introduce apoi Într-o casetA construită
după gustul fiecăruia Un aparat astfel
construit încape Într-un volum de 140 x
80 x 25 mrn pentru un miniampennetru
dintr-un exponometru sau avînd ultima
cotA mai mare pentru microamperme-

potenţiometru

de 30 O

se alege
potenţiometru

de 5 kO

se alege

trele «Tesla».
Rezistenţele se aleg prin sortare la o
punte foarte precisă astfel Încît valoarea
aleasă să se Încadre:ze Într-o abatere

de

+ 1%.

Rezistenţele r A t ' r A,_ ' rAse
J

fac din sîrmă prin spiralare (vezi tabelul 1~
Bornele se confectioneazA conform
schiţelor din figura 13, utilizînd drept suporţi creioane «Carioca» din care s-au
scOs virfurile şi bureţii-re:zervoare. Firele
se prind prin cositorire. Ca material se
foloseşte alama
Sursa de tensiune E este alcAtuitA din
douA baterii mici de 1,5 V (R 6) Înseriate.
Prinderea lor şi fixarea. în aparatul de
mllsurare rAm în la latitudinea fiecăruia .
Gradarea se face utilizînd drept
aparat etalon un aparat de clasă de precizie maxim 2,5%. Informativ se observă
că la r = 3 kO şi max = 50 JJA coresQ

(continuare in pag . 23)

Il

Pe cît pare de simplă schema, pe atît este de
eficace. Cu o singură dublă triodă de tipul ECC 88,
ECC 85, ECC189 sau 6N3P şi o pentodă din
clasa finalelor video din televizoare, ca 6P15P,
EL 83, 12BY7A sau ELSO, putem reali VI emiţă
torul din schemă, care are un imput de ordinul
6 - 8W, la o tensiune anodică de 260 - 280 V. In
figură este pre:rentată schema electrică. Prima
jumltate a dublei triode este folosită ca oscilator local sincronizat CU cristal, în montaj cu reacţie între grilă şi catodi. Circuitul L 1 C l C l este
acordat pe frecvenţa de 48 MH:r. mai exact pe
armonica a 3-a a cristalului L 1 are 6 spire din
-conductor !/J ·0,5, izolat cu lac şi mătase, bobinate
spiră lîngă spiră pe o carcasă din cele folosite
la televiZorul «Temp»-2 în circuitele de frecvenţă
intermediari. Acordul se face cu miezul din ferocart al bobinei respective.
Cristalul montat între punctul cald al circuitului acordat şi grila tubului realizează reacţia
necesară oscilatorului In circuitul anodic se afli
un circuit acordat pe armonica a 3-a, pe frecvenţa
de 144 MHz. Acordui se face cu conde·nsatorui
trimer C 3 • Infăşurarea Ll are 3 spire din conductor !/J 1, argintat, cu diametrul de lO mm şi
pas între spire de 3 mm. Condensatorul C 6 reaIizt'.azii cuplajul cu etajul urmltor, care este şi
final Şocurile de radiofrecvenţă conţin cîte 40 - 50
de spire din conductor acoperit cu email şi mltase de diametru 0,5 mm, înflişurate pe o rezistenţă de 1 W cu valoarea ohmică de cel puţin
300-500 kCl
Bobina din circuitul anodic al tubului final
are 2 spire din conductor !/J 1, argintat, cu dia-

cator de microton Alimentarea acestuia se face
de redresorul realizat cu dioda DR (orice diodă
redresoare) şi condensatorul de flltraj C l4 . Redresorul se alimentează de la tensiunea de filamente de 6,3 V.
Emiţătorul a fost realizat într-o cutie metalică
cu dimensiunile de 150 x 180 x 200 mm. Pe
panoul frontal sînt montate: mufa coaxială pentru antenă, mufa de microfon, potenţiometrul de
reglaj al nivelului modulatorului, becul incandescent de 6,3 V /0,3 A, care indică conectarea la
reţea, becul cu neon, care arată că tensiunea
anodică a fost cuplată, şi cele două întrerupă
toare: cel de reţea şi cel al tensiunii anodice.
Alimentatorul nu necesită explicaţii datorită
simplităţii Se poate folosi orice trafo de reţea

metrul înflişurării de 12 mm şi pas între spire
de 5 mm. Cupl~iul cu antena se face la 0,75 spire,

ECC88

1001<

EL 83
t2BY7A

ECC85

BEC NEON

MHz

ANTENA

Cs
2:..12pF

C9

•

EMISIE

STilP

T~FO RETEA

2x240V

Z20V
---.,

RETEA

120 V
e27
10n/600V

EFT321f32J

începînd din capătul rece al înfăşurării
Modulaţia se execută în circuitul grilei 1 a
tubului rmal. Rolul de modulator îl îndeplineşte
cea de a 2-a triodă a dublei triode folosite. Tranzistorul EFf 323 folosit are rolul de preamplifi-

de putere 30-50 W, care să dea la ieşire 6,3 V
pentru filamente şi o tensiune alternativă de
2 x 240 V pentru redresor cu tub sau numai
220 .;- 240 V, cînd se foloseşte o punte redresoare semiconductoare.

•

•

menteazii fIlamentul tuburilor electronice.
Schema este a unui redresor cu

dublare de tensiune, foarte simplă
şi dă rezultate foarte bune.

D226

A 6JV
Stabilirea punctului de funcţio
nare a etajelor de radiofrecvenţă
ce lucrează în clasă C se face cu un
potenţial fIX negativ aplicat pe grila
de comandă.
Această tensiune negativă se ia
de la un redresor separat.

12

Pentru tuburile electronice de putere mică care nu necesită o tensiune de negativare mai mare de
18 V, nu este necesară o înfăşurare
suplimentară pe transformator.
Soluţia practică este redresarea
tensiunii de 6,3 V, cu care se ali-

2JlJpFj35V

•

•

•

•
•

Nu este recomandabilă În acest caz
cuplarea dispozitivului la borna de
cască, Întrucit tensiunile mari (peste

3
distorsiuni (În funcţie de mărimea semnalului care se limitează), iar nivelul
acceptabil auditiv este destul de subiectiv, depinzind chiar şi de felul de
a purta căştile la ureche (complet etanş
pe lîngă ureche etc.).
Dispozitivul din fig. 2 reprezintă
schema unui limitator de semnal, cu
nivel reglabil Într-o gamă destul de
largă şi care, totodată, prezintă avantajul că nu necesită nici o sursă de
curent.
Principiul folosit in schemă se bazează pe artificiul cunoscut sub denumirea de «Zen ner elastic». Dacă un
tranzistor cu siliciu se montează Într-o
schemă (fig. 1), tensiunea la care
montajul intră În conducţie este condiţionată de poziţia cursorului de la
potenţiometrul P. Astfel, dacă acest
cursor este in partea superioară (baza
legată direct la colector), sistemul intră
brusc În conducţie la o tensiune de
0,6 V. Mărind rezistenţa Între bază şi
colector prin rotirea cursorului, ten-

Amatorul aflat pe recepţie poate
primi deseori un şoc fonic, datorită
unui semnal puternic, neprevăzut, apărut În banda de amatori.
Micşorînd sensibilitatea sau volumul, nu se ",ai pot recepţiona semnalele slabe ale radioamatorilor de la
distanţă mare. Tn asemenea situaţii
se folosesc limitatoare de semnal intercalate În etajul de audiofrecvenţă
sau chiar Între mufa pentru cască şi
casca de ascultare. Aceste dispozitive sînt concepute astfel Încit să li-

1
-

+

2

p
SILICHI

L.....-""-R- - - - ' '---~

D,
EFD108
INTRARE

IESIRE

miteze amplitudinea semnalelor la un
nivel acceptabil pentru sistemul auditiv. Este cunoscut insă că un semnal
limitat are un anume coeficient de

sipnea la care montajul intră in conducţie creşte. Intervenind şi rezistenţa
intercalată, trecerea nu va mai avea
un cot atit de brusc ca la o diodă

Zen ner, Însă suficient de abrupt pentru scopul propus. Avantajele acestei
scheme se iemarcă, În special, la
tensiuni mici, pentru car~ nu se fabrică diode Zenner, S,au În cazuri
de tensiuni stabilizate r.eglabile. Sche-

~::::~::;:::~~~ZERO
C
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10 mA
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PENTRU
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CATRE 'MUFA

PENTRU C4SCĂ

-ma din fig. 1 reprezintă un «Zen ner
elastic» pentru curent continuu. Semnalele audjo fiind Însă În alternativ,
pentru a putea limita ambele alternanţe, după cum reiese din fig. 2, s-au
folosit două tranzistoare limitatoare.
Montajul asigură reglarea tensiunii de
limitare de la 1,2 V vîrf la vîrf pină la
7,5 V. Curbele statice, reprezentate
În fig. 3, indică tensiunile şi curentul
(limitat de R ) la o semialternanţă, În
1
diferite poziţii ale potenţiometrului de
reglaj. Diodele D
D Împiedică cuplaje nedorite Întţe cme două colectoare.
Dispozitivul de limitare se leagă normal intre cască şi borna pentru cască.
La unele aparate cu tuburi, În special
la cele constru ite de amatori, se foloseşte pentru cască schema din fig. 4 A.

apoi prin cuplajul cu L2' pe baza tranzistorului TI'
Pe emitorul tranzistorului TI se aplică de la oscilatorul local semnalul de heterodină. Astfe~ primul tranzistor îndeplineşte funcţia de convertor. Oscilatorul
local este construit cu tranzistorul T 2 şi piesele aferente.
Semnalul rezultat din mixare se află in jurul a
1 600 kHz, deci tocmai în banda de unde med~ ce
poate fi recepţionată . de un receptor miniatură. Circuitul de intrare C 2L 1 trebuie să fie acordat in mijlocul
benzii recepţionate; astfel este posibil ca în paralel cu
trimerul Ct să mai cuplăm un condensator de 12 pF.
Trimerii
C. au capacitatea maximă de 12 pF,
pot fi de orice tip. Bobinele L1L2 şi L J L 4 vor fi construite pe carcase cu diametrul în jur de 7 mm cu miez
magnetic, sîrma utilizată fiind de 0,1~,2 mm în diametru. Astfel, bobinarea se va face spiră lîngă spiră,

100 V) care pot apărea la semnale puternice ar putea să distrugă tranzistoarele. Se recomandă ca la asemenea
aparate să se folosească sistemul de
cuplare indicat În fig. 4 B.
Simulatorul se poate construi Într-o
cutie sep'arată, ca un adaptor sau,
mai practic, montat chiar În receptor.
Tn acest caz este utilă adăugarea unui
comutator cu contacte bune, În vederea conectării sau deconectării limitatorului, după necesitate.
Reamintim că la aparatele universale sau cu autotransformator este
interzisă legarea directă la şasiu a
căştii, din cauza posibilităţii de electrocutare. Conectarea se face prin legarea in serie a unui condensator de
aproximativ 0,2 MF la 600 V c.a.
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Construcţia

-

radioreceptoarelor pentru traficul de
radioamatori ridică probleme ~arte dificile sub aspectul schemei electronice utilizate (in special al pieselor
componente)
şi mai ales al construcţiei mecanice pro•
•
pnu-ZlSe.
O soluţie mult folosită in practică este utilizarea de
convertoare, adică o imbinare a unui montaj simplu
construit de radioamator cu un receptor profesional.
Convertorul prezentat in articolul de faţă este destinat
a recepţiona banda de 20 ro, adică intre 14 şi 14,35 MHz.
Radioreceptorulla care se ataşează poate fi un simplu
radioreceptor tranzistorizat, echipat doar cu gama
undelor medi~ astfel că acest convertor să fie util şi
radioamatorilor dotaţi tehnic mai modest.
Schema electrică de principiu prezentată in fig. 1
reLevă simplitatea acestui montaj, ce utilizează 2 tranzistoare de tip AF 126 sau similare. Semnalul provenit
din antenă este aplicat circuitului rezonant C 2 L ..
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distanţa între bobine fiind de 1-2 moi, şi bobina LI

are 8 spire, L 2 are 2,5 spire, L3 are 3 spire, iar L 4 are
10 spire.
Bobina L 5 se realizează pe o bară de ferită de la
antenele aparatelor portabile pe care se vor bobina
80 de spire cu sîrmă de 0,2 mm diametru.
Bobina L 5 este de fapt sarcina convertorului care se
cuplează magnetic cu aparatele de radio (prin apropierea de antena aparatului~ Astfe~ la aparatul de
radio nu se face nici o modificare în schemă.
Aparatul de radio se fixează in jurul frecvenţei de
1 600 kHz. Oscilatorul convertorului se acordă pînă
ce în aparat se ascultă banda de radioamatori Apoi,
prin simpla rotire în dreapta şi În stinga,1 500-1 600 kHz,
a butonului de acord a radioreceptorului, se recepţio
- nează Întreaga gamă de 14 MHz.
9V Convertorul se alimentează cu 9 V şi se urmăreşte
in timpul reglajului ca în colectorul lui TI să avem un
consum de 1 mA, iar în colectorul din T 2 să avem
1,2 mA, aceasta prin ajustarea rezistenţe lor din baze.
Tntreg montajul se execută pe circuit imprimat după
indicaţiile din fig. 2.
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lizării

(II)
(URMARE DIN NUMĂRUL TRECUT)
2. Negative total neclare, corect exl"JS4'
In acest caz, obiectivul fotoaparatului este, de reguH\., murdar. Obişnuit, se atinge din neatenţie s~icla
cu degetele şi se depune astfel un stra.t de grăsune.
Situaţia se schimbă în cazul fotografiel color, astfel
încît la timpul respectiv vom vorbi despre luarea în
considerare a acestor abateri.
In timpul iernii, schimbarea bruscă a temperaturii
duce la aburirea obiectivului, ceea ce are ca urmare
defectul amintit. Se şterge cu vată sau, şi mai bine,
se Iasă aparatul să ia temperatura mediului pîrtă; la
dispariţia condensului Grăs~ea se înJătu~ cu va~ă
(dacă e nevoie şi cu foarte puţm alcool), pnn ştergere
uşoară.

3. Linii negre ele COlO nedef"lDÎtl
.
Apariţia acestor linii poate. fi datorată unei descăr
cări electrice între peliculă ŞI aparat. Descărcarea se
poate produce ca urm.are a încărcării e}~trice a peliculei sau a unei frecăn exagerate cu hîrtia protectoare
(r~lfilme). Defectul e foarte rar întîlnit.
4. Pete semicirculare transparente sai negre
E un defect ce apare foarte rar, în cazul introducerii
fortate a filmului într-o spirală ce merge foarte greu.
5. Pati poligonală regulati. suprapusA pe imagine
Pata este datorată de regulă diafragmei, consecinţă
a unor raze parazitare de reflexie. (Apare în cazul
fotografierii în contralumină şi a surselor luminoase
intense; se întîlneşte aproape exclusiv în situaţia uti-

obiectivelor de construcţie veche fără strat «T»
antireflex şi este asociată unei imagini cu contraste
reduse.) In imagine, fotografle cu obiectiv normal (1)
şi fotografie cu obiectiv tratat (2).
6. Pete S1MJ zone )gmiooase neregulate
Stratul superior din vasul în care e păstrat revelatorul oxidează şi dacă există praf, urme de grăsime
sau alte particule lichide sau solide nediwlvabile, se
poate forma o pojghiţă subţire care, venind în contact
cu filmul, se va aşeza pe gelatina acestUia. In wnele
respective, developarea nu mai are loc şi, după fixare,
rămîn locuri albe.
Ca remediu se va avea grijă să se reţină pojghiţa
parazitară cu o bucăţică de sugativă.
7. Negative complet transparente
Pot exista mai multe cauze:
• Obturatorul fotoaparatului e defect. Acest lucru
se constată cu uşurinţă declanşînd aparatul cu capacul
deschis.
• A fost uitat capacul de protecţie pe obiectiv. Se
întîmplă frecvent fotoamatorilor începători.
• Revelator complet inactiv. Situaţia se întîlneşte
în cazul păstrării îndelungate a unui revelator diluat.
Inactivitatea e favorizată şi de o temperatură de lucru
mai mică de 18°C.
• Din neatenţie, ftImul a fost întîi fixat şi aooi introdus în revelator.
• Una din băile folosite a fost prea caldă şi stratul
de gelatină s-a desprins de suport. Se verifică uşor
dacă s-a întîmplat aşa, deoarece fragmente din stratul fotosensibil se depun pe fundul vasului în care a
avut loc tratamentul chimic.
8. Negative prea transparente, firi vigoare
Sînt posibile cauzele:
• Revelarea a fost întreruptă prea devreme.
• Reve1atorul a fost epuizat.
• Temperatura revelatorului foarte scăzută.
IndIferent de cauză, remediul unic constă în utilizarea unui întăritor de imagirte (exemplu: ORWO
A 605).
9. Negative normale, dar firi detalii
In ciuda unei expuneri şi a unei developări corecte,
negativul nu are detalii, fapt ce se constată de obicei
pe hîrtia foto (expunerea şi developarea hîrtiei fiind
făcute cît se poate de corect). Acest fapt se datore37ă
menţinerii exagerate în ftxativ. Fixativul, mai ales
dacă e proaspăt, atacă în timp detaliile, care se caracterizează printr-o înnegrire redusă.
10. Negative dense
• Revelatorul a avut o temperatură prea mare.
• Revelatorul a fost prea concentrat
• Revelarea a fost prea lungă
• Revelarea în doză s-a Ilcut în condiţiile unei
mişcări exagerate a filmului.
In cazurile de mai sus, negativele au un contrast
ridicat Ca remediu se va apela la o soluţie de slăbire
(exemplu: ORWO A 7(0).
• Filmul a fost suprdexpus.
In această situaţie, contrastul e redus. La copiere
se va folosi o hîrtie mai dură.
Il. Margine
pe tot filmul
Defectul se datoreav'l unei umpleri insuftciente a
dozei de developare.
12. Puncte sau pete punctifollne negre, al coadi
fără

Apar ca urmare a existenţei în revelator de chimicale nedizolvate care se depun pe emulsie. In cazul
utilizării de casete metalice, e posibil ca mici particule
metalice să adere la stratul fotosensibil şi, datorită
acţiunii revelatorului, să genereze puncte negre.

,
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Tratarea obiectivelor nu constiruie o noutate, dar
accenrul pus în prezentarea noilor produse este generat de intrarea intr-o nouă perioadll din puncruI de
vedere al calităţii acestor tratamente.
Se ştie că arunci cînd o ran'l de luminll cade pe un
corp transparent (lentilă sau obiectiv), cea mai. ma~e
parte din luminii îl traversează. In mod nedont, din
puncruI de vedere al obiectivului ideal, o fracţiune din
luminll este reflectată de suprafaţa de contact aer-corp
transparent.
Principiul tratamenrului suprafeţelor lentilelor constă
în depunerea pe sticlă a unui strat de fluorură de magneziu avind ca rol anularea reflexiilor ce au loc pe
suprafeţele lentilelor, prin producerea unor reflexii
ce le anulean'l pe primele.
Un asemenea tratament este eficace pentru lumina
de o
hmgime de undă. Pentru a anula reflexiile
unor rare cu lungimi de undll diferite, este necesar un
tratament în mai multe straruri, fiecare avind o grosime şi un indice de refracţie deterillinate astfel încit
. să anuleze reflexiile pentru o anume parte a spectrului.
Astfel se reduc pierderile de luminozitate, contrast
şi puritate ale culorilor; sint evitate reflexiile diafragmei sau voalul care stricau imaginile luate în contraluminll şi estompau strălucirea surselor luminoase
incorporate în cîmpul
duceau la pierderea
clarităţii detaliilor, culorile tinzind spre gri.
Căutarea unor soluţii cu eficienţi! sporită, fiindcă
tratamenrul în sine DU constiruie o noutate, a fOSI deşi de apariţia unor obiective (in special Zoomurile) avind multe lentile şi deci multe suprafeţe aersticlă care conduc la pierderi de luminozitate ce nu
mai sînt de neglijat.
Prima firmă care a anunţat aplicarea unui asemenea
tratament la obit:cti~ele produlJe a fOSI Asabi Pentax.
Procedeul constă în aplicarea a şapte straruri pentru a
diminua cît mai muh reflexiile parazite şi poartă numele de Super Multi-Coated (multistrat). După datele
firmei, acesl tratameHl asiguri transmiterea a 99,8%
din lumina primită,adică ref1exiile parazite pe suprafaţa
lentilelor scad la 0,2%.
La fullllt CanQn aceasti tehnică de aplicare a strarurilor poartă numele de Super-spectru Coering. Originea
procedeului este plasati jndi in anii '50 şi a fost aplicată
în productia de serie in 1967 la Zoom-ul pentru televiziune 1V 45-300 mm, la care s-au mai adăugat recent
obiectivele FD 55 IIIIII,F 1,2, FD 50 mm, F 1,2 AL şi
FD 17 111111 F 4.
Fim" Minolta aplică un tratament numit acromatic,
constînd din numai două straturi. dar aplicate cu o
asemenea precizie, incît echivalean'l cu efec[U1 mai
multor straruri.
In varianta iniţială din 1958 tratamenrul dădea dominante verzi, ulrerior ele au fost suprimate prin adăuga
rea unui strat suplimentar pe unele feţe interne ale lentilelor, de culoare chihlimbarie, violeti sau magenta.
FUllla Komura aplică 5 straruri, care reduc reflexiile
parazitare pentru lungimi de undă cuprinse intre 450
şi 650 milimicroni.
Firmele Cari Zeiss Oberkochen, Voigtlănder şi
RoUei QRtical
au pus la punct un tratament
similar, numit HFI' - High Fide1ity Transfer, adică
transfer de jnaItă fidelitate.
Tratamentele lIIai sus enumerate au o caracteristică
comună, ele sint bazate pe o aceeaşi tehnologie, fluorurile sint topite la temperaruri foarte ridicate şi depuse
prin sublimare în vid..
O altă tehnologic
realizată de firma PUJI la obiectivele notate EBC - Electronic Beam Coated. PIOcedeul constă în utilizarea unUi run elecuonic lucrind
la temperatura de 1 ooo-c, aqlllbil să depunii prin
bolllbardall" IIt electronic pinii la 11 straturi diferite,
în condiţiile unui control riguros asupra fieclrui strat.
Materialele ce pot fi depuse sînt ma; variate decît la
sublimarea in vid.
Procedeul a COSI aplicat pt ;lIIa oară in 1964 la Zoomurile de 1V ce unnau să efecrue:lJe transmiterea unor
manifes.!iri olimpice ce se desfăşurau in săli
După datele finnelor, la un obiectiv cu două suprafeţe aer-lentilă randamenrul este de 90% fără nici un
trlItament, pentru a se ridica la 96% cînd se aplică un
tratament intr-un singur suat, la 98% penuu doull
straruri, 99% pentru trei straruri şi la 99,6% cu procedeul EBC.
La un Zoom cu 60 suprafeţe aer-lentilă randamenrul
este de 3% pentru obiectivul neuatat, •30% pentru tratamenrul ţntr-un strat, 74% pentru trei stranII; şi
88,6% al EBC.
Ing. D.N. PRODAN
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6 rolfilme 120

sau
sau
sau
sau

6 filme de format mic (135/36)
10 filme de format mic (135/20)
15 filme de format mic (135/12)
15 filme Rapid.

NPSI
Hexametafosfat de sodiu

2,0 9

(M 19)
Sulfat de hidroxilamină

1,2 g

(S 55)
Sulfat de dietil p-fenilen
diamină (TSS)
Sulfit de sodiu anhidru
Carbonat de potasiu
Bromură de potasiu
Apă pină la
pH 10,8-11

Ing. C. COTERBIC
Firma Agfa-Gevaert produce două
sortimente de materiale negative color
pentru amatori:
-filmul CN 17 Universal (fără mas-

- - - - - - - - - - --Baia
Revelator
Baie intermed.
Prima spălare'·
·Albire'
iA doua spă
lare
Fixare
Spălare finală
Baie cu agent
tensioactiv 1

Cod
NPS I
N2W
Nil

,

Fericianură de potasiu
Bromură de potasiu

Tiosulfat de sodiu
cristalizat
Sulfit de sodiu anhidru
Apă pînă la
pH 7,0 9,0

EH

EH

Randament Durata de conservar
filme/I
pt. băi proaspete

6
6

6

6

3 luni

14-20
20+1

6

3 luni

-

Gr. a IV-a

Gr. a V-a

Gr. a VI-a

Gr. a VII-a

EH3

EH

EH3

EH

EH

2

Gr. a II-a

,

4

r Gr. a V-a

Gr. a III-a T

-

Creşterea

Creşterea

Creşterea

Scăderea

---

săptămîni
săptămlni

10
1 săptămînă
_ _ _..I......_ _ ._ _ __

'Prima spălare trebuie să fie intensă
pentru a elimina riscul aparitiei unui
voal magenta.
'CondiJiile dale pentru baia de albire trebuie respectate exact; la filmul
CNS densitatea măştii se formează In
baia de albire.
3 Agfa Agepon sau Orwo F 901 solutii de 0,5"/0.

Gr. a VI-a

•

caracterului
nenietalic

caracterului
metalic

Gr. I

2

4 electroni, energiile în am bele cazuri
fiind egale. Astfel, elementele grupei a
IV-a se pot combina atît cu metale le
cit şi cu metaloidele.
Exempl u: carbonul se poate corn bina
cu aluminiul (metal1 rezultînd carbura de
aluminiu (C,AI.1 dar se combină şi cu
dorul (metaloid1 obţinÎndu-se tetrac10rura
de carbon (CCI.).
Variaţia caracterului metalic şi nemetalie al elementelor este prezentată sub
formă schematică astfel:

caracterului
metalic

Tn revelatorul cromogen; primul minut continuu, apoi cite 5 secunde la
fiecare 30 de secunde.
Tn celelalte soluţii, din minut in
minut cite 15 secunde.

6

Gr. a III-a

Vom numi metale acele elemente ai căror
atomi pot ceda cu uşurinţă electronii de
pe ultimul strat, iar nemetale (metaloide)
acelea care au tendinţă de a atrage electroni.
Oec~ faţă de grupa a IV-a, În stînga
sînt situate METALELE, iar În dreapta
NEMETALELE.
Elementele grupei a IV-a pot ceda cu
uşurinţă cei 4 electroni de pe ultimul
strat, dar pot tot atît de bine să capteze

10,0 g
1000 mi

20±O,2
20+0,5
14-20
20±O,5
•

(set N).
Un set complet pentru prelucrarea
negativului cuprinde următoarele băi:
- Revelator S pentru film (cod NPSI)
- Baie intermediară (cod N 2 W)
- Baie de albire (cod N II)
- Baie de fixare (cod N III)
Un filtru de baie dec-tratament permite developarea următoarelor canti-

Gr. a II-a

200,0 g

TRATAMENTUL

şi in seturi complete

Gr. I

Agitarea

10
14~0
1
20+1
" - - - - -_ _ L _ _ L -_ _ _ L _ _ _ _ _ L

1,5 sau 2 x35 I cit

15,0 9
1,0 9
19,0 9
1000 mi

NUl

°C

6

50,0 9

Fosfat disodic
Fosfat monopotasic
Apă pină la
pH 5,3 5,7

(min.)

6
N III

Nil

Temperatură

6

elementelor celor 7 grupe cu hidrogenul,
se constată că faţă de grupa a IV-a (e, Si,
Ge, Sn, Pbl există o simetrie, adică valenţa
creşte de la I la 4 pînă la grupa a IV-a,
după care scade de la 4 la I pînă la grupa
a VII-a. Cunoscîndu-se că numărul de
electroni de pe ultimul strat este dat de
numărul grupei (gr. 1=1 e, gr. a Il-a = 2 e;

30,0 9
0,2 9
30 mi
1 000 mi

Sulfat de sodiu anhidru
Bromură de potasiu
Revelator color (NPSI)
Apă pină la
pH 10,2-10,4

Durată

8
4
14

3,0 9
2,0 9
75,0 9
2,5 9
1 000 mi

gr. a III-a =3 e; gr. a IV-a =4 e; gr. a
V-a =5 e,- gr. a VI-a =6 e; gr. a VII-a =
7 e-l, va fi uşor să stabilim care este
cauza acestui mod de combinare a elementelor celor 7 grupe, şi anume există
la elementele primelor 3 grupe posibilitatea ca atomii lor să cedeze cu uşurinţă
eleetrnnii de pe ultimul strat, iar la elementele ultimelor 3 grupe O tendinţă de
a atrage electroni, rezultînd În am bele
cazuri straturi stabile de 8 electroni.

Urmărind formulele chimice generale
ale substa nţelor rezultate din combinarea

N2W

că);

- filmul CNS (film cu mască).
Filmul CN 17 are o sensibilitate de
17° DIN, iar filmul CNS o sensibilitate
de 20° DIN.
Deşi pe ambalajul filmului CN 17
există menţiunea că acest film este
echilibrat pentru lumina de zi, el poate
fi folosit cu bune rezultate şi la lumina
artificială fără filtru de conversie.
Tn acest caz, sensibilitatea filmului
va fi socotită de 15° DIN. Filmul CNS
este echilibrat pentru lumina zilei, in
cazul folosirii la lumină artificială fiind
necesar un filtru de conversie (filtrul
CTB 12 cind se fotografiază la lumina
becuri lor Nitraphot). Tn această situaţie, expunerea va ţine cont de factorul
de prelungire a filtrului.
Procesul de prelucrare cuprinde aceleaşi soluţii atit pentru filmul CN 17
cit şi pentru filmul CNS. Fabrica livrează produse chimice pentru prelucrare atit in ar:nbalaje individuale de

Ing. C. DUMITRESCU

Gr. a IV-a

caracterului
nemetalic

Gr. a VII-a

.

Elementele din grupa I pot ceda cu
multă uşurinţă un electron faţă de cele
din grupa a Il-a (2e-) şi cele din grupa
a IIl-a (3e -1 deoarece energia de smulgere a electronului este mai mică la grupa
1 faţă de grupele a II-a şi a III-a (straturi
mai multe, deci electronul de valenţl
este mai depărtat de nucleu), fapt
ce explică cresterea caracterului metalic de la grupa a IV-a către grupa 1.
De asemenea, caracterul metalic creşte În
josul fiecărei ·gr u pe. Aceasta se explică la
fel: numerele straturilor electronice cresc
de la element la element cu cît ne Îndreptăm În josul grupe~ astfel că electronii de
pe ultimul strat (cei de valenţă) se depăr
tează de nucleul atomilor, iar energiile
lor de legătură scad. Cu alte cuvinte,
Grupa

Gr. I

elementele din josul grupei cedează mai
uşor electronul de valenţă decît cele de
sus.
Exemplu: sodiu~ magneziul, siliciul vor
ceda mai greu electronii lor de valenţă
decit cesiu~ respectiv ba riul şi plumbul
care au un caracter metalic mai pronunţat decît primele.
Pentru a explica creşterea şi scăderea
caracterului nemetalic, se va interpreta În
acelaşi mod, cu deosebirea că in acest caz
vom lua în considerare tendinţa de captare (atragere) a electronilor.
Pe baza consideraţiilor de mai sus se
poate explica mai uşor de ce valenta
creşte de la grupa I pînA la grupa a IV-a
şi apoi scade de la grupa a IV-a la grupa
a VII-a:

Gr.a II-a

Gr.a III-a

Gr.a IV-a

Gr.a V-a

2e-

3e-

4e-

Se-

Electronii
de pe ulti- 1 emul strat

Gr.a VI-a Gr.a VII-a
.

6e-

7e ·
.

.
Valenţa

2

1

3

4

5

6

7

.

tăţi:
Urmărind

DIALOG CU ELEVII
Propunem tuturor elevilor care citesc revista noastră
şi-i interesează materialele de chimie să ne trimita rezolvările la problemele de mai jos, urmînd ca Într-un·uI din
numerele viitoare să le discutăm.
1) Care sînt valenţele minime şi maxime ale azotului,
fosforului, sulfului şi clorului şi dacă se mai cunosc şi alte
valenţe? Să se dea exemple de substanţe ale acestor elemente; cîte unul, două pentru fiecare valenţă.
2) Halogenii pot avea valenţe electropozitive şi În ce
combinaţii? Exemple.
3) Care sînt valenţele fierului (Fe) În următoarele
combinaţii: FeO, Fe2 0 3 şi Ft30., FeS şi FeS2 •
4) Ce este rugina, ce fel de substanţă este (acid, bază,
sare) şi care este formula ei, indicÎndu-se valenta
metalului.
•
N.R. Răspunsurile vor fi directe şi scurte. Nu solicităm
explicaţii ample.
Elevii care ne scriu În legătură cu aceste materiale
(răspunsuri şi propuneri) vor specifica pe plic: PENTRU
«DIALOG CU ELEVII».

numărul

de electroni de pe
ultimul strat (electronii de valenţă), se
poate afirma că pentru grupele 1, a II-a
şi a I1I-a este mult mai uşor ca atomii
elementelor respective să cedeze: I e - (gr.
11 2e (gr. a Il-a) şi 3 e- (gr. a III-a),
ele devenind elemente electropozitive:
_ Mono.alente (E· 10-, E+) - gr. 1
( Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+ Fr+)
_ Bivalente (E· - 2e::., E2+) - gr. a
II-a (Be2+, Mg2+, Ca 2 +,- Sr 2 +, RaU)
_ Trivalente (E· - 'e-, E' +) - gr. a
III-a (B'+' AI'+, GaJ+, ln3+, Tl3+l.
La grupele a V-a, VI-a şi a VIl-a atomii
elementelor respective pot capta mult mai
uşor 3 e - (gr. a V-a), 2 e - (gr. a VI-a) şi
I e - (gr. a VII-a1 pentru a forma stratul
stabil. de 8 eleOlt.lln~ decît să cedeze 5 e -,
respectiv 6 e - ~i 7 e-, în acest caz elementele fiind efi::Clronegative:
_ Trivalente (E· +'e-, E'-) - gr. a
V-a (N'-, p l -, As -, Sb'-, Bi'-)
_ Bivalente (E· ' +'e -, E 2 -) gr. a
VI-a (0'-, S'-, Se' -, Te'-, Po' -)
_ Monovalente (E· + 10 , E'-)-gr. a
VII-a (F - , CI-, Br -, 1-, At -) _
Cunoscînd ce sînt acelea metale şi nemetale, precum şi corelaţia dintre valenţă
şi ultimul strat electronic, să luăm cîteva
exemple şi să explicAm scrierea corectă a
formulelor chimice:
1) NaO - clorura de sodiu (sare de
bucătArie). Scrierea corectA este aceasta
,

,

,

I

I

pentru cA Na (sodiu) este un element
chimic din grupa I, cu 1 e- pe ultimul
strat, pe care-I poate ceda uşor. Na este
un element monovalent electropozitiv, CI
(clorul) este un halogen şi face parte din
gr. a VII-a, avînd 7 e - pe ultimul strat,
pe care nu-i poate pierde prea uşor, în
acest caz el putind capta 1 e -, pentru a-şi
forma stratul stabil de 8 electroni - devenind un element monovalent electronegativ.

Na + + CI=----'l' NaCI
•

2) Na.CO. - carbonat de sodiu (sodă
de rufe). Na (sodiu) este monovalent pozitiv (Na +~ iar O (oxigenul) este bivalent
negativ (O' o), deoarece el se află in grupa
a VI-a (6 e -) şi îi sint necesari 2 e- pentru
a-şi forma stratul stabil de 8 electroni.
Carbonul fiind tetravalent (gr. a IV-a,
deci 4 e- de valenţA), nu poate satisface
decît 4 valenţe negative ale oxigen ului
(întrucit O, va avea 2 e- necesari pentru
fiecare atom de oxigen, adică 2 x 3 =6 e-l,
acestuia din urmă rAmînîndu-i 2 valenţe
negative pe care le vor satisface, una cîte
una, cei 2 ioni monovalenţi ai sodiului
(Na +). In acest exemplu avem de-a face
cu urmAtorii anioni şi cationi:
2 Na + (cation) şi CO~ - (aoion)
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Z. IANCULESCU
Pentru reglajul amplificatorului de
audiofrecvenţă al aparatelor electronice
sau chiar pentru gradările în trepte ale
generatoarelor audio este de multe ori
necesar un generator simplu, de gabarit
redus şi cu sursă proprie de alimentare.
Tocmai aceste calităţi caracteri z ea7li constructia a cărei schemă este prezentată
în fig. 1.
Conceput cu minimum de piese, permiţînd toleranţe de orice ordin constructiv, cu un consum de 1,3 mA pe oră,
generatorul descris mai jos permite obţi
nerea unor oscilaţii sinusoidale sau dreptunghiulare cu amplitudinea reglabilă prin
intermediul potenţiometrului Rs, între
şi 150 mV în banda acustică şi infraacustică divizată în 12 trepte fIXe, obţi-

°
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Tz

EFT323

•
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I

16Hz

• Cu. I
•
50Hz.

nute prin manevrarea comutatorului K,.
De asemenea, generatorul poate fi conceput sub formă supraminiaturală sau
ca stilou în cazul că va fi alimentat
dintr-un element Deeac de 20 sau 50 mA,
doar pentru o simplă treaptă de frecvenţă, alegîndu-se, de exemplu, treapta
a !I-a pe scala de 1 kHz.
In afara audioamatorilor şi cercetăto
rilor care ridică curbele de răspuns ale
amplificatorului audio, generatorul poate
fi utilizat cu succes pe scară industrială.
Conceput cu o impedanţă de ieşire de
circa 700 O, se apropie de impedanţa limitelor de telecomunicaţii Atenuarea
de adaptare fiind neglijată, frecvenţa
generată depinde de elementele filtrului R 4 , R 6, R" C 3- 2S şi C 4 - 26, conectat
în circuitul reacţiei negative, între emitorul tranzistorului T, şi baza tranzistorului T 2' Ambele tranzistoare formeazA
un amplificator audio blocat de un circuit
de reacţie pozitivă, realizat între emitorii celor două elemente semiconductoare prin rezistenţele R 2 şi R3' Reacţia
pozitivă este astfel aleasă încît să asigure
nemijlocit condiţia de oscilaţie. Cu întrerupătorul 1, deschis, la bornele de ieşire A
şi B se obţin oscilaţii sinusoidale (cu
distorsiuni de circa 1%1 dacă factorul B
al tranzistoarelor este aproximativ acelaşi pentru ambele tranzistoare, iar cu
întrerupătorul li închis, rezistenţa dintre

asigurat de un circuit de reacţie negativă
selectiv, conectat între emitorul tranzistorului T, şi baza tranzistorului T 2'
Atenuarea introdusă de filtru este minimă pe frecvenţa de acord şi astfel
amplificarea este maximă. Pe ultimele
3 trepte de frecvenţă, rezistenţa R6 este
suprimată prin scurtcircuitarea ei de
către un sector suplimentar montat pe
comutatorul K,. Amatorii care nu dispun
de un comutator adecvat pot folosi un
simplu întrerupător pentru scurtcircuitarea rezistenţei Re;, cînd aparatul este
utilizat pe treptele 10, 11, 12.
De asemenea, se poate reduce numă
rul treptelor în funcţie de comutatorul
utilizat Se poate foiosi un comutator
cu ~ clape de la radioreceptorul «Mamaia», care asigură 10 trepte de frecvenţă, dar, în acest caz, dimensiunile
aparatului se măresc mult
Folosind un comutator rotativ 2 x 12
poziţii, cu lame1ă suplimentară de contact în dreptul ultimelor 3 poziţi~ fiind
alimentat dintr-un element de baterie
tip Re;, aparatul arată ca în figura din
titlu .
Montajul interior se execută pe o
placă de pertinax sau textolit gros de
1,5-2 mm. Piesele se montează pe cose,
nituite pe placă conform fig. 2 lntrerupătorul 12 este solidar cu axul potenţiometrului Rs, a cărui scală se gra-

emitorii tranzistoarelor se reduce la
100!l, ceea ce permite obţinerea unor
oscilaţii dreptunghiulare.
Reglajul în trepte al frecvenţei este

dează
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Alimentarea montajului se face de la o baterie de

4,5 V.

•

Majoritatea instmmentelor de măsură a rC2istenţe
lor electrice - ohmmetreIe - sînt apte a măsura valon
cuprinse între zeci de ohmi şi megaohmi, cerinţe foarte
des întîlnite în practică.
•
Sînt însă şi cazuri - mai rare, adevărat - cînd
sîntem nevoiţi a măsura cu precizie rezistenţe de valori mici, uneori chiar fracţiuni de ohm.
Schema alăturată prezintă un ohmmetru apt a măsura
rezistenţe cu valoarea între 0,1 O şi 900 n.
Instrumentul indicator este un miliampermetru cu
sensibilitatea 1 mA şi rezistenţa internă 100 n.

16

Aparatul face măsurătoarea în două game, şi anume
0,1 0-90 O şi 1 0-900 !l, căutarea realizîndu-se cu
un întrerupător dublu sau cu un comutator de game
de la radioreceptorul <<Zefir».
Toate valorile pieselor componente sînt trecute pe
schemă, afară de valoarea şuntului R, a cărui valoare
depinde de rezistenţa internă şi sensibilitatea instrumentului de măsură.
Valoarea acestui şunt este de 11,11 O pentru instrumentul indicat în schemă, sau pentru alte instrumente
R' . Ii
se poate calcula după formula: RI =
1
, în care
I-li
Ri este rezistenţa internă a instrumentul~ Ii curentul
maxim al instrumentul~ iar I este curentul total în
circuit
Evident că o rezistenţă de 11,11 O nu se găseşte gâta
confecţionată,şi pentru aceasta se va rula pe un suport
de porţelan bine curăţat sîrma de nichelinll. Valoarea
exactă a acestei rezistenţe se va măsura cu un instrument de precuie.

conform indicaţiiJor unui milivoltmetru electronic sau, dacă potenţio
metrul Rs este cu variaţie liniară, prin
diviziune grafică.

Pentru aducerea instrumentului la zero se desface
cont::>ctul R şi se roteşte potenţiometrul de 250 O pînă
avem indicatia maximă pe instrument (1 mA).
Rezistenţa de măsură se conectt".a7li la bornele Rx;
bineînţeles, în prealabil instrumentul se etalonează prin
conectarea de rezistenţe etalon.
Pe poziţia 1, instrumentul măsoară rezistenţele cuprinse între 1 O şi 900 O, iar pe poziţia 2 rezistenţe
cu prinse între 0,1 O şi 90 O.
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Tranzistormetrul a cărui schemă este prezentată mai
jos poate mAsura trei dintre parametrii de bazA ,!li
tranzis!oarelor al efect de cîmp: curentul DRENASURSA; tensiunea de poartă şi conductanţa muţuall gm. Toate aceste mAsurători se efectueazJi în regiI!! dinamic. Este uşor de intuit ci aceşti trei parametri permit uşa- selectarea şi imperecherea tranzistoarela- al efect de cimp.
In mare, schema electrici a tranzistormetrului cuprinde douA etaje distincte: alimentatorul şi montajul
electronic propriu-zis.
Alimentatorul se compune dintr-un stabilizator simetric ce debiteazJi o tensiune de 9 V.
Montajul tranzistormetruIui are în componenţa lui
citeva comutatoare cu ajutorul cirora se selecteazA
gamele de mAsurA, precum şi selecţia parametrului pe
care uem să-I mAsurAm.
Comutatorul Kl" serveşte pentru schimbarea polarităţii in circuitul de alimentare al tranzistormetrului. Schimbarea se efectueazA in funcţie de tipul tranzistorului mAsurat (pnp sau npn).
Comutatorul Klol este acţionat simultan cu Klob
şi are drept scop schimbarea polaritAţii Ia bornele
instrumentului de mAsură.
Comutatorul K:z. este folosit pentru selectarea gamelor de mAsură ale miliampermetrului. Gama cea mai
mici este de 5 mA, ajungîndu-se pe gama maximA la
100 mA Rezistenţa R 5 serveşte pentru limitarea puterii
disipati de TEe, mAsurarea curentului de dreni 11cîndu-se pentru o putere de circa 500 mW.
MAsurarea tensiunii de poartA se face pe gama de
mAsurA, selectarea este realizati de comutatorul Kn.

•

1. ISVORANU

ampermetruIui.
.
Pentru a preîntîmpine
lucru, instrumentul este
protejat de grupul de diode D" D6 şi rczistenţa R13
ce se afIl montate in
pe instrumenl
Comutatorul Kl serveşte pentru
parametrilor care va- li mlsurati
Pentru realizarea montajului electronic este necesar

•

•
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Rezistenţele R" R 1 • RIh Rult R1It RI60 R 11• R19 se
din
de nichelinA. care se bobineazA

sir".

pe orice

rctistenţl.

Capetele sirmei de nichelini vor
li Iipi~ de te.. uina1c:1e rezistenţei folosite ca suport.
Aparatul indicata- este un microampermetru sensibil, care miscari 100 pA Ia capit de scală.
Cablajul
precum şi modul de montare al
compoDClltelasint prezentate in fig. 2 şi fig. 3.
FJg. 4 iluatrC'lzi aspectul exterior al tranzistormetruIui. Bornele de conectare ale tranzistorului de mă
surat III: scot in soclul de tranzistoare .
Comutatorul de selectare a gamelor de lucru se
reatiu:ezl dintr-1Dl comutator utilizat Ia radioreceptoareIe Mamaia sau Albatros. La aceste comutatoare
regletelade 5. Comutatorul luat de la

::::::J4-.3 •
K2

-2 -

1-

ov

)S;9

1<3ORENĂ

SURsA

1:
-

1<3

-

L

V

05

-

-

-

I<J

1-

-4

•

1<3

-

-

1<3

•
d •

-

•1, 1.

COMUTATOR VAZUT
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un transformata- de reţea, Intizat pe lDl miez
+
netie al secţiunea de 4
care
tole de
tipul E 12+112
lnaşurarca primarului 1,2 numiri 2 200 spire pentru
aJimentarea la o tensiune de 220 V.
I
1
1•
I
1·
K3d
Secundarul cupr inde
date constructive:
'--...
3-4 are 225 de spirc ; 0.3 mm;
4-5 are 225 de spirc t/J 0.3 mm;
l<3e
K3b
6-7 are 90 de spire t/J
mm
......
Lampa L este un bcc.,1c:ţ de scall de 6.3 V/0;3 A.
Cele doul punti redrcsoarc Db D2>
D3> D 4
sint de tipul B30 C4ID,'300 Kl
T1=AK 180K VI
RI=Rz=2200
Tz=AK 181 K VI
Rl=~=100
Dzl=Dz2=Dz 310
CI =<;=1000 pF/15 V
~=C4=200pF/15 V
1(2
Kl
Kl
K3
K3
R l4 = 100 tQIIinjar
R,=1100
~=200
Ru=lW
Este necesar ca tensiunea de polarizare a bani să fie
R 1 =100
R 16 =270W
calibrată astfd încît tensiunea de poartA să fte cititi
R g =10
R17=135 O
direct Uneori se întimpll ca poarta să fie conectati
R 10 =100
R..,=13 O
la drenl şi atuna curentul de dreni va fi egal cu curenR u =190
D" D6 = "'EF..-o-rr 112
tul dreni-sursA, ceea ce ar produce deteriorarea microR13=5.61tO
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aparate comporti o mici modificare constructivi, in sensul ci îi vom ataşa o regleti pe care o vom
lipi cu lac polistirenic şi vom prelungi corespunzAtor
axele de blocare a regletelor. Fieclrui comutator Kto
Kz şi K3 îi corespund cite douA regie te. Din motive
de funcţionare, cele doul reglete corespunzătoare cemutatorului Kl va- avea lipite al polistiren clapele
de acţionare, astfel ca ele să se comute simultan la
Gabaritul aparatului nu va depăşi 180 x 130 x 130 mm.
iar cablajul imprimat 125 x 65 mm.
In dteWl cuvinte, cite ceva despre modul în care se
va
aparatului de mAsură.
curentului drend-sursif depinde de
calitatea
folosit şi de precizia
rezistenţei plm (ItI
care trebuie să aibă exact 1 000 n
Pentru tensiunea de poartd este necesară o calibrare, astfd ca ea si poată fi citită direct pe instrumentul de mlsurl. Pentru aceasta, scala instrurnentului
III:
cu vopsea duco de culoare aibă şi cu un
III: marcb.... zI punctele de referinţă ale Up utilizind un volbnetru de precizie. După ce au fost marca~ punctele de referinţA, se va
la tresarce în tuş
pe locmi]e repcrate cu creionul
Exa.~tatea mlsnritorii lui gm., depinde de modul
in care . .
reglarea tensiunii de poartA, dar
mai ales de
al care au fost realizate rezistenţeIe
bobinatc.
aparatului este foarte simplă.
Inhuupltorul 1 alimenteazl tranzistormetruI de la
reţea.

~

Se introduce tranzistorul de mlsurat în soclul de
•
tranZIstoare..
In fun<:ţic de tranzistorul pe care îl avem de vcriticat
vem
comutatorul Kl pe pnp sau npn. In poziţia
tranzistoare de tipul cu canal P.
In po.zipa «apAsat» este utilizat pentru mAsurarea
tranzistoare1a- al canal N.
Tmsiunra de poartA se regJea d din potenţiometruI
R.K., al clrui buton de acţionare este scos pe panoul
frontal al tranzistormetruIui.
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LUPTA CONTRA POLUĂRII
E·STE LA ORDINEA ZILEI!
•

In ţările cu o industrie dezvoltată, In care fabricile,
uzinele de tot felul, Incălzitul cu combustibili diferiţi
(cărbuni, brichete, păcură etc.), la care se mai adaugă
şi sutele de mii de automobile, poluarea este o problemă alarmantă.

sint defavorizate şi de condiţiile climaterice specifice lor, care contribuie la menţinerea timp indelungat a noxelor In atmosferă.
In discuţiile contradictorii care se poartă Intre diferite grupuri de specialişti, pe plan internaţional, s-a
demonstrat (susţin aceştia) că poluarea aerului s-ar
datora 50"/0 incălzitului obişnuit, 43"/0 industriei şi numai 7% automobilelor.
Această afirmaţie trebuie considerată destul de relativă, deoarece poate «intenţionat» se caută să se
«dezviriovăţească» automobilele, fiind «acuzate» de
emanarea noxelor marile uzine (de diferite feluri), incălzitul casnic etc.
.
Se pare că adevărul se află undeva pe la «mijloc»
şi In nici un caz automobilele nu pot fi scoase de sub
«acuzare».
Cum era şi normal, In lupta contra poluării au apărut

O parte din aceste

ţări

şi

apar In diferite ţări o seamă de legi şi regulamente
care impun şi autovehiculelor să funcţioneze In aşa
fel incI să fie eliminate la maxim noxele.
Se pare că legiuitorii sint foarte indreptăţiţi, deoarece
altfel omenirea se va găSi la un anumit moment intr-o
situaţie gravă, punlndu-se In pericol chiar existenţa
sa, datorită poluării atmosferei.
Pentru aceasta s-au luat măsuri diferite, mai mult
sau mai puţin operative, In toate domeniile unde există
surse generatoare de noxe.
in prezentul articol ne vom referi numai la măsurile
luate pentru combaterea poluării in domeniul construcţiei de automobile.
Pentru rezolvarea acestei probleme, inginerii constructori de motoare au primit sarcină din partea uzinelor care fabrică automobile să urgenteze găsirea
unor noi soluţii care să contribuie la reducerea noxelor.
In acest sens s-au alocat fonduri mari pentru cercetare şi proiectare, In care sint «angrenaţj) oameni
cu pregătire serioasă, cu pra,ctică indelungată etc ..
dar toate acestea cer timp şi Incercări numeroase.
probe diferite etc.

SISTEMUL

CV.C.C.

menţionat că problema antipoluării
complexă şi delicată, deoarece există o serie de
tradicţii pentru , rezolvarea ei cu competenţă.

Trebuie

este
con-

Astfel, In vederea reducerii emisiilor de hidrocarburi
nearse, ca oxid de carbon, oxid de azot etc., trebuie
să se intervină pentru realizarea unui amestec carburant «strict delimitabl, capabil să permită o ardere
completă.

Practic, s-a constatat că este necesar ca automobilul să funcţioneze cu un amestec «ceva mai bogati>
decI cel «strict delimitat», iar gazele arse (care conţin totuşi hidrocarburi nearse) să fie obligate să treacă
prin instalaţii speCiale (Inainte de a fi evacuate in
atmosferă), care vor arde şi hidrocarburile nearse,
realizlndu-se o «postcombustie».
•

•

PENTRU

•

VACANŢA

DE

VARA

A ELEVILOR
In esenţă: o delicată ambarcaţie cu un sistem de
propulsie ingenios ce se construieşte extrem de simplu
(vezi cele două schiţe de principiu). Coca semicilindrică a bărcii este prevăzută cu două rinduri de palete
oscilante. O serie de opritori permit oscilaţia controlată a paletelor pe cite un unghi de 45' de o parte
şi de alta a poziţiei centrale longitudinale (schiţa A).
La aplecarea ambarcaţiei (spre dreapta, de exemplu).
paletele sint rotite (spre dreapta) de rezistenţa apei.
Ajungînd la o înclinare de 45', opritorii impiedică continuarea rotirii, iar aceasta produce o apăsare asupra
paletelor sub un unghi de 45", apăsare care se descompune: o componentă obligind apa să se scurgă in
lungul paletelor, cealaltă producind un impuls inainte
asupra bărcii. La aplicarea in sens invers (spre stînga),
fenomenul se repetă, astfel incit fiecare balans s-a
transformat i 'l CÎte un impuls de inaintare. Răsturna
rea este i mpiedicată de cele două flotoare laterale
care l imitează balansul bărcii noastre.
Să urmărim acum, in schiţa 8, cum se realizează
schimbarea de direcţie. Presupunem că dorim să
cotim la stinga. Prin retragerea opritorilor de la şirul
de palete din stinga, acestea oscilează liber, deci nu
vor mai realiza impulsuri inainte la balansarea bărcii,
ceea ce echivalează cu a visli numai pe partea dreaptă
la o barcă normală, cu visle. Rezultatul va fi, desigur,
cel urmărit.
Materialele din care se execută această ambarcaţie
sint uzuale şi se găsesc in comerţ
Singura parte care prezintă oarecare dificultăţi este
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propulsorul propriu-zis: paletele. din tablă de aluminiu de 2 mm grosime. se montează pe axe realizate
din prezoane de oţel M 8. Acestea se fixează la coca
bărcii prin intermediul unei şine din tablă Îndoită, ca
in desen.
Acum, citeva indicaţii de utilizare.
Desigur, din expunerea principiului de funcţionare
a devenit clar că navigatoru " stînd cu picioarele pe
tăI pici, pentru a Înainta, va putea să balanseze am barca{ia Într-un plan transversal.
In momentul in care acesta va răsuci spre interior.
cu piciorul. tălpica din stinga, aceasta va retrage opriPali!te
pivotante

,I

Opri tori

I•

pentru

~olete

I

a unghi
mOKim

torii paletelor din stinga, ceea ce va conduce la un
vira; spre stinga. Pentru a continua mersul În linie
dreaptă. va fi suficient să lase ca sub tensiunea arcului
Întreg sistemul să revină În poziţia iniţială.
Pentru executarea acestor mişcări nu este necesară
Încetarea balansului pentru propulsie.
Pentru cei ce se vor simţi atraşi de construirea
ambarcaţiei prezentate, desenele de execuţie, lista de
materiale, indicaţiile mai ample de execuţie şi montaj
se pot solicita prif'l poştă de la redacţia revistei.

Paletele
iau poziri a
pundata
ICI balansareo
•
,n sens ,nvers

•

CUM SE MODIFICĂ DIRECŢIA (LA STINGA)

...

Paletele
de pe c\rea .tol
fundio
ca lo'mersul

,->

nor moi
Înain~e

- -- ---

... ...

Mers ,nainte

+,

Cele de pe
stînga
nu 9pun

rezlstentă

A

Apa trec.e liber

printre palete

B

•

Această

operaţie

se poate realiza folosindu-se
«reactoare catalitice».
Eficacitatea unui astfel de reactor catalitic este (Ia
rîndui său) funcţie de cantitatea de plumb existentă
În benzină, sub lormă de aditivi.
•
Echiparea motoarelor cu o instalaţie catalitică ridică
preţul de cost cu 150-180%.
In afară de aceasta, există ţări - ca Statele Unite
ale Americii - care au blocat pe timp indelungat
(5-10 ani) folosirea metalelor rare (platina etc.) pentru confecţionarea acestui echipament.
Din această cauză s-a căutat să se revină la construirea de motoare cu un raport de compresie coborit, În vederea folosirii benzinei fără aditivi.
Din punct de vedere tehnic, aceasta duce la revenirea la vechile motoare, deci la un «regres», iar pe de
altă parte, la reducerea puterii motoarelor.
Pentru a obţine o putere mai ridicată, in cazul folosirii benzinei fără aditivi, ar fi necesar să se constr',iască motoare cu o capacitate ciiindrică mai mare,
care duce la un consum mai ridicat de benzină.
Aceasta este in contradicţie cu noua problemă la
ordinea zilei pe plan mondial: «penuria de carburanţi».
Unii specialişti susţin că consumul ridicat de carburanţi obişnuiţi (fără aditivi) şi construirea de motoare
cu o capacitate cilindrică ridicată duc, cum este şi
normal, la ridicarea cheltuielilor respective, fapt care
nu se justifică decit in cazuri particulare, ca acela al
folosirii automobilelor la Los Angeles, Londra etc.,
unde noxele sint reţinute mult timp in atmosferă.
Totuşi, problema poluării există!
Pentru rezolvarea sa, specialiştii au trecut la reconsiderarea «procesului de combustie» in motoare.
Giganţii industriali au alocat sume mari de bani
pentru găsirea de noi soluţii in acest domeniu.
O realizare care pare să fie destul de promiţătoare
este aceea a firmei japoneze HONDA.
Această firmă a realizat o construcţie nouă a camerei de ardere, care poartă denumirea de CVCC (Compound Vortex Controlied Combustion).
Construcţia constă din două , camere de ardere suprapuse, una superioară şi alta inferioară, formind
o singură chiulasă, care, cu modificări reduse, se poate
adapta la motoarele existente.
Fiecare din aceste camere este prevăzută cu supapa
sa de admisie, dar supapa de evacuare este comună
pentru ambele camere.
in camera superioară, de dimensiuni mai mici, este
admis totdeauna un amestec bogat.

'"In

camera inferioară, de dimensiuni mai mari, este
introdus un amestec sărac.
Din camera superioară, unde se produce aprinderea,
arderea progresează spre camera inferioară, unde Incepe şi combustia amestectllui mai sărac.
In acest fel se asigură o ardere foarte completă a
hidrocarburilor.
Temperatura din această cameră de :udere este ceva
mai coborltă decit la motoarele obişnuite.
Ca rewltat, nu se mai găsesc hidrocarburi nearse
in gazele de eşapament, ci numai o cantitate foarte
redusă de oxid de carbon şi oxid de azot.
Acest sistem permite un control riguros al combustiei şi eventual efectuarea unui reglaj precis In
vederea dozării amestecului carburant introdus In
cilindru.
Singurul dezavantaj pe care 11 prezintă acest sistem
este acela că, pentru aceeaşi capacitate cilindrică şi
consum, motorul echipat cu sistemul CVCC dezvoltă
o putere mai red usă cu 10% in comparaţie cu motorul
obişnuit.

Poluarea este condiţionată Intr-o anumită măsură
şi de materialele din care se construiesc motoarele.
Din acest punct de vedere, două păreri se Infruntă
la ora actuală: folosirea metalelor uşoare sau a
fontei.
Folosirea metalelor uşoare impune construirea
unor motoare cu ansamblurile ceva mai voluminoase
şi existenţa unei temperaturi mai ridicate In cilindru,
ceea ce favorizează formarea oxidului de azot, «complicele» poluării.
Folosirea fontei de calitate permite construirea
unor motoare acceptabile din punct de vedere al
greutăţii, o ungere avantajoasă a pistonului şi funcţionarea motorului la o temperatură mai coborltă, eliminindu-se pOSibilitatea formării oxidtllui de azot.
in lupta contra poluării s-au aliniat şi constructorii
sistemelor de alimentare şi aprindere.
Un nou sistem de alimentare folosit recent este
cunoscut sub numele de Fetronick, construit de
uzinele «Bosch».
Acest sistem constă In ptllverizarea mecanică a
carburantului la o presiune totdeauna riguros constantă şi distribuită In funcţie de cantitatea de aer
admisă, care este măsurată cu ajutorul unei duze aservită de un obturator aflat fn colectorul de admisie.
Această d uză este montată pe un brat echilibrat de
o contragreutate, ceea ce li asigură o sensibilitate
deosebită.

Dispozitivul este Simplu şi in intregime mecanic. EI
este legat Insă la un carburator, care pentru a răs
punde măsurilor de antipoluare este foarte complicat,
fiind o adevărată uzină, la care nu orice mecanic poate
să intervină In cawl unei defectiuni.
Relativ la aprindere s-au continuat studiile şi
Incercările, realizlndu-se dispozitive electrice foarte
precise, renunţlndu-se la regulatoarele centrifugale
moştenite de la maşinile cu abur fabricate in secolul
trecut.
Din acest punct de vedere se preconizează construirea unei centrale electronice, care să asigure aprinderea, injectarea combustibilului etc., In funcţie de regimul de funcţionare al motorului (turatie, sarcină,
temperatură, presiune atmosferică, frina re, limitarea
vitezei vehicultllui etc.).
Relativ la ungere s-a trecut din 1972 la folosirea
uleiului sintetic, In locul uleiului mineral.
Uleiul sintetic este un amestec de glicoli şi esteri.
EI poate suporta de peste 20 de ori presiuni de 400500 kgf/cm', existente intre bielă şi manetou, fiind
mult superior tlleiului mineral.
Fabricantii de tllei mineral au trecut şi ei la realizarea unui ulei superior din această clasă.
Totuşi, solicitările la care trebuie să facă fată 0)0toarele actuale nu necesită un ulei sintetic, care este
şi destul de scump.
Folosirea motoarelor Wankel şi StirI ing, care ar
permite o reducere a poluării, nu s-a impus incă.
Ele necesită, In continuare, studii şi experimentAri.
Folosirea automobilelor echipate cu motoare care
să functioneze cu butan sau metan a fost reconsiderată de francezi, germani etc. - aceasta ar conduce
la o diminuare a poluării. In acest fel se reia o problemă
In construcţia de motoare existentă In timpul războiu
lui trecut In Germania şi Franţa.
Folosirea automobilelor electrice, avind sursă
proprie, «bate pasul pe loc», datorită lipsei unei surse
de curent capabilă să asigure functionarea timp mai
Indelungat.
Automobilele urbane nucleare s-ar putea să constituie un punct de pe agenda institutelor de cercetare
din diferite ţări. Reuşita lor cere Insă timp.
In concluzie, se constată o asiduă muncă In construirea de motoare, capabilă să satisfacă pretenţiile
beneficiarilor, să facă faţă legilor antipoluării şi să
răspundă In acelaşi timp consumului economic de
carburanti datorită penuriei actualei crize mondiale
energetice.
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La expoziţia din 1973 de la Geneva s-au prezentat pneuri fără cameră pentru autoturisme. Aceste
pneuri oferă o siguranţă sporită; dacă în timpul deplasării vehiculul suferă o avarie, ele nu ies de pe jantă.
Experienţele făcute au demonstrat că la frinări bruste sau la manevrări scurte cu pneul defect, datorită rămînerii pe jantă a pneu lui, nu este posibil ca partea metalică a jantei să vină în contact cu solul,
fapt ce măreste siguranţa de circulaţie a vebiculului.

NOI MOTOARE «VOLKSWAGEN»
1974, firma (<Volkswagen» preconizează să scoată noi tipuri de masini. Vor apărea probabil:
- un cuptl VWEA 398, numit «Sciroco», cu tracţiunea în faţă, cu motor de 1 000 ... 1 500 cm';
- o berlină VWEA 337, numită <<Golf», cu 2 sau 4 usi, cu tracţiunea în faţă, cu motor de 1 000 ...
1500 cm'; .
- o berlină A.O. cu 3 usi, cu tracţiunea în faţă, cu motor de 900- 1 100 cm'

în anul

MOTORUL CITROEN G.S.
anul 1973, firma «Citrcen» (Franţa) a realizat autoturismul «Citroen G.S.» echipat cu un motor
rotativ Wankel. Producţia de serie a fost preconizată să Înceapă în acest an. Se prevede realizarea a 5 0006 000 masini/an pentru încep,ut Motorul are două secţiuni cu un volum de lucru total de 1 990 cm', o putere
de 101 ci> (DIN) la 6 500 rot/min. Este prevăzut cu un carburator cu un singur corp si cu aprindere tran-

în

zistorizată.

ULEI SINfETIc

în

•

7--+--

2-1---

1972 s-a pus la punct si în 1973 s-a lansaţ pe piaţă primul ulei sintetic care permite înlocuirea tradiţionalelor uleiuri pe bază de ţiţei.
Acest ulei, produs pe bază de esterÎ, nu conţine substanţe paraf'mice, are o foarte bună stabilitate
termică si o variaţie lină a vÎscozităţii sale cu temperatura. Ca urmare, acest ulei permite asigurarea unei
bune ungeri a motoarelor într-un domeniu larg de variaţie a temperaţurii mediului ambiant (s-au realizat
porniri sigure pînă la -25°C), o reducere cu 20 ... 35% a consumului de ulei, o mărire a duratei Între schimburile de ulei (datorită marii sale rezistenţe la oxidare s-aJl redus sensibil depozitele care conduc la ancrasarea motorului). în plus, s-a constatat că acest ulei se amestecă perfect cu oria: fel de uleiuri minerale, eliminîndu-se pericolele ce ar rezulta din amestecarea accidentală cu un alt tip de ulei.
Singurul dezavantaj: este încă foarte scump.

AVERTIZOARE DE LIMITĂ DE VfI'EZE
Penuria de comhustibil si siguranţa circulaţiei au condus la limitarea strictă a vitezei de circulaţie
a masinilor pe sosele.
S-a constatat că supravegherea permanentă a indicatorului vitezometrului de către conducătorii
auto provoacă acestora, absorbi ţi de atenţia necesară conducerii autovehiculului, o crestere a oboselii si
o reducere a puterii lor de concentraţie.
De aceea s-au produs avertizoare de limită de viteză. care, cu ajutorul unor lămpi de control sau prin
emiterea unor sunete, anunţă momentul cînd s-a depăsit o anumită viteză impusă.
S-au mai construit si dispozitive care acţionea7A direct asupra sistemului de alimentare a motorului
cu combustibil, menţinîndu-se în permanenţă o anumită viteză impusă si aleasă de conducătorul auto. în
cazul folosirii acestor dispozitive, conducătorul nu are voie să pună piciorul pe pedala de acceleraţie.
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In cadrul unei soluţionări de ansamblu, o iluminare
corectă implică satisfacerea unui minimum de condiţionări:
- să nu fie obositor de intensă;
- să fie suficient de aibă;
- să se concentreze exact şi

C. MARILENA
Acceptarea noţiunii de modern In domeniul confortului casnic a determinat, cum era şi firesc, modificări
importante (aspect, formă şi soluţii constructive) aU!
in ceea ce priveşte apartamentul in ansamblu ctt ŞI
In privinţa mobilierului său. Pe de altă parte, gustul
nostru s-a schimbat şi s-a adaptat necontenit unor
cerinţe superioare In ceea ce priveşte estetica şi funcţionalitatea mediului ambiant locativ. In acest context,
iluminatul modern al locuinţei (economic, agreabil şi
diferenţiat, mai ales, funcţional) a cunoscut şi ,eJ o
serie Intreagă de reinterpretări.
Senzaţia de spaţialitate tntr-o locuinţă,. aşa cuI!!
ştim, se realizează prin renunţarea I~ mobllele de .dlmensiuni mari şi la cele plasate In mijlocul Incăpenlor
(mai ales, In cazul apartamente!or de dimensiuni ma!
mici). Drept consecinţă, mobilierul se cere redus ŞI
aşezat de jur-Imprejurul camerei, pe cit posibil pe
inălţime. Obişnuita masă aşezată central este Inlocuită
printr-o măsuţă joasă, pusă lateral, Insoţită de două,
trei fotolii de dimensiuni adecvate.
in acest context, clasica lustră nu-şi mai are rostul.
Existenţa ei provoacă o veritabilă «spargere», irosire
a spaţiului suplimentar (central) obţinut prin redistribuirea mobilierului.
Aşadar, lustra ar putea dispărea. in locul ei se va
pune o plafonieră de dimensiuni minime, uşor de construit din lemn şi sticlă mată (fig. 1). Rostul plafonierei
va fi dublu, masc1nd terminalele instalatiei electrice
existente şi oferind totodată o lumină generală de
slabă intensitate.

2

uniform pe locul

(punctul de lucru) dorit;
- sursa propriu-zisă de lumină să nu intre in c1mpul
vizual;
-lumina colorată, In sfTrşit, să servească exclusiv
iluminatului de ambianţă.
Din unghiul acestor exigenţe, camera de zi ridică
cele mai multe probleme. In această cameră trebuie
să existe mai multe surse de lumină cu destinaţie
aparte. lIuminatul general, de slabă intensitate, menit
să elimine contrastele excesiva, este asigurat fie de
o plafonieră, fie de două, trei aplice, In stare să asigure o astfel de lumină.
Persoanele aşezate in fotolii sau pe canapele vor
putea primi lumina, eventual, de la citeva lămpi cu
picior, aşezate lateral sau, unde e posibil, de la una,
două aplice. Biroul sau masa de lucru necesită o
lumină mai intensă, concentrată. Aceasta se asigură
cu o lampă de birou sau cu o lampă cu picior specială
(fig. 2).
O masă joasă se iluminează concentrat cu o lampă
cu picior, ca cea pentru birou, sau şi mai bine se iluminează de sus cu o sursă suspendată, simplă sau
compusă (fig. 3).
Vizionarea programului de televizor trebuie făcută
in condiţiile unei lumi ni ambiante slabe pentru ca
ochii să nu obosească. Această lumină poate fi a
plafonierei sau cea dată de o mică veioză, plasată In
spatele televizorului.
Dormitorul nu necesită o lumină puternică. iluminarea trebuie' să fie discretă, să contribuie la menţinerea unei atmosfere intime, c1t mai personale,
atmosferă ce rezultă desigur şi din decorarea generală
a Incăperii. Cea mai potrivită sursă de lumină va fi o
lampă cu picior, eventual de mică Inălţime.
Pe nngă aceasta e nevoie de două surse concentrate
sau semiconcentrate aşezate In zona noptierelor. Două
veioze adecvate pot Indeplini corect această cerinţă.
Mai elegant şi mai modern se folosesc două aplice
sau două surse luminoase mascate.
Camera pentru copii, contrar celor spuse plnă acum,
se va lumina clasic, de la o sursă centrală, suspendată
la o inălţime convenabilă. Lumina trebuie să fie cit
mai puternică şi uniform repartizată in incăpere, iar
becurile să nu intre in cadrul privirii directe. Desigur
că o veioză la capul patului poate veni in completare.
in baie iluminatul e asigurat de obicei de citella surse
plasate In apropierea oglinzii. Sursele mascate sint
moderne şi eficiente (a se vedea numărul 3 din acest
an al revistei).
Holul de primire, antreul in general, se iluminează
moderat pentru ca trecerea de la intuneric spre lumină
să nu şocheze privirea. O iluminare generală dată de
o plafonieră sau citeva mici corpuri de iluminat aşezate
lateral e cea mal indicată. Dacă există o oglindă ŞI,
eventual, o măsuţă de machiaj. apare necesitatea unui
iluminat local adecvat (a se vedea numărul 1 din acest
an al revistei).
Bucătăria presupune citeva soluţii aparte. O iluminare generală nu e decit partial convenabilă, deoarece
pentru a asigura necesarul de lumină In diferitele zone
de lucru puterea sursei ar fi exagerat de mare. O iluminare strict locală are dezavantajul că obligă la mentinerea aceloraŞi locuri de muncă.
Solutia se află la Intilnirea celor două moduri de iluminare. Se utilizează o iluminare mascată pentru spaţiile de lucru ale dulapurilor de bucătărie şi un număr
de surse manevrabile (plasate convenabil) pentru
rest O mică sursă ca cea din fotografie (fig. 4) e convenabilă pentru iluminarea mesei după terminarea
activităţilor curente.
In cele ce urmează vă prezentăm o montare In tehnica iluminatului casnic, cu surse deplasabile. Sursa
propriu-zisă e banală, un bec, de dorit reflectorizant,
plasat Intr-un mic corp cilindric sau prismatic, uşor
de construit Corpul se poate deplasa pe o şină din
material izolant, şină prevăzută cu trei canale pe care

,

se culege tensiunea electrică (două fire independente
si unul comun). Avantajul acestui sistem, credem noi,
nu trebuie demonstrat, fotografiile fiind prin ele Insele
elocvente (fig. 5 şi 6).
in Incheiere, c1teva consideraţii cu implicaţii tehnice. La indemlnă ne stau becurile obişnuite sau cele
cu neon. Opţiunea pentru unul sau altul se face funcţie de o serie de considerente:
- un bec mat sau opal emite lumină mult mai uniform dec1t u nul clar, astfel Inc1t de cele mai multe
ori este preferabil, tn ciuda unui randament luminos
•
ceva mal• mic;
_ becurile cu gaze inerte au un randament luminos
superior şi o viaţă mai lungă;
.
_ lumina becuri lor cu neon sau a tuburi lor fluorescente utilizate exclusiv, deşi e mai apropiată de cea
a zilei, e rece şi modifică culorile neplăcut Duritatea
ei nu convine tuturor persoanelor, astfel Incit e preferabil să se folosească in amestec cu cea dată de becurile cu incandescenţă.
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Culoarea

Negru
Maro

---

Roşu

Portocaliu
Galben
Verde
Albastru
Violet
Gri
Alb
Auriu
Argintiu
Fă ră cu Ioa re

Rezistentele
ca element de ci rcuit sînt pro•
duse Într-o mare varietate valorică, după anumite standarde. Totodată, puterea disipată poate
fi de 0,18 W, 0,25 W, 0,5 W, 1 W, l W şi chiar
puteri mai mari.
În montajele curente cu tranzistoare, rezistenţele folosite sînt cu puterea de disipaţie de
0,18-0,5 W. Aceste rezistenţe sînt construite
dintr-o peliculă de carbon depusă pe un suport
ceramic. Rezistenţele speciale cu putere de
disipaţie superioară de 3 W se construiesc din
fir de nichelină sau manganină.
Pe fiecare rezistenţă fabrica constructoare
marchează valoarea În ohmi, toleranţa valorii şi
eventual puterea d isi pată.
Acest marcaj se face fie cu cifre, fie prin aşa
numitul cod al culorilor.
În codul culorilor, pe fiecare rezistenţă sînt
patru inele colorate. Primul inel este mai aproape
de un capăt, acesta fiind Începutul codului
(prima cifră).
Culoarea fiecărui inel are o anumită semnificaţie, la fel, fiecare inel are semnificaţia sa, valoarea rezistenţei În cadrul culorilor fiind dată
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totdeauna În ohmi.
Astfel, primul inel indică prima cifră a valorii,
al doilea inel indică a doua cifră, al treilea inel
indică numărul de zerouri, iar ultimul inel
indică toleranţa valorii.
In tabelul alăturat se indică acest cod al culorilor.
Astfel, pe o rezistenţă pe care sînt marcate
...
........
roşu, negru, maro, aUriu Inseamna ca rezistenţa
are valoarea de 200 il ± 5%.

-

NERATOR MORSE. AMPLIFICATOR
250 mW • ADAPTOR PENTRU PROTECŢIA SURSELOR STABILlZATE.
AEROIONIZATOR PORTABIL. APARATURĂ DE TELECOMANDĂ. RECEPTOR DE TRAFIC. ANTENA YAGI CU
1S ELEMENTE • MONITOR SSTV

• GENERATOR DE SEMNAL SINUSOIDAL.GENERATOR DE IMPULSURI
DREPTUNGHIULARE • GENERATOR
DE SEMNALE TV • AMPLIFICATOR
STEREO. INTERFON • AMPLIFICATOR CU DOUĂ TUBURI. RADIORECEPTOR PENTRU GAMA DE UM • GE-
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sau pur şi simplu Interconectate direct
late cu hirtie sau folie din plastic.
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• Obiective tratate «multistrat»
• Prelucrarea
ivelor Agfa- Color
Chimie
i
nemetalele

.Ohmmetru
• Tranzistormetru pentru măsurarea
tranzistoarelor cu efect de cîmp
moto pta contra po
Pentru
de vari
a
=:.....:-=.::.=.:.=.:.
Confort casnic
-

iluminat eco-
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măsurarea

zat
.. , _ CQ-YO n exclusivitate de la
cititorii revistei
• Emiţător cu Clouă tuburi
• Redresor de negativare
• Limitator de semnal cu nivel reglabil
• Convertor pentru banda de 14 MHz
LaDoratorul foto

nomic

CAscA'

B

101<

10K

rilor electronice
tehnici o
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Tehnologia condensatoarelor este foarte diversă. Astfel,
condensatoarele care au ca izolant hîrtia se utilizează la tensiuni mai ridicate, În aparatura cu tuburi electronice; cele cu
mică sînt pentru frecvenţe Înalte, mai sînt apoi condensatoare
cu ceramică şi plastic. Toate aceste tipuri nu sînt polarizate,
deci este indiferent cum sînt conectate În schemă.
Condensatoarele electrochimice, cu dielectricul un electrolit, sînt de capacitate mare şi pe ele sînt notaţi polul pozitiv
şi cel negativ, deci modul cum se conectează; În plus, pe aceste
condensatoare se notează şi tensiunea de lucru. Toate aceste
notaţii trebuie cu stricteţe respectate.
Pentru circuitele de radiofrecvenţă sînt utilizate condensatoarele variabile şi semivariabile (trimeri). Dielectricul acestor
condensatoare îl constituie mica, aerul, ceramica.

lui. Acest amplificator poate fi introdus Într-un
tub din material plastic. Piesele multivibratorului şi amplificatorului pot fi montate pe plăcuţe

+

• Realizarea
simple
• Dispozitiv de verificare
Scheme, montaje, construcţii pentru cercurile a~licative
- . Generatore miră electronică
• Preamplificator cu comandă electro·
mca
• Calibratoare de frecvenţă
Pentru aero
navomodeliştii rade telecomandă
Tehnium - Atelier

IN NUMARUL VIITOR:

3V

pentru incepitori
montaje lor electronice
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....

~

Radioconstrucţii

+

• Un şevalet simplu
• Selectivitate Îmbunătăţită la un receptor reflex
• Actualitatea astronautică
• Cuvinte Încrucişate
Radioservice
• Verificarea tiristoarelor
• «Astra»-4
POfta redacţiei

IULIAN
Un element deosebit de important în
ce priveşte relaţia (veritabilă ecuaţie) de creaţie a produselor
il constituie cel referitor la alegerea justificată (inspirată, eficientă, optimă) a culom.
Este în fapt o problemă ro atît mai importantă ro
cît, din păcate, se acreditea7ă destul de frecvent impresia că în au:st domeniu s-ar pricepe absolut toată
lumea. Din caU73 necunoaşterii unor elemente de
ba7ă ale relaţiei dintre formă şi culoare, se produc
însli adevărate pagube şi noxe în lumea produselor
şi chiar a relaţiilor umane pe care le implică utilizarea
lor.
In corelarea imperioasă dintre fO[1Tlll şi culoarea
unor produse se utiliua7ă curent o serie de criterii
ştiinţifice, adesea legi specifice care, ~~respectate ~t!nd!
contribuie negativ asupra prodtlctlVltăţn muncu ŞI
detennină un grad suplimentar de oboseală; un consum
sporit de materiale, preţuri de cost mai mari etc.
Orice insuficientă armonÎVIre între fO[1Tlll şi culoarea
produselor sau orice rezolvări facile conduc la elemente
de vulgarizare şi diletantism în această relaţie.
Iată cîteva principii generale stabilite de îndelungate
experienţe în colorarea produselor:
- culoarea utilajelor şi a spaţiilor de producţie
trebuie să conducă la o annonie coloristică, eliminînd
Suprafeţele mari strălucitoare (rulori orbitoare sau
dificile la vedere);
- suprafeţele mari de roşu irită, şochează, sînt ostentative şi violentea7ă echilibrul tonal;
- griul - folosit, din păcate, destul de mult în ţara
noastră, în d021: mari, la colorarea utilajelor, produselor sau spaţiilor - conduce la melancolie, la tristeţe
şi chiar micşorea7ă randamentul omului în muncă,
oboseala apărînd mult mai repede decît în mod nonnal;
- negrul este o culoare obsedantă, depresivă, care
în loc de eleganţă într-o echilibrare cromatică judicioasă
poate conduce la adevărate noxe în producţie şi mediul ambiant;
- albul, ruloarea sincerităţii şi a eleganţei, este folosit ro predidere pentru optimizare, dar în suprafeţe
foarte mari (de notat că în acest sens se fac multe gre,
şeli) conduce la nesiguranţă, la o pierdere a contururilor;
- violetul în combinaţie ro prea mult roşu provoacă
nelinişte, adevărate drame sufleteşti, dar asociat cu
albastru! în mod annonios conduce la linişte şi la o
ambianţă odihnitoare.
In epoca noastră, folosirea culorilor poate însemna
ea Însăşi un semn de progres. CinematografIa în culori
a Însemnat un progres tehnologic. De asemenea, şi
televiziunea în culori. Dar ruloarea este considerată
purtătoarea unui progres ecologic, a unui echilibru;
să ne gîndim, de pildă, la efectele înviorătoare ale culorilor aplicate pe zidurile clădirilor moderne. Şi o
consecinţă (implicit o utilizare) neaşteptată: prin colorarea unor produse de uz casnic, s-a accelerat uzurd
morală a acestora.
La multe produse şi creaţii tehnire culoarea acoperă
o serie de imperfecţiuni şi nu serveşte la înfrumuseţa
rea acestora, grcşealli destul de frecvent întîlnită.
La alegerea culorilor pentru produse, ambianţe
spaţiale, un rol deosebit de important il au tradiţiile

CREŢU

culturale şi naţionale. Diferite popoare acordă culorilor semnificaţii diferite. Negrul este culoarea
de doliu în ţările emisferei
occidentale, în timp re
ţările musulmane exprimă
doliul prin culoarea albă.
In unele ţări africane, violetul provoacă teamă şi
repulsie. In S. U .A., roşu!
este sim bolul curăţeniei,
în timp re englezii sînt
de părere contrară. In Suedia albastru! simbolizează bărbăţia, în timp ce în
Olanda el simbolizea7ă feminitatea. In ltalia - ţarli
însorită roşul este culoarea preferată. In Anglia, Suedia şi Olanda se
preferă albastrul şi auriu!.
Sînt produse, în special
cele din sfera cosmeticelor, care reclamA culori
de mare subtilitate şi care
prin rarmament trebuie
să incite la folosirea lor.
Există un obicei prin
care durabilitatea şi rezistenţa la uzură a produselor să fie sugerate prin
culoarea bronzului, dar
excesul conduce la vulgarizare şi nu putem spune
că nu se fare acest lucru
destul de des.
Combinarea culorilor
cere şi mai multă atenţie
decît folosirea lor separată, şi în acest sens au
fost elaborate scheme speciale, avîndu-se în vedere
şase culori principale (roşu
verde, galben, albastru,
purpuriu şi portocaliu),
precnm şi şase culori complementare (roşu-porto
caliu,
verde-portocaliu .
verde-auriu,
a1bastrugalben, albastru-purpuriu şi roşu-purpuriu) .
în soluţiile cu două culori, se folosesc culori complementare, iar pentru cele ro trei se foloseşte o culoare principală şi două complementare, sau trei culori principale.
Un element important al culorii şi al relaţiei sale
cu fO[1Tlll produselor il constituie factorul psihologic
de ambianţă care se stabileşte în relaţia produsului
cu mediul.
Este cunoscut că există trei rulori primare de bază:
roşu, galbm şi albastru, şi că din combinaţia lor se
realiuază culorile aşa-ZIse secundare: oranJ-portoca-

-

violet, care; prin a .. -:stecuri, dozaje etc.,
realiua7ă o 8i'mii infinită de posibilităţi
Realizarea unui echilibru cromatic în colorarea unor produse, în alegerea şi dozarea culorilor, a unui
echibbru dmtre formă ŞI culoare trebuie să se facă
de către specialişti cu experienţă şi gust aceasta
fund o necesitate obiccti>'ă - , pentru a nu produce
stridenţe, vulgarizări şi adevărate noxe în educaţia
estetică a oamenilor, pr ..u"" şi economÎ'lirea de materii prime şi energie.
liu, verde

şi

•••
Din sirme şi bucăţi de tablă, djn plastic şi roţi de
vechi, din tole
petate şi
rebobillate, CU pasjtme şi fantc:zie, CU
şi multe ore
de munci asiduă au fost create
interesante
ptezentate in fotogt afijle a"'turate de cătI e membrii
pionierilor
Luduş? sub conducerea
profesorului maistru.
este faptul ci jucăriile
flln cţionea vl automat fiind acţionate de
la un bloc de
centi al.

-
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axele lor

(Urmare din pag. 11)
pund 20000 nfV, ceea ce este mai mult
decît satisfăcător pentru operaţiile de
laborator obişnuite.
Divizarea se face pe scara pentru
curenţi utilizînd domeniul de sensibilitate maximă. Pentru exemplul nostru e
vorba de 0-50 JlA. Se alcătuieşte un
circuit ca în figura 9 a.
PotenţÎometrul RI se ia astfel încît să
asigure un curent de 3 - 4 ori mai mic
decît cel maxim
Oi vizarea pentru scări lîniare se face
din 5 în 5 unităţi (/lA), diviziunile intermediare rezultînd geometric.
Pentru aparatele neliniare etalona rea
se face din diviziune în diviziune.
Diviziunile astfel obţinute sînt valabile pentru orice altă scară de curent
continuu. Pentru alternativ se fac aceleaşi
operaţii folosind drept sursă un transformator de sonerie (3 - 5 V) şi mărind rezistenţa fIXă.
Dacă Între

tensiune există o
proporţie Întreagă dată de valoarea ru ,
scala ob\mută va fi bună şi pentru tensiuni,
evident \mind cont de proporţia existentă. Dacă capetele de scală astfel obţinute
nu convin sau dacă proporţia e fracţio
nară, se face o divizare utilizînd montajul
din figura 10. Se ia R J astfel încît să
asigure o cădere de tensiune cu puţin
mai mare decît capul scalei cunoscut
prin calcul.
Pentru alternativ se procedează asemănător. NotAm Încă o dată necesitatea
determinării rezistenţei Ra astfel Încît
între capetele de scală în continuu şi
alternativ să existe- un coeficient de proporţionalitate intreg, recomandabil 10.
Aparatul realizat îngrijit va avea erori
sub 5 %. A vînd în vedere că se admit În
lucrările curente abateri de 10 %, precizia
obţinută se consideră ca bună.
curent

şi

N. GALAMBOS

Receptoarele cu amplificare directă au
o mare popularitate în rîndul amatorilor, datorită simplităţii constructive şi a
punerii la punct Proprietăţile pozitive
ale acestor montaje sînt umbrite Însă de
lipsa de selectivitate. tn special se remarcă această deficienţă la mon tajele
cu tranzistoare, datorită neadaptării impedanţei de intrare a tranzistorului la
impedanţa circuitului rezonant. Această
adaptare se poate rezolva în mai multe
felur~ soluţiile sînt însă ori prea complicate ori se folosesc piese greu accesibile
şi scumpe (etaj suplimentar acordat, tranzistoare cu efect de cîmp etc.). Metoda
cea mai simplă cu rezultate foarte bune.
în vederea adaptării la circuitul de in·
trare, este dată în fig. 1. Schema repre·
zintă un adaptor de impedanţă cu un
tranzistor. Cîştigul în tensiune al schemei este aproximativ Rc împărţit cu Re,
iar impedanţa de intrare este dată aproximativ de Re înmulţit cu cîştigul în curent
al tranzistorului legat în paralel cu Rb.
Adaptorul de impedanţă este folosit la
circuitul de intrare al receptorului reflex
reprezentat în fig. 2 S-a folosit pentru Rc
o valoare de 10 ldl în vederea adaptării
la etajul următor. Folosirea tranzistoarelor indicate cu beta mare asigură un
cîştig care permite folosirea unei rezistenţe de valoare mare (10 Mn) pentru
Rb. In consecinţă, se asigură o impedanţă de intrare mare a circuitului
tn rest, schema nu prezintă particularităţi deosebite faţă de alte scheme
reflex, însă, datorită folosirii artificiului
menţionat, rezultatele sînt mult supe•
floare.
Receptorul este conceput pentru gama

de unde medii Bobina LI va avea un
număr de 65 pînă la 75 de spire cu
sîrmă </> 0,3 rom spiră lîngă spirA, pe
hîrtie cerata Numărul exact de spire se
determină experimentaL fiind în raport
cu lungimea şi diametrul barei de ferită
(aproximativ 1/1 8 . .. 10 mm), folosită ~I
cu valoarea condensatorului variabil CV 1.
Se recomandă folosirea condensatorulUi
variabil de la receptoarele «Cora» cu
secţiunile legate În paralel. Pe axul condensatorului variabil se va fixa un diSC
din material plastic. Diametrul acestui
disc să fie de aproximativ S--6 cm.
Bobina L 2 este un şoc, care se confectionează Înfăşurînd dezordonat pe un
b.:!·işor de chibrit sau plastic un număr
de 150 spire cu sîrmă de '" 0.2 mm.
Această bobină se va monta cît mai departe de bara de ferită şi În aşa fel încît

•

să

fie perpendiculare. Este necesară această precauţie întrucît montajul fLind sensibil se pot ivi fenomene de
reacţie pozitivă sau negativă nedorite
(fluierături sau recepţie slabă).
Ascultarea se face prin cască de impedanţă mare. Căşti le de impedanţă mică
folosite curent de receptoare cu tranzistoare se pot utiliza numai dacă În
punctele notate cu XY se cuplează primarul unui transformator de ieşire, casca
conectîndu-se la înfăşurarea secundară.
De asemenea, folosind un difuzor de
radioficare cu transformatorul adecvat,
se poate obţine o audiţie în difuzor a
postului local cu un volum moderat.
Pentru o audiţie mai puternică în difuzor, este necesar ca în punctele XY să
o;e cupleze un etaj final de putere.
Recomandăm ca într~ primă etapă
amatorul să construiască aparatul con,'o rm schemei şi indicaţiilor date, urmind
ca. după verificarea funcţionării aparatului să treacă la completările menţio
nate mai sus.
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Mu lţi telespectatori Îşi pun justificata
intrebare cum trebuie să folosească televizorul şi dacă folosirea televizorului are
vreo influenţă asupra organismului uman
sau nu .
Din datele şi observaţiile specialiştilor
reiese clar că tubul catodic nu emite
radiaţii ce ar influenţa organismul uman.
Se observă că atunci cînd se face vizionarea unui program de televiziune de
lu ngă durată, telespeetatorul atent, urmărind succesiunea de imagini, inchide
ochii cu un ritm mult mai lent, iar trecen e de la alb la negru şi invers produc
intr-adevăr o obosire a vederii şi o solicitare nervoasă din ce În ce mai mare a
acestuia.
Rămîne deci, pentru evitarea acestor
fenomene, de a urmări numai acele programe care ne •IDtereseaza• ŞI• a nu sta
zile intregi în faţa televizorului.
De o importanţă deosebită este şi

•

,

poziţia

corpului În timpul vizionării programului şi anume: televizorul nu trebu ie să stea nici prea sus, n ici prea jos .
deci a nu ţine capul prea plecat,nici prea
ridicat, fapt care ar duce la o obosire a
muşchilor.

In acest scop. televizorul va fi montat
pe o măsuţă la nivelul ochilor telespectatorilor,iar distanţa Între telespectator şi
televizor trebuie să fie mai mare de patru
ori diagonala ecran lui , pentru a nu se
distinge liniile rasterului, apărînd În felul
acesta o imagine bine conturată.
Nu trebuie uitat că pentru protejarea
televizorului, acesta se va instala Într-o
cameră uscată, vaporii de apă provocînd
defecţiuni ale instalaţiei. Se va evita ca
razele soarelui să cadă pe ecrane, componenta de rad iaţii de ultraviolete d istrugÎnd luminoforul de pe ecran.
In timpul cît televizorul nu funcţio
nează va fi acoperit cu o husă protectoare
Împotriva prafului.

rsul acestui an a avut loc
.
... ..
rea an,versarll centenaruii Poştale Universale. Cu
prilej, Poşta română a emis
serie de 6 mărci poştale
o
cu
iniţială de 9,25 lei,
e ilustrînd atît modul de
rt modern al efectelor poş
tale precum şi serviciile aduse.
Seria mai cuprinde şi un plic
«prima zi», obliterat cu stampilă
specială.
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Amatorilor de efecte sonore pe semnalul produs de o
chitari electrici le prezent lm lDl montaj electronic foarte
simplu, a clrui comandl se face cu o pedal1.
Li esenţA este un osciJata- Re echipat cu un tranzistor
BC 108. iar circuitul de reacţie este format dintr-un filtru
în dublu T. Efectul rezultl din faptul el amplificarea frecvenţeia- audio este selecti\'ll.. Se poate utilirn orice tip de
tnmzista- npo cu siliciu al cărui factor de amplificare este
de ordinul a 150.
Valorile condensatoarelor din filtrul T au fost în aşa fel
selecţionate îndt si
o anumită strllucire frecvenţeloc inalte. Bine1nţeles, valorile acestor condensatoare
pot fi modificate dupl dorinţA.
Reglarea montajului se face în felul urmAtor: potenţio
metrul de 5 W din emitorul tranzitorului se fixeazA la
minimA Se regleazA apoi potenţiometrul de
100 W din filtrul T pîni se aude un fluierat care indică
intrarea în oscilaţie a montajului Se mAreşte apoI valoarea

•

Cazaconschi Nicolae - Bacău
Vi rugim si reveniţi OI preciziri ce
anume vi intereseazi. date asupra produselor nu asupra istoricului firmei
respective.
MOlId Nicolae - Polovraci. Gorj
Nu trebuie si utilizaţi un montaj
Este
si faceţi partea
intrare $i detecţie de la orice aparat
publicat de noi. Poate fi OI tuburi sau
•
tranzistoare.

Ieşirea detecţiei

se CI.Ipleazi la intrarea pentru inregistrare din picup.
NiColae hmn - Timişoara

Pentru excitarea electromagnetului
puteţi redre I direct reţeaua electrică
montind o diodi ce suporti un curent
de 500 mA.
Popa Spbin - jud. Alba
Schema va fi publicati.
Conobot Ion - jucf. Iaşi
Tehnica circuitelor imprimate va face
obiectul unui articol in revista «Tehnium •.
Stan Vicbw - jud. Dimboviţa
Vo... mai publica şi alte minireceptoare.
Z. Constantin - jud.

1,2nF

1

potenţiometrului de 5 W pînl ce oscilaţia dispare. Se
acţioneazA apoi potenţiometrul de 100 W pe toatA plaja.
Daci într-un iummrt punct OIICilaţia reapare. se mai mă
reşte valoarea potenţiometrului de 5 tn
Acţionarea potenţiomebului de 100 W cu care se crecazA efectl.li sonoc se face cu o. pirghie acţionată CII piciorul.

Alimentarea montajului se poate face din baterie sau
de la reţeaua elcx.tJ ici.

1J~16V

Utilizarea pe scară tot mai mare a tiristoarelor In montajele electronice impune, bineInţeles, şi cunoaşterea modului
de verificare a acestor componente electronice - tiristoarele.
Inainte de a fi plantată Intr-un monta;, este recomandabil ca orice piesă să fie verificată, şi pentru tiristo'lrp \)' ezentăm schema alăturată.
Montajul conţine un transformator de reţea ce furnizează 6,3 V şi 0,5 A, o diodă redresoare care să suporte '500 mA
(de tip BY 126), un comutator şi un bec de 6,3 V/O,3 A. Fixind comutatorul K pe poziţia 1, iar butonul B neapăsat, becul
rămlne stins. Apăslnd butonul B, becul se aprinde, eliberind butonul B, becul se stinge.
Comutlnd pe K in poziţia 2, dacă butonul B este neapăsat, becul este stins, apăslnd butonul B, becul se aprlr.'> .
eliberInd butonul B, becul rămlne aprins. Aceste situatii corespund pentru un tiristor bun. In alte situati~ tirlsto.:lI este
defect.

Olt

A fost publIcati schema ~ modul de
connrucţie ale unui osciloscop in anul
1973. Spre sfil'litul acestui an vom mai
publica construcţia unui osciloscop mai
complex dar superior calitativ.
Gripre Vasile - jud. Argeş
Piesele de care aveţi nevoie le puteţi
procura de la magazinele specializate
din oraşul Piteşti nu de la magazinul
Dioda. bulevardul 1 Mai - Bucureşti.
Stelid - Giurgiu
Fiind vorba de un magnetofon deci un aparat mai complicat - nu vi
sflwim si interven i ţi singur, nefiind
de specialitate. Cel mai indicat este să
apelaţi la serviciile unei cooperatlve
specializate din oraşul dumneavoastră.
Cadar Ioan - jud. Mureş
Nu este necen .. a vă trimite special
o schemi de amplificator.
In paginile revistei
au fost
publicate diverse scheme de amplificatoare $i efecte acustice.
Revedeţi deci colecţia revistei «Tehnium •.
POpUQJ Romeo Bucureşti
Supărătoarele fenomene provin in primul rind de la sistemul de alimentare;
in consecinţă. va trebui să verificaţi
acest compartiment. Posibil. defectarea
condensatoarelor de filtraj.
După inlocuirea pieselor defecte este
posibil să dispari şi celelalte fenomene.
Pamfil Marian - jud. Vrancea
După cum puteţi constata, chiar in
acest număr al revistei noastre au fost
publicate materiale referitoare la construcţia generatoare lor de radio şi audio-
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frecvenţă.

Magnetofonul «Astra»-<4 functionează cu două viteze de deplasare a benzii de 9,5 cmls şi 4,7 emis, asigurInd o
caracteristică de frecvente de 40-12000 Hz, respectiv 63-5000 Hz.
.
Fără a intra In detalii constl'uctive de prezentare, schema electrică ilustrind şi dInd toate informatiile necesare Intretinerii şi depanării, publicăm datele transformatoarelor şi bobinelor utilizate.
Astfel, Tp 2 are In tnfăşurările 1-2 un număr de 2250 de spire, In 3-4 are 55 de spire, tn 4-5 are 76 de spire.
Transformatorul Tp 3 In fnfăşurările 3-12 are 200 de spire, in 2-4 are 15 spire, In 6-11 are 300 de spire. Inductanta L1 are bObinajul format din 2 x 300 de spire.
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emailat de 0,12 nun diametru pentru tensiunea reţelei
de 120 V şi Înfăşurarea a II-a inci I 250 spice conductor
de cupru emailat de 0,1 mm diametru pentru tensiunea reţelei de 220 V.
Inflişurarea a III-a are 80 de spice conductor de
cupru emailat de 0,45 mm diametru, iar Înllişurarra
a IV-a conţine 2600 de spire conductor de cupru emailat de 0,08 mm diametrlL
La nevoie se poate folosi şi un transformator de sonerie obişnuit,conectind un caplt al retelei la masa aparatului, dar atunci borna de ieşire va fi izolati de masă
şi conectati la aceasta prin intermediul unei capacităţi
de 50-100 nF la 450/600 V.
Montajul se va realim pe o placi de peltinax sau
textolit groasă de 1,5-2 mm cu dimensiunile de
130 x 55 mm. Piesele se cositoresc de cose nituitc,
conform fig. 4.
Placa este prinsi cu ajutorul unor colţare de o placi
din tabll de fier sau aluminiu de 1,5-2 mm ro dimen-

Pentru verificarea şi reglarea montajelor video cu
care sînt echipate rea:ptoarele de televiziune este
video. Cu
foarte util Wl mic generator de
ajutorul acestui aparat se ~
concluzii asupra
imaginii în general, se poate regia liniaritatea imaginii pe verticală şi orizontală, precum şi
sau reglarea aparatelor de rea:ppe TV în lipsa
semnalului de la postul de emisie.
Capacitatea C; poate fi un bÎillCi telaIDic prevăzut
cu un ax de 6 mm diametru pentru rotÎ1e continuă
sau un condensator variabil miniaturi, din al cărui
rotor au fost eliminate un nnmlir
de
plăci pentru a realiza capacitatea maximli
40--50 pF.
Numlirul de bare verticale se legJea'" din capacitatea C 3 (care poate fi şi cu mică, de tipul celor produse
de Cooperativa Radio Progtes din Bucureşti~
De asemenea, numArul de bare orizontale se reglea'"
din potenţiomeb ul R 2 •
Semnalul obţinut la ieşi.ea
nu conţine
şi impulsurile de sincronizare. Variaţia Dumllrului de
bare se realizea'" variind d03l distanta
intre bare, nu
•
şi înAlţimea barelor. In limite mici, IltiUlea barelor
orizontale se poate · varia modificînd capacitatea C s .
Pentru realizarea bobineJor ro care sînt echipate circuitele oscilantc, se vor realin mai intii două mosorele
din leum ro diametru! interior de 10 mm, diametrul
capacelor de 22 mm, iar distanta intre capace de 15 mm.
Pe unul din mosorele se bobina'" LI' care conţine
2 x 500 spice conductor de ropru emailat de 0,15 mm
diameb Il, bobinaj in straturi regulate ro izolaţie din
hîrtie parafinatl intre straturi
Pe al doilea mosorel se vor bobina in acelaşi mod
şi ro acelaşi conductor bobinele ~ şi L3>
din
ele avind cîte 250 de spice.
Bobinele de inalti fIecvenţi se reali/ea'" pe o carcilindriel din pel1inax san p_V.c. ro dia metrul
exterior de 15 rom. Lungimea can:asei: 22 mm
Spre unul din capete se
mai întii L5> care
conţine 4 spice conductor de cupru emailat de 1,5-2 rom
diamwll, pasul intre spice fiind de 1 mm Intre spicele
bobinei ~ se bobinea'" 4 spiIe ale lui L .. ro conductor
de cupru
eventual şi ro un mat de mlitase
de 0,15--0,2 Ullil
La distanta de 2-3 mm de
sfirşitul bobinei L3> pe aceeaşi carcasl, se bobinea'"
o spirl din conductor de cupru emailat de 1,5-2 mm
diametru pentru LOi- Aa:asta este valabil pentru o
icŞre nesimetricl de circa 750. Pentru o ieşire simetriei de 3O(ll se vor bobina două spire, acelaşi CODductor, şi prin IOOdianll a înflişlIIltii va fi conectati
la masa generali, prin inte.unfiul capacitlţii C •.
Transformatorul Tr se va realiza pe un miez din tole
de ferosiliciu tip E 10 x 20 UlUI grosiUlea pachetului
(tole montate întreţesut~
lnIlişurarra 1 conţine 1 400 spice conductor de cupru

Conceput cu un singur tub electronic şi cîteva piese
mlrunte, care se
de reguli in arsenalul oriclrui
radioamator incepitor, aparatul - a cărui schemli este
prezentati in fig. 1 - permite obţinerea pe CCfanul
receptorului de ·televiziune a unei figuri cadrilate (fig. 2),
asemlnătoare cu o ~turl rari, a cărui urzeală este
paralelă.

-

Deoarece în orice poziţie vor fi plasate butoanele
de reglaj ale aparatului distan tele Între barele verticale
(mai subţiri decît cele orizontale) sau intre barele orizontale vor fi egale, se poate aprecia ro destulă precizie
gradul de Jiniaritate a imaginii şi funcţionarea intregului lanţ video.
Aparatul - a cărui funcţionare nu este deranjati
nici de variaţia tensiunii de alimentare, nici de abaterile, în limite destul de largi, ale valorilor pieselor ce-I
compun - este prevăzut ro o scală gradală in frecvenţele alocate canalelor de televiziune din benzile I, II şi III.
dm cele 12 ale sistemului OIRT. AceastA scaUi permite
reglarea pe OTlcare din cele 12 canale în lipSa semnalului de la postul de eInisie.
Dupi cum rezultl din schema de principiu (fig. 1),
se vede el este vorba de un triplu oscilator realimt
ro cele 2 triode ale tubului ECC 83. Tubul Poate fi
înJocuit cu oricare alti dubUi triodl şi deoarece are
catozii conectaţi paralel se poate folosi şi un tub ECC q I
6H 151'ii sau 6 J 6. De asemenea, se poate utilim şi
un tub de tip mai vechi, ca 6 H 8e, 6 H 9e, ECC 85,
6 H III, 6 H tiT, ECC 82, iar în cazul ci se monteazA
un tub 6 H7e, şi puterea semnalului obţinut la boma
«antenă» va fi mai mare.
Trioda din stinga este un oscilator de tip Hartley
cu pri2j in ramura inductivl a bobinei LI> acordat
pe frecventa liniilor· de 15,625 kHz, determinati de
capacitatea C 5• Trioda din dreapta oscilează simultan
pe două frecvenţe, respectiv şi pe o frecvenţă egală
cu de 10 ori frecventa liniilor (156,25 kHz) realintl
cu circuitul L 2 C) şi reacţia L).
Ambele frecvente
mentionate
mai sus moduleanl o
•
•
oscilaţie pe unde ultrascurte, intre 50 şi 70 MHz, detenninatl de circuitul acordat L S C 7 şi reacţia L.. Cu
acest circuit este cuplatl inductiv şi bucla de ieşice L6'
Oscilaţia de inalti frecvenţă, fiind suficient de bogată
in armonici, perInite gradarea scalei capacităţii variabile C; direct în canale TV.
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siunile de 90 x 130 mm, conform fig. 3 (pe aceastl
piaei fiind fixat şi transformatoruI de reţea~
Cutia se confecţioneanl din labll de [ICI sau aluminiu şi are dimensiunile de 130 1C 90 x 55 mm Gradarea scalei cu care este prevllmtă capacitatea C 7
(fig. 5) se face conform indicaţiilor aferente articolului
«Etalonarea şi reglarea generatorului de miri electroniel», publicat în numărul II din 1972 tu cazul
ci un oscilator nu functioneazA, se vor
capetele înfăşurării de reacţie respective.
intre
generatoruI de miri şi receptorul de
studiat
se face prin intermediul unei buelti• de cablu coaxial
cu impedanţă de 750, lung de 50 - 70 cm, prevăzut
~ mufe de antenă la ambele capete. Geueratorul poate
mf1u~nta receptorul de televiziune şi prin inducţie,
folosmd o antenă de camerl conform indicatiilor din
articolul menţionat mai us.
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Schema din fig. 1 reprezintă un
preamplificator de audiofrecvenţă.
Preamplificatorul este un amplificator diferenţial, format din tranzistoarele TI şi T 2 . Semnalul de intrare se aplică pe baza tranzistorului TI' Baza tranzistorului T 2
este legată la masă prin condensatorul de 0,47 MF. Coeficientul de
amplificare în tensiune este astfel
în raport de curentul de emiter
lE' Curentul de emiter se reglează
cu ajutorul tranzistorului T 3 , folosit ca generator de curent. Tensiunea de comandă pentru tranzistorul T 3 şi, respectiv, pentru reglarea amplificării etajului de preamplificare se obţine de la potenţiome
trul P l sau de la alte surse stabilizate reglabile. Tensiunea se reglează Între O şi 25 V. Cu o singură sursă de comandă se pot regla
con~mitent 2 sau mai multe preamplificatoare. Un avantaj deosebit îl constituie şi faptul că piesele
folosite pentru tensiunea de comandă nu trebuie să fie ecranate.
De asemenea, folosind acest montaj, se elimină complicaţiile mecanice care apar la cuplarea potentiometrelor
de volum control la
•
preamplificatoare cu mai multe canale. Tot aşa, folosind mai multe
preamplificatoare, echilibrarea acestora se realizează extrem de uşor
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mandă.

Montajul se pretează şi la experimentarea unor scheme audiovizuale, senzaţia auditivă fiind determinată direct de tensiunea de
comandă a senzaţiei vizuale. Cred
că imaginaţia constructorilor amatori va lărgi mult sfera de întrebuinţare a acestui montaj interesant.
Datele preamplificatorului (fig. 1),
în cazul unui semnal de intrare 'de
10 mV, sînt următoarele:
- Amplif'ICare g, tensiune, 28 dB,
cu o tensiune de comandă de 25 V
(28 dB). Idem la o tensiune de c0mandă de zero volţi 12 dB.
- Plaja de regIare de 40 dB.
- Impedanţa de intrare de aproximativ 55 Idl.
- Impedanţa de ieşire mai mică
de 10 kn.
- Frecvenţa de trecere de la 30
Hz la 100 kHz.
Dependenţa a!Dplificării de
tensiunea de alimentare: 2 dB/lO %.
Curbele din fig. 2 indică caracteristicile preamplificatorului la diferite tensiuni de comandă. Curba
cu linii întrerupte, de la începutul
curbei tensiunii de ieşire, indică răs
punsul amplificatorului, dacă tranzistorul T 3 nu este şuntat de re-
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Se reprezintă, de asemenea în fig. 2 - , caracteristica impedanţei
de intrare în raport de tensiunea de

*Rs de 2). Mfi. In acest
caz, plaja de reglare se extinde şi
mai mult Se remarcă astfel că reglajul amplificării se extinde de la o zonă
de atenuare considerabilă de «-20
dB» la una de amplificare de « + 28
dB». Acest gen de reglaj nu se
poate obţine la schemele clasice
de preampliftcare prevăzute cu un
potenţiometru pentru reglarea volumului, respectiv a amplificării.

comandă.

Amplificatoarele diferenţiale au
intrebuinţări multiple în electronica
industrială, iar electroniştii amatori
pot contribui efectiv la lărgirea sferei de aplicare a acestora.
N. PORUMBARU

2x BFI83{181,182,167, 173,214.275).
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Determinarea exactă a frecvenţei oscilatoarelor LC din emiţătoare sau acordarea scalei radioreceptoarelor se fac comod.
utilizînd calibratoare stabilizate cu cuarţ.
Alăturat prezentăm două astfel de calibratoare, modulat şi nemodulat.
Dacă dorim să modulăm un calibrator
cu un semnal de joasă frecvenţă, de ordinul a 1 000 Hz, se va folosi varianta A.
Pentru a simplifica desenul, a fost desenat numai circuitul tranzistorului T l' in
schemă apare un generator de audiofrecvenţă de tipul cu circuit de defazare Re.
Rezistenţa de 470 kn, însemnată cu steluţă, se alege experimental,_ in funcţie de
gradul de modulaţie dorit. in locul tranzistorului EFT 322 se poate folosi orice
tip de tranzistor de joasă frecvenţă.
•

-In cazul că sinteţi in posesia unui cristal
de 100 kHz, vă recomandăm montajul din
figura B.
Calibratorul din fig. B are la bază un
circuit stabil sincronizat cu cristal de
cuarţ. Frecventa calibratorului se reglea...---~

---- .......
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ză cu

ajutorul condensatorului trimer montat în paralel pe cristal. Infăşurarea L conţine 3 spire şi, împreună cu condensatorul
trimer de 2 12 pF, se acordează in mijlocul benzii de 145 MHz.
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continuarea ciclului nostru de
lucrări, vom publica În numărul viitor:
- Quadruplor de tensiune
- Atenuator cu 5 trepte
- Miniamplificator pentru chitară
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Venind în întîmpinarea solicitărilor unui mare număr de
aero şi navomodelişti, publicăm
emiţătorul, prima parte a unei
telecomenzi simultane proporţionale .
•
In numărul viitor al revistei
noastre va fi publicată partea a
doua de construcţie şi montaj
al acestei telecomenzi: receptorul.

-

torul. propus este format din modulator, oscilator ŞI etaj rmal.
La rîndul său, modulatorul se compune din
următoarele subansambluri:
- două multivibratoare lucrînd ca generatoare. de I.F. cu frecvenţă variabilă (4500 ± 500
Hz ŞI 500 ± 500 Hz), realizate cu TI' T z şi,
respectIv, cu T s, T 6 ;
- un comutator electronic (cu frecvenţa fixă
necritică, de cea 250-:-300 Hz);
,
- un ~irc~t-poartă (realizat cu T 7 şi T 8);
- un CIrCUIt «format de semnal» (lucrînd în
regim de limitare, realizat cu T 9);
- un etaj de putere ce realizează modulatia
telegrafică (100%) a etajului final (realizat ~u
T lO)·
Oscilatorul este clasic, lucrînd pe frecvenţa
rezervată telecomenzii (27,120 MHz + 0,6%) şi
este stabilizat cu cristalul Q.
Puterea de R.F. livrată de oscilator pentru
excitarea finalului este de 30: 40 mW şi este
suficientă pentru obţinerea unei puteri în antenă de cca 500 m W (cu un randament de aproximativ 60 %).
c) Detalii de execuţie
Piesele emiţătorului vor fi lipite pe cablajele
imprimate (realizate ca în figură), astfel încît nici
una din ele să nu depăşească 15 mm înălţime,
pentru a se putea monta cele două perechi de
module corespondente suprapus cu distanţiere
avînd dimensiunile de 1,6 cm (filetate interior
cu M 2,5-7-M 3).
Datele necesare realizării bobinelor sînt urmă
toarele:
LI - 7 spire Cu-Ag, 1,5 rom, Înfăşurate pe
un suport de p 12 rom (care apoi se îndepărtează)
şi avînd o lungime a bobinajului de I = 19 mm.
Priza se scoate la spira a cincea de la colectorul lui TI' Secundarul Lz constă din 2 x 1 spire
de Cu, 0,8 -:-1 rom, izolat cu material plastic.
~ = 2 x 6 spire Cu-Ag, 1,5 mm, înfăşurate
pe un suport de p 10 rom, prizele fiind la cîte 4
-spire de la mijloc. Secundarul are 2-3 spire
din acelaşi conductor cu bobina de cuplaj ~.
Bobinele de acord cu antena (L 4 şi L s ) sînt
identice şi au cîte 22-;-25 spire Cu-Em M 0,3
. rom, înfăşurate pe o carcasă cu f/J 5 rom, prevă
zută cu roiez şi avînd o posibilitate oarecare de
fIxare (de exemplu, colţar). Astfel, se pot folosi
cu bune rezultate bobinele provenind de la MF
de televizoare.
d) Reglajul
Reglajul celor două subansarobluri descrise
se face pe rînd. Pentru modulator, reglajele necesare constau în fIxarea curentului prin zennerul
de 8 V (prin alegerea rezistenţei R 19) şi aranjarea
cursoarelor potenţiometrelor de 1 kn în vederea
obţinerii frecvenţelor centrale de 4,5 kHz şi
6,5 kHz. Apoi se verifică dacă prin deplasarea
manşei în poziţiile extreme se obţine ecartul de
frecvenţă dorit (+ 500 Hz).
Reglarea oscilatorului constă în rotirea axului trimerului ~ pînă la apariţia oscilaţiilor şi
alegerea condensatorului C (l: 4 pF), ce com-

?

Ing. G. CABIAGLIA

a)

Generalităţi

După
clasică

cum se ştie, o aparatură de radiocomandă
permite efectuarea anumitor comenzi
(<<dreapta», «stînga», «înainte», «înapoi», «pornit», «oprit» etc.), de o manieră bine determinată, Iără posibliitatea dozării acesteia (poziţia
direcţiei, de exemplu); cu alte cuvinte, la apăsa
rea unui buton al emiţătorului, receptorul execută
comada respectivă prompt, printr-un salt brusc.
Acest tip de comandă este cunoscut şi sub denumirea «tot sau nimiC» şi, desigur, nu poate
fi satisfăcătoare în cazul telecomenzii unui hidroglisor, avion sau al unui model de automobll
rapid.
Pe de altă parte, comenzile ce se pot da modelului de cele mai multe ori nu pot fi aplicate
simultan, ci una după alta, îngră~du-se şi mai
mult posibilităţile de evoluţie ale acestuia.
~paratura propusă este de tip proporţional,
adică la o deplasare anumită a manşei emiţă-

toruhii (deplasare mai mică sau mai mare)
corespunde o deplasare identică a elementului
de execuţie al servomecanismului din receptor;
astfel, dacă vom deplasa manşa mai puţin sau
mai mult, mai repede sau mai încet, servomecanismul din receptor va reproduce mişcarea identic, atît din punct de vedere al vitezei de mişcare
a levierului., cît şi din punct de vedere al pozitiei
(unghiulare) a acestuia.
.
Astfel, deplasarea servomecanismului rămîne
mereu proporţională cu cea a levierului de comandă din emiţător; datorită acestei proprietăţi (raportul dintre unghiul curent format de
levier cu poziţia de zero, la un moment dat şi
cel format de elementul de execuţie şi poziţia
sa neutră este constant), acest gen de telecomandă
se numeşte «proporţională».
In plus, dacă comenzile ce se pot da cu emiţătorul respectiv pot fi aplicate simultan receptorului., adică toate odată, se spune că telecomanda este «simultană» (aşa cum este în
cazul de faţă).
b) Descriere
După cum se poate vedea din figură, emiţăANTENA·1,'2.5m

13,SV

MODULATOR

,I s·• ,

1'2

fOn

I

1L1l

I

2

1
I
I

2+35p

Rf
2,2K

C, 10n

5

R4
33.n ' - - - - - - - t - - - - -

I

CONTRAGJl.EU TATE (MASA CUTiEi)

--

1S,SV
f80 K

x

pensează

T1

·6

T9

BC.107(A, B) SAU

ec 108 (A, B,el

capacitatea proprie a cuarţului, mărind
randamentul montajului.
Pentru etajul rmal, în afară de operaţiile similare efectuate la oscilator (acordul circuitului oscilant pe frecvenţa de 27,12 MHz şi alegerea
condensatoarelor de neutrodinare Cn l şi Cn2
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în limitele O~10 pF), se va acţiona şi asupra
miezurilor bobinelor de acord cu antena în vederea obţinerii unei puteri radiate maxime. (Această operaţie este mult uşurată cînd dispunem
de un măsurător de cîmp.)
Odată terminate aceste reglaje, se poate trece
la montarea «moduleloD> în cutia emiţătorului,
care va fi din tablă de aluminiu cu grosimea 0,75 : I
mm şi dimensiunile 50 x 180 x 250 mm.
Pe panou! frontal se scot manşa de comandă
şi axele potenţiometrelor de 1 W pentru reglarea frecvenţei centrale ce determmă poziţia
de zero a servomecanismelor din receptor.
Odată efectuate reglajele enumerate şi terminarea montării modulelor, emiţătorul este
gata de lucru şi se poate trece la realizarea receptorului.
In Încheiere, cîteva recomandări privind piesele folosite:
- Condensatoarele multivibratoarelor vor fi
cu un coeficient de temperatură cît mai mic,
pentru o bună stabilitate a frecvenţei generate,
preferîndu-se cele cu folie de policarbonat, polistiren sau cu mică (capsulate).
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- Condensatoarele
semireglabile pot fi cu
aer sau ceramică (cablajul fIind proiectat
pentru am bele variante), avînd valoarea de
40-;-ffi pF.
Instrumentul I, care
controlează starea bateriei este un indicator
optic folosit în magnetofoanele «Tesla» şi
este montat ca voltmetru. Rezistenţa R x
se alege astfel încît tensiunea de 8 V să cadă
în mijlocul zonei marcate cu roşu. Instrumentul poate fi folosit
la nevoie şi pentru controlul acordului cu
antena, dar folosirea
lui este facultativă.
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CABLAJ IMPRIMAT
....&... 2 BUCĂll 4O>(i() cm

..
COPERTA I
UNA D IN LU CRĂRILE RETINUTE
•
DE JURIUL D E PRESELECŢ I E AL
CONCURSULUI «TEHNIUM» PEN TRU FAZA FINALĂ: UN DETECTOR
FOTOELECTRONIC CU PERFORMANTE
DEOSEBITE .
•

299,9 ld1 (tensiunea grilei 2).
Rezistenta adiţionall R15 are valoarea de 149,9 kn
(tensiunea grilei 3,5~
Rezistenta adiţional A Rl6 are valoarea de 19,9 kn
(instrumentul N mlsurînd -30 V toatl scala~
Rezistenta adiţionall R17 are valoarea de 49,9 kn
(instrumentul N măsurînd - 50 V toatl scala).
Curentul anodic al tubului se măsoară cu instrumentul
M. care oferă instrumentului sensibilitatea de IO sau

100 mA.
Pentru sensibilitatea de 100 mA toată scala lR9 ŞI
R 13), şuntul are valoarea 1,01 n Pentru a construi
acest şunt, înflşurăm pe o rezistenţă de valoare mare
(sute de kO) lungimea de 50 cm sîrmA Cu-Em!/J= 1,0 mm
şi aplidlm un colier pentru reglaj.
La sensibilitatea de 10 mA toată scala (R IO şi R 14),
Rs=l1,10.
Vom lua 90 cm de sîrmă din fier, !/J= 1,0 mm, o oxidăm la flacără (după ce o ungem cu puţin ulei) şi o
bobinăm pe o rezistenţă de 2-3 W, de valoare mare
(tot sute de kO~ Eventual, daci oxidarea nu reuşeşte,
se bobinem distanţat, cu un fir de aţă între spire
(care apoi se poate scoate~ Se adapteazA un colier
pentru reglaj.
In ce priveşte construcţia transformatorului şi şocu
rilor, acestea se pot executa din transformatoare şi
şocuri ce se găsesc în comert, destinate radioreceptoarelor sau televizoarelor. O atenţie al totul deosebiti va trebui acordati construcţiei transformatorului
pentru alimentarea fiJamentelor (Tr,), care va trebui să
livreze exact tensiunile indicate. Se recomandă să se
faci probe şi mlsurători chiar în timpul confecţionării.
Datele complete de construcţie se dau în tabelul din
pa,gina alăturatl .
In ce priveşte conectarea tensiunilor la electrozii
tubulu~ aceasta se va face cu ajutorul unor cordoane
flexibile (Iiţă în cauciuc), cu cîte o bananA la fiecare

Ing. E. SCHMOL
Tuburile electronice din aparaturi sînt
componente care se uzead în timpul
ce
duce la scăderea performanţelor montajelor. Apare,
dec~ necesitatea măsurării periodice a parametrilor
tuburilor cu ajutorul instrumentului numit catometru.
Instrumentul se compune din trei surse independente
de tensiune variabilă pozitivi - fig. 1 - , două surse
independente de tensiune variabill negativI, un trallSformator ce Iivrem diverse tensiuni pentru ftIamenteie
tubului de Încercat, un dispozitiv de conectare a diverselor tensiuni la electrozii tubulu~ precum şi mă
surarea curenţilor.
Sursa de tensiune reglabill pozitivi + U l Iivreavl
aproximativ 250 V, debitînd 100 mA, şi alimentead
anoda tubul~ tensiunea fiind reglatl cu potenţio
metrul Pl.
Cu ajutorul comutatolului Kl este mAsurati tensiunea pe poziţia 1 a acestui comutator cu instrumentul M prin rezistenta adiţionall Rll. FI: poziţia 4 a
comutatorului se conectead în serie instrumentul M.
măsurînd curentul anodic, instrlIIlien1 ce este protejat
de şuntul 14 sali RIOo prin comutatorul Kl alegîndu-se sensibilitatea doriti: 10 mA sali 100 mA (toată
sca1a~ Sursa de tensiune reglabill pozitivi + U 1 Iivrem 250 V şi 100 mA şi alimentead griJa a doua
a tubului FI: poziţia 2 a comutatorului Kl se măsoară
cu instrumentul M tensiunea reglată cu ajutorul patenţiometrului P2> prin rezistenţa adiţionall Rll. Pe
poziţia 3 a comutatorului Kl se măsoară curentul
grilei 2 cu ajutorul instrument ului M. protejat de
şunturile R13 sali RI40 instrumentul avind sensibilitatea de 10 sau 100 mA toată scala, sensibilitatea alegîndu-se cu comutatorul K3. Sursa de tensiune variabill + U 3 Iivread 150 V şi 20 mA şi este destinatA
alimentArii cu tensiune pozitivi a grilei 3 şi grilei 5,
în cazul măsurării octodeloI. Tensiunea se
cu ajutorul potenţiometruIui P 3 şi se măsoa.ră pe poziţia 5 a comutatorului KJ> al instmmentul M. prin
rezistenţa adiţionall R l ,.
FI: lîngă sursele de tensiune pozitivi, catometruI este
prevăzut cu sursele de tensiune negativi - U. şi - U s·
Sursa de tensiune reglabill negativă - U. debitează
tensiunea de - 30 V şi este destinati alimentării cu
tensiune negativă a grilei 1.
Tensiunea se reglează al ajutorul potenţiometru
lui p. şi este măsurati cu instrumentul N pe poziţia 1
a comutatorului K. şi pe poziţia 1 a comutatorului
Ks, ambele fiind pe acelaşi ax. Instrumentul este ÎDseriat în aceastl poziţie al retÎstenta adiţionall Rl6'
care reglead sensibilitatea instrumentului la - 30 V
toatl scala. Sursa de tensiune reglabiIă negativi - U,.
care Iivread tensiunea de - SO V, este destinatA alimentării cu tensiune negativă a griiei 3, în cazul hexcdelor şi heptodelor, sau a grilei 4, în cazuJ octodelor.
Tensiunea se reglead al ajutorul potenţiometruIui P,
şi este măsurati pe poziţia 2 a comutatoarelor K. şi
K, cu instrumentul N inseriat al rezistenţa adiţionall
R 17, care reglead sensibilitatea instrumentului la - 50 V
toatl scala.
Pentru alegerea diverselor sensibilitAţi ale instrumentelor, precum şi pentru faptul ci se mAsoarl cu
acelaşi instrument şi curenţi şi tensiuni (cazuJ instrumentului M), sînt necesare o serie de şunturi şi rezistenţe adiţionale.
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Instmmentele recomandate au caracteristicile:
M: instrument magnetoelectric (miliampelmetru) cu
!/J = 80 mm, clasă de precizie ± 1,5%, sensibilitate 1 mA
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comutator cu 4 secţiuni, avind 1 x S contacte
K., K. - comutator 1 x 2
poziţi~ tip «buton de 50nerie», avind o poziţie
de repaos; K.. K. idem,
ambele cu aceeaşi comandA
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tare a instrumentului M Se variază cursorul rezistenţei R9 ptnă ce acul instnlmentului M indică cap de
scală. Se procedead identic din punct in punct şi se
gradează scala instmmentului M. Se mai execută o
scală de curent pentru 10 mA, variind cursul rezistenţei RIG- Se trece apoi la reglajul rezistenţelor R 12 şi
RI'" indicaţiile instrumentului M trebuind să coincidă.
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Comutatoare

Diode
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PL 36 - 2 buc.
GL 31 (AQS) - 3 buc.

600 V
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R 1, R2, R4, R6, R8
250 kO/ 1 W
RS, R7 - 2 kO/2 W
R3 - 2 kO/ 3 W
Şunturi şi rezistente adiţionale conform descrierii .

CI, C3, C4, CS, C7, C8 SO JlF/4S0 V
C9, C11, C12 - 50 JlF/
2S0 V
C13, Cl5, C17, C19, C20SO JlF/lSO V
C2, C6 -0,2 -O,S JlF/SOO-
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(fig. 5~ Tot relativ la această conectare a ten- . Avem, aşadar, pe instmmentul M trasate: o scală de
siunilor, o atenţie deosebită se va acorda utilizllrii tensiune cu care se măsoară tensiunea anodică şi de
corecte a instrumentului Astfel, nu se vor măsura -ecran; precum şi tensiunea G-3,5; o scară de curent
tuburi cu un curent anodic mai mare de 100 mA sau 100 mA (cap de scală~ cu care se măsoară curentul
care vor consuma la filament un curent mai mare anodic şi de ecran; precum şi o scară extinsă de cudecît va putea debita transformatorul Tr 5' In figurile rent 100 mA (cap scală~ pe care se poate citi curentul
2. 3 şi 4 se dă schema conexiunilor plAcilor de distri- atît pe la cît şi pe Ig2 (respectiv, poziţia 4 şi poziţia 3
buţie 1 şi II.
ale comutatorului K).
Pentru o precisă măsurare va trebui să etalonăm
In ce priveşte scările instrumentului N, acestea se
instrumentele de măsură. Se conectead un tub elec- gradează in volţi, şi vom avea: o scară -30 V toată
tronic, de exemplu o redresoare UY 11, AZ-l, AZ-4 scala pentru G I şi -50 V pentru Ug•.
etc, şi se fac racordări1e la e1ectrozi prin regleta de
Procedeul este identic. S-a arătat că şunturile se
distribuţie IL se conecteazA filamentul prin regleta 1.
confecţionează de amatori, iar rezistenţele adiţionale
Ond filamentul tubului s~ incălzit, se montează un vor fi potenţiometre montate in interiorul cutiei şi
voltmetru de precizie intre boma + Ua şi ma sli Cu care se vor regla doar la etalonare. In ce priveşte sispotenţiometrul P I se reglead tensiunea la +250 V
temul de montare a tubului, s-a adoptat sistemul cu
(citită la voltmetrul de precizie~ comutatorul KI fiind
conectare - fig. 6 - in care se fixeam soc1uri. Se
pe poziţia 1. Se reglead colierul rezistenţei adiţionale
confecţioneazl! pe pertinax de 3 mm grosime, utilizinRu ptnă ce instrumentul M face «cap de scală». Se du-se fişe de la banane. Aceasta j)Cntru a nu Inghesui
notead pe scala instrumentu1ui Se procedează identic montajul In acest fel vom avea pe cutia catometrului
pentru diverse tensiuni şi se notead pe instrument. doar soclul conectorului. Se pot monta Insă şi un
Astfel, scara de tensiune este gata Se conecteazl! boma
număr de 1~15 tipuri de socluri, chiar pe cutia instru+ Ub aşa incIt acea sia să alimentC2le anoda tubului mentului Evident, in acel caz, se complică partea de
de încercat cu comutatorul K, şi pozitia 2. Se re- . cablaj.
glează cursul rezistenţei R'2' încît la aceeaşi tensiune
In ce priveşte comutatorul K 1> toate cele 4 plăcuţe
cititA pe instrumentul de precizie (etalon) cît şi pe de contacte vor fi pe acelaşi ax. Comutatoarele K 2 şi
scara de tensiuni acum notatA să apară aceeaşi in- K3' precum şi K.-K, vor avea poziţia de repaos pe
dicatie. Procedăm identic pe poziţia 5 a comutato- plotul care indică curentul sau tensiunea CCIl. mai
rului KI (tensiunea grilei 3 şi 5). tinInd cont de tensiu- mare, pentru a proteja instrumentul Siguranţek vor
nea sursei. Cu aceasta, scara de tensiune a instru- fi calibrate in consecinţă.
In ce priveşte unele date de construcţie, ca dimen!llentului este gata Se procedead acum la etalonarea
si uni, gabarite diverse etc~ au fost lăsate la aprecierea
scării de curent De această datI, instrumentul etalon
amatorilor, funcţie de piesele ce le posedă.
se montează in serie (intre regleta n şi tubul de măsurat).
De asemenea, unele date, in special ale transformaSe trece comutatorul KI pe poziţia la (poz. 4~ Cu potoarelor, au fost din loc in loc, acolo unde amatorul
tenţiometrul P 1 se reg.lead tensiunea pin! ce instrumentul etalon indică 100' mA Inainte insi, cursorul a crezut de cuviinţA, supradimensionate pentru a se
evita Încălzirile sau căderile de tensiune etc.
şuntului ~ şi R lo se pune in poziţie de scurtcircuicapăt
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Piesa de buli care trebuie procurată
este un microampermetru cît mai sensibil (instrument de măsurat folosit la
magnetofoane1e «Tes1a» tranzistorizate).
Vom pleca de la analiza modului de
măsurare a curenplor, tensiunilor şi rezistenţelor nu înainte de a spune că
multimetrul va putea măsura curenţi şi
tensiuni aUt în curent continuu cît şi
în curent alternativ.
M ilsurarea curenţilor

1

Măsurarea
curenplor
presupune,
după Cllm dealtfel cunoaşteţi, intercalarea aparatului de măsură, în speţă mi-

RS

croampermetrul, în serie CU circuitul în
care măsurăm. In fig. 1, care ilustrează
cele spuse, s-au notat cu R. (rezistenţa de
sarcină) toate obstacolele electrice din
circuitul menponat Problema care se
ridică este adaptarea microampermetrului la curenţii de intensităţi mult diferite care oot trece prin aoarat. Rezolvarea constă în şuntarea instrumentului
cu rezistenţă în paralel In general, aparatele de măsură folosesc microampermetre a vînd Ia, capul scale~ în cazul conectării fără şunt, între 20 !lA şi 100 !lA.
Microampermetrele «Tesla», precum şi
cele care echipează exponometrele «Leningrad» (de construcpe m'ai veche) au
50 pA, valoare care reprezintă de fapt
scala de sensibilitate maximă.
Rezistenţele RAl'" RAs (pot fi şi mai

2

•

puţine sau mai multe, dar s-a ales un
număr corespunzător scalelor uzuale,
după cum se va vedea) şuntează microampermetrul Ele se calculează cu for-

mula:
R =

•

r.

p-l

(1)

unde r. = rezistenţa microampermetrului; p = coeficientul de mărire a domeuiului, care se calculează raporUnd caoul

5
Rr

6
Rx

CHIRAŞ

scalei cunoscut al sensibilităţii maxime
cu ceI dorit
Este necesar ca valoarea r. să fie foarte
bine determinată la o punte de măsură
precisă pentru ca valorile calculate pentru şuntUIÎ să fie realizabile.
Exemple de calcul Pentru exemplificare consider un microampermetru avînd
r. = 3 Idl cu 50 !lA la capul scalei.
Calculul şuntului pentru o scală de
100 pA:
100
r
3·103

p =){} = 2; r.= p':t = 2-1
= H03 = 3 Ul
Se observă că în formule trebuie in-

troduse diferitele valori la aceIaşi ordin
de mărime. In calculul lui «p» S-il lucrat
în pA, iar pentru «1'.» în n Amintim
acum că principial vom lucra în toate
formulele în unităţile de bav'i pentru a
evita greşelile, respectiv tensiunile vor fi
exprimate în volţi (V), rczistenţele în
ohmi (O), iar intensităţile în amperi (A).
Conectarea instrumentului se face în
paralel cu porţiunea de circuit a cărui
cădere de tensiune dorim s-o determinăm. Figura 2 este ilustrativl pentru acest
caz. Si aiei va trebui să rezolvăm problema măsurării multitudinii de valori
uzual posibile. Rezolvarea constă tot în
folosirea unor retistenţe, rezistenţele
Rol ... R ... conectate în
cu instrumentul, deci deosebit faţă de mlsurarea
curenţilor unde şuntul era în paralel cu
instrumentul (vezi fig. 4~
Tensiunea ce intră în aparatul de mă
surat se repartizeav'i intre'
adiţiona1ă şi rezistenţa microampermetrului
Tensiunea minimil
la capul
scalei va corespunde cAderii de tensiune
pe microampermetru.
U minim = r.1 nominal
U minim = 3'103 ,50-10- 6 =
= 15O-103 V = 150 mV.
Aşadar, indiferent de tensiunea primită de aparatul de mAsurA CU ajutorul
rezistenţei adiţionale, pe microampermetru tensiunea nu va depăşi 150 mV.
Rezistenţele adiţionale se deter mină cu
ajutorul formulei: r. = r. (q-l), unde
r = r. - rezistenţa instrumentului; q =
c~ficientul de mărire a domeuiului.

Exemple de calcul
a) Calculul pentru o scală de 1,5 V
r. = 3,103 (10 - 1) = 27'103 = 27 Ul

Rp

b) Calculul pentru o scală de 150 V
r. = 3'10l (1000 - 1) == 2997'103 =
= 2,997 ta.

Milslfl'area

rezistenţelor

Rezistenţele se milsoară graţie proporţionalităţii rezistenţă-intensitate pentru o aOWlşi tensiune. SI urmărim dese-

nul din fig. 5. Instrumentul e conectat
In serie cu o sursă de tensiune E şi o
rezistenţă fIxă lli Considerăm , scurtcircuitate bornele b. b 2 care servesc conectării rezistenţei de măsurat Rx. Intensitatea măsurată de aparat va fi :
E

1 = lU

Vom alese astfel Rf inCll acul aparatului să se afle la capul sealei (corespunzAtor curentului maxim). Introducînd
rezistenţa necunoscută Rx, acul indicator va devia înapoi cu o mărime proporţională cu Rx.
lx =

E
Rf+Rx

Mdsurarea tensiunilor

Rf2

!?fT

Este imposibil de conceput
un laborator de electronică,
oricit de modest ar fi, fără
existenţa unui aparat de mă
sură. Tn acest număr prezentăm modul de realizare
a unui multimetru miniaturizat, venind astfel în întîmpinarea unui cerc larg de constructori. Oferind modul de
proiectare, vom permite unui
număr mai mare de cititori
să devină posesorii unui aparat construit de ei înşişi,
avînd în vedere că nu vor fi
constrînşi la valorile unei
scheme date.

Se observă că se poate determina o
scai pentru rezistenti inversă faţă de
celelalte, avînd deci diviziunea O pentru 1 maxim. Capul celălalt al scalei
(pentru 1 = O) va corespunde unei rezistenţe infinite.
Deoarece scala va rezulta neliniart şi
va avea tendinţă de ingrămădire a reperelor spre valoarea maximil (00), se consideră ca limită a unui domeniu de mă
sură a rezistenţelor o valoare corespunzătOare unui curent ce marchează cam
O treime de la diviziunea O a curenţilor.
Treimea se ia în sens geometric astfel
incit pentru o scaUi neliniară a intensitAţilor (diviziuni mari la inceput de scală)
să rezulte o scală foarte bună pentru
rezistenţe, compensîndu-se intr-o anumită măsură tendinţa de apropiere a
reperelor spre valorile mari ale acestora.
Calculul cuprinde determinarea rezistenţelor fixe Rf care corespund diferitelor domenii de intensitate pe care
le-am determinat la partea de mAsurare
a curenţilor. Schema generală e cea din
fig. 6. Se observă că în serie cu toate
circuitele formate se pune un potenţio
metru Rp al cărui rol constă în modificarea rezistenţelor fixe odată cu modificările de tensiune sînt inerente în timp şi
la schimbarea domeniilor de măsură.
Constmind o cutiuţă care să cuprindă
retistenţele fixe Rf; potenţiometrul şi
bateria, adăugînd o scaUi aparatului de
măsuri, se vor putea măsura şi rezistenţele.
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Formula de calcul pentru Rf este:
E-i max. · r.
d
, une
Rf = .J max
i max = valoarea curentului la cap de
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Exemplu de calcul
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Utilizînd scala de sensibilitate maximil i max = 50 pA; i min = 10 pA,
considerînd un mieroampermetru neliniar E = 3 V; Rf (din calcul) = 57 kO;
Rx max = 240 ta.
Deoarece scala se gradează şi după
diviziunea de 240 Idl (corespunzătoare
diviziunii de 10 pA), se calculează incă
cîteva valori de rezistenţe corespunzAtoare curenţilor sub valoarea i min.
Calculul se poate face şi invers; se aleg

,

