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Primele calculatoare utilizau sistemul zecimal, care
necesita zece nivele distincte pentru fiecare ordin. Deoarece era dificil, s-a trecut la un sistem binar (numai cu
două nivele distincte).
Utilizîndu-se numai două nivele, se poate afirma că
logica calculatoarelor numerice este o logică cu două
nivele.
Matematicianul George Boole a conceput principiile
acestei logici, care se mai numeşte şi logică booleană,
jucînd un rol fundamental în concepţia ordinatoarelor
numerice. Astfel, de la sistemul în baza zece se trece la
sistemul în paza doi. Bineînţeles că acelaşi număr necesită
o secvenţă mai lungă de cifre în sistemul binar decît în
cel zecimal.
Exemplul 1: Numărul 15 se scrie în binar sub forma
1111, adică 15 = 2 3 + 2 2 + 2 1 + 2°.
Deci se caută descompunerea numărului Într-o sumă
de puteri ale lui 2.
Exemplul 2: 10 = 2 3 + O + 2 1 + O, echivalentul binar
fiind 1010.
Deci în dreptul termenilor 22 şi T se pune «O», aceştia
lipsind din dezvoltare.
Cifrele folosite fiind numai O şi 1, rezultă că o variabilă
independentă nu poate lua decît două valori (variabila
se numeşte variabilă booleană).
O expresie care depinde de una sau mai multe variabile
booleene independente se numeşte funcţie de variabile
booleene.
Se consideră o variabilă independentă A care poate
lua valoarea «O» sau «1».

Starea «o» se mai notează cu «â» şi se citeştc a negat,
sau non a, Starea «1» se notează cu «a» şi reprezintă
variabila nenegată.
Considerînd variabilele A şi B, care pot lua valorile «O»
şi «1 », combinaţiile posibile vor fi notate cu P o, P l' P 2, P 3:
P., = ati; P 1 = ab; P 2 = al); P 3 = a b.
Aceşti termeni pot fi înscrişi Într-o diagramă Veitch,
care poate avea mai multe forme (fig. 1).
Prima diagramă este sub formă literală, a doua sub
formă binară, iar ultima cu echi valenţi zecimali. Fiecare
dreptunghi reprezintă o combinaţie unică de variabile.
Pentru două variabile sînt necesare 4 dreptunghiuri,
pentru 3 variabile 8 (2 3 ), pentru 4 variabile 16 dreptunghiuri (2 4 ) ş.a.m.d. Această diagramă ajută la determinarea tuturor combinaţiilor; ca şi la minimalizarea funcţiilor de mai multe variabile. Practic, pentru determinarea
celor două stări se folosesc nivele diferite de tensiune.
în cadrul logicfi pozitive, «1» este luat drept nivelul
cel mai pozitiv al tensiunii (fig. 2).
în logica negativă, «1» reprezintă nivelul cel mai
scăzut al potenţialului (fig. 3).
Principalele funcţii vor fi analizate în continuare,
arătîndu-se în acelaşi timp posibilitatea de materializare
cu componente electronice discrete sau circuite integrate.
După înţelegerea funcţiilor elementare vor fi prezentate combinaţii ale lor, realizate cu circuite integrate,
precum şi aplicaţiile la care se pretează.
Trei funcţii sînt fundamentale în algebra booleană,
care definesc trei circuite logice fundamentale: «SI»,
«SAU», «NU».
CIRCUITUL LOGIC

«ŞI»

SAU

CONJUNCŢIA

Se mai numeşte şi circuit de coincidenţă. O funcţie
«SI» este egală cu «1» dacă şi numai dacă toate variabilele logice implicate sînt egale cu 1.
Pentru a reprezenta conjuncţia a două sau mai multe
variabile, se utilizează simbolul n sau, mai simplu, un
punct. în schemele practice se poate întîlni unul din
simbolurile indicate în fig. 4.
S-a dat un exemplu de circuit «SI» cu 3 intrăr~ numărul
acestora fiind diferit de la caz la caz.
O reprezentare intuitivă a circuitului «SI» este ilustrată în fig. 5, în care pentru starea «1» con tactul este
normal închis, iar starea~ O reprezintă un contact normal
deschis.
Alăturat se dă tabela de adevăr pentru circuitul «SI»
..:onsiderat. Utilizînd proprietatea şi simbolul conjuncţiei,
tabela de adevăr a circuitului devine cea din fig. 6.
Deci numai în cazul unic A şi B egale cu 1, funcţia
AnB = 1, în rest fiind zero.
Numărul de comutatoare poate fi mărit oricît. căci

funcţia va avea valoarea 1 (bec aprins) numai cînd toate
variabilele (comutatoarele) vor avea valoarea 1 (închise).
Circuitul logic «SI» se poate realiza şi cu diode şi tranzistoare.

CIRCUIT «SI» CU DIODE (fig. 7)
Circuitul din fig. 7a lucrează în logică pozitivă. Variabila A se poate afla în starea 1 sau O, adică intrarea A
este la masă sau la potenţial ridicat. La fel porţile B şi C.
Dacă una din cele
porţi se află conectată la masă
şi restul la potenţial ridicat, F are valoarea 0, deoarece
ieşirea. se află conectată la masă prin dioda respectivă
care conduce. Pentru a avea potenţial ridicat la ieşire,
adică 1, trebuie ca toate diodele să fie blocate, adică la
toate intrările să av~m potenţial pozitiv.
Acest lucru se poate vedea şi din tabela de adevăr
(fig. 8).
Figura 7b"reprezintă un circuit «SI» cu diode lucrînd
În logică negativă.
în acest caz, toate intrările se conectează la potenţial
negativ pentru a bloca diodele. Astfel, minusul aplicl.!t
rezistenţei R va fi găsit la ieşirea F. în caz contrar, curentul se va scurge la masă prin una din diodele neblocate.
Si în acest caz numărul diodelor poate fi mărit.
CIRCUITE «SI» CU TRANZISTOARE (fig. 9)
Schema din fig. 9a lucrează în logică pozitivă. în repaus toate tranzistoarele sînt blocate şi la ieşire avem
potenţialul masei (O). Pentru a avea «1» la ieşire, trebuie să aplicăm tensiuni pozitive Ia toate intrările. Tranzistoarele conducînd la saturaţie, cea mai mare parte a
tensiunii va cădea pe rezistenţa RL. Deci la ieşire va fi
potenţial pozitiv. Dacă unul din tranzistoare este blocat,
la ieşire avem nivel logic O. Pentru a avea nivelul 1 trebuie blocate toate tranzistoarele.
CIRCUITE «SI» INTEGRATE
Circuitele integrate au rezolvat problema gabaritului
şi siguranţei în fl:lllcţionare a ,montajelor cu circuite
logiqe.
Particularităţile componentelor integrate conduc la
scheme pentru circuitele integrate monolitice, mult diferite de variantele lor cu componente discrete. Integrarea
monolitică beneficiază de aportul unor componente proprii deosebit de utile în circuitele logice, cum sînt tranzistoarele multiemitor şi tranzistoarele multicolector.
Asemenea structuri sînt întîlnite foarte des în schema
electrică a circuitelor logice integrate. în fig. 10 şi 11 se
dau schemele electrice şi simbolurile unor asemenea
structuri.
LP.R.S .. fabrică circuite «SI» cu două intrări, fiind
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grupate cite 4 circuite pe aceeaşi plăcuţă (în interiorul
aceleiaşi capsulel. Acestea poartă indicativulCDB 408 E
şi CDB 409 E. Echivalentele străine sînt: SN 7408 şi
SN 7409 (Texas Instruments); FJH 421 (PHILIPS),
MIC 7408, MIC 7409 (ITT), SFC 408 E şi SFC 409 E
(SESCOSEM). Schemele şi conexiunile acestor circuite
integrate sînt date în fig. 12 şi 13.
Pentru a analiza funcţionarea lor, să considerăm un
circuit «SI» din CDB 408 E cu care se face montajul
din fig. 14.
Se conectează picioruşul 14 la o sursă de + 5 V, iar
picioruşul 7 la minusul aceleiaşi surse.
în situaţia de pe figură, joncţiunea EB a tranzistorului T 1 conduce, iar joncţiunea CB este blocată. Rezu.ltă
că tranzistorul T 2 este blocat (cu baza în vînt). T 3' de
asemenea, este blocat. Prin dioda D 1 , plusul bateriei de
alimentare apare pe baza lui T 4' care conduce la saturaţie. Căderea de tensiune pe tranzistorul T 4 este foarte
mică, astfel că tensiunea de alimentare se divide în principal pe cele două rezistenţe din emitor şi colector. Pe
baza lui T 6 apare o tensiune pozitivă care-l aduce în
starea de conducţie la saturaţie. Căderea de tensiune pe
el fiind foarte mică, la ieşire rezultă nivelul logic O. Dacă
se trece acum comutatorul A pe poziţia corespunzătoare
nivelului «1 », situatia de mai sus nu se schimbă deoarece
tranzistorul T 1 se' menţine blocat prin emitorul de la
intrarea B. Aceeaşi situaţie dacă B este pe poziţia «1»
şi A pe poziţia «O», Dar dacă şi A şi B sînt pe poziţia «1»
situaţia se schimbă. Anume, se deschide joncţiuneaBC a
tranzistorului T l' iar ca urmare a acestui fapt baza lui
T 2 se pozitivează puternic şi acesta intră în saturaţie.
Căderea de tensiune pe rezistenţa de 800 Q este suficientă pentru a satura tranzistorul T 3'
Tranzistorul T 4 se blochează, baza acestuia avînd un
potenţial apropiat de al masei. T 4 blochează, la rîndul
lui, pe T 6' Tensiunea pozitivă din colectorul lui T 4 contribuie la saturarea tranzistorului T $' Astfel, plusul bateriei se regăseşte in colectorul tranzistorului T 6' la ieşire
apărînd nivelul logic «1 ». Aceste tipuri de circuite «SI»
funcţionează sigur pentru impulsuri (la intrare) de 2 V.
Circuitul «SI» din capsula CDB 409 E funcţionează
asemănător celui de mai sus. Fiind de tipul cu colector
în vînt, el se pretează la legarea În paralel a mai multor
ieşiri, ceea ce nu se poate face cu circuitele CDB 308 E
cu ieşirea în contratimp.
Motivele vor fi expuse la analizarea circuitului «NL1»
integrat.
APLICAŢII ALE CIRCUITULUI LOGIC «SI»
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Dacă tensiunea creşte, T 2 se blochează şi mai tare
datorită tensiunii negative culese cu P 2' T 1 se deblochează ca urmare a creşterii tensiunii pozitive (redresată
cU 01)' Astfel se aprinde becul roşu, care indică supracreşterea tensiunii.

REGLAJUL MONTAJULUI
Se cuplează cele două intrări (1-1' şi 2-2') la ieşirea
din autotransformator şi cu un voltmetru se fixează tensiunea dată de autotransformator la 220 V. Cu P 1 şi P 2 se
aduc în stare de blocare cele două tranzistoare. Dacă
vrem să admitem o abatere ± 5% a tensiunii, se creşte
tensiunea pînă la 231 V şi se reglează P 1 la limita deblocării tranzistorului T l' Apoi se scade tensiunea pînă la
209 7 210 V şi se reglează P 2 la limita aprinderii becului
galben.
în această situaţie, variaţia tensiunii Între 210 şi 230 V
nu este sesizată.
Se ~ot alege abaterile după dorinţă, reglajul făcîndu-se
ca mal sus.
Principalul parametru de care depinde montajul este
tensiunea stabilizată de 24 V. Variaţii ale el pot duce la
semnalizări puţin eronate, dar numaI ale scăderii tensiunii.
Circuitul «SI» se poate realiza cu diode sau tranzistoare. Se poate folosi şi un circuit din CDB 408 E.
în locul celor două becuri (roşu şi galben) se pot pune
două relee pentru acţionarea unor contacte simple, prin
intermediul cărora se cuplează alimentarea unor dispozitive acustice sau a unui motoraş cuplat la acul comutatorului de la autotransformator. Montajul poate fi
completat aşa cum se arată În fig. 16.
Motorul se cuplează la bornele A şi B, astfel încît la
acţionarea releului RL 1 el să acţioneze comutatorul
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autotransformatorului în sensul descreşterii tensiunii. La

scăderea t~ns~.unii acţionează RL2' care schimbă polari-

tatea tenSlUnll la bornele motorului, făcîndu-1 să act ioneze comutatorul în sens invers.
.
Este bine. să se lase şi circuitul «SI» spre a avea şi un
control ~phC al tens~unii. Motorul poate fi de orice tip
(I?rc::f~:abd cu demultIplicare), avînd puterea necesară învlrtIrn comutatorului.
Tensi.un~a de a!imentare este. bine să provină de la o
surs~ difentă deCIt cea care alImentează montajul electrOnIc.
Dacă releele au o tensiune de alimentare mai mică
de 24 y, se co~ectează În serie cu ele rezistenţe pentru
prot~cţle, valonle acestora fiind în functie de releele
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1. Montaj pentru indicarea valofii optime a tensiunii
reţelei

(fig. 15).
De obicei, semnalizarea depăşirii sau scăderii valorii
nominale a tensiunii reţelei se face cu relee cu un anumit
prag de atrage re sau eliberare. Uneori se utilizează
becuri cu neon cu tensiunea de aprindere la o valoare
cunoscută. Dar aceste dispozitive sînt mai greu de procurat sau construit şi în acelaşi timp imprecise.
în cele ce urmează, prezentăm ca aplicaţie a circuitului
logic «SI» un montaj cu piese uşor de procurat de către
orice amator. Funcţionarea montajului este următoarea:
în condiţii normale (tensiunea la ieşirea autotransformatorului egală cu 220 V), punctele statice ale celor două
tranzistoare T1 şi T 2 sînt alese în aşa măsură Încît tranzistoarele să fie blocate. Astfel, pe colectorul lui T1 şi
T 2 apare tensiunea sursei de alimentare, considerată ca
nivel logic 1. Tensiunea este divizată pentru a nu distruge
intrările circuitului «SI».
Avînd «1» la ambele porţi, rezultă semnal la ieşire.
Acesta deblochează tranzistorul T 3, şi becul verde se
aprinde. Dacă tensiunea scade, T 1 rămîne În continuare
blocat. Tranzistorul T 2 este menţinut în stare de blocare
(în condiţii normale) datorită tensiunii negative, care,
adunată cu tensiunea pozitivă rezultată din divizarea
tensiunii de alimentare, dă o rezultantă sub limita deblocării tranzistorului. Dar, tensiunea scăzînd, creşte ponderea tensiunii pozitive, care deblochează tranzistorul T 2'
Circuitul «SI» se blochează, avînd la intrări 1 şi O. Becul
verde se stinge şi se aprinde cel galben, semn că tensiu-
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Dispozitivul fiind automat, el nu are nevoie de supraveghere permanentă.
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Montajul
materialul de fată
permite
tranzistoarelor de mi~ă
putere (de audio şi
în ceea ce priveşte
valorile celor doi parametri importanţi: curentul rezidual de colector şi factorul de amplificare în curent (în
montajul cu emitor comun), beta.
Circuitele au fost concepute pentru tranzistoarele de
tip pnp; în cazul verificării unor tranzistoare de tip npn,
se vor inversa polarităţiJe la conectarea bateriei de alimentare şi a instrumentului indicator.
Sensibilitatea instrumentului indicator utilizat nu este
critică. Valorile pieselor componente au fost calculate
corespunzător unui instr.ument avînd 100 J1A pe toată
scala, o rezistenţă internă Rin, = 3 kQ şi pentru o tensiune a bateriei de alimentare de 4,5 V. În cazul folosirii
unui alt .instrument şi pentru o altă tensiune de alimentare, valorile pieselor vor fi recalculate corespunzător,
după modelul descris mai jos. Schema de principiu a
aparatului este prezentată în fig. 1.
MĂSURAREA CURENTULUI REZIDUAL
DE· COLECTOR (I
)

CBO

Curentul rezidual de colector reprezintă curentul care
trece prin circuitul colectorului sub influenţa unei tensiuni continue aplicate între colector şi bază atunci cînd
circuitul emitor ului este deschis. Valoarea acestui curent
depinde de tensiunea aplicată, de temperatură, precum
şi de calitatea joncţiunii semiconductoare. Prin urmare,
în anumite condiţii date de temperatură şi de tensiune,
curentul rezidual de colector constituie un criteriu al
calităţii joncţiunii colectorului şi deci al calităţii tranzistorului în ansamblu.
Măsurarea lui I
se face de obicei la tensiunea
CBO
de 6 V şi la temperatura de 25 6 C. în aceste condiţii, valorile lui I
pentru tranzistoarele bune sînt cuprinse în
CBO
aproximativ (5 - 20) J1A. Pentru tranzistoarele Ia care
cristalul semiconductor este impurificat peste limitele
admise, acest curent are valori mai mari şi este variabil
în timp.
Montajul de principiu pentru măsurarea curentului
rezid ual de colector este arătat în fig. 2. în scopul protejării instrumentului indicator (pentru cazul unui eventual
scurtcircuit în joncţiunea bază-colector), se recomandă
introducerea în serie a unei rezistenţe adiţionale, R! (fig. 3).
Valoarea acestei rezistenţe de protecţie se calculează în
aşa fel încît, în cazul unui scurtcircuit în joncţiunea bază
colector verificată, instrumentul să indice curentul maxim
admis (cap de scală). în cazul instrumentului ales şi al
tensiunii de alimentare de 4,5 V, valoarea rezistenţei R!
va fi de circa 45 kQ.
Pentru măsurarea lui I
cu ajutorul montajului
CBO
din fig. 1, se pune comutatorul (dublu) K în poziţia I
'
CBO
întrerupătorul I fiind deschis. Circuitul rezultat astfel este
cel din fig. 4. Se observă că, în comparaţie cu montajul
de principiu din fig. 3, aici mai apare în plus o rezistenţă
Rz cu valoare mult mai mică, despre al cărei rol vom
vorbi mai jos.
MĂSURAREA FACTORULUI DE AM PLIFICARE

BETA
Factorul de amplificare în curent în montajul cu emitor comun (beta) reprezintă raportul dintre creşterea
curentului din circuitul de colector, L1l
e şi creşterea
curentului bazei, L1I :
B

f3

=

~C
M

(1)

B

Acest factor este adeseori aproximat în
raportul:

practică

prin

f3 ~~C

(z)

lB
Calitatea unui tranzistor examinat se apreciază comparînd valoarea determinată a lui beta cu valoarea indicată În catalog: dacă valoarea determinată este considerabil mai mică decît cea indicată în catalog, tranzistorul
se consideră necorespunzător.
Pentru măsurarea lui beta cu ajutorul montajului prezentat în fig. 1 se procedează în felul următor. Se închide
întrerupătorul r, lăsînd comutatorul K în poziţia I
;
CBO
circuitul rezultat astfel este cel din fig. 5. Cele două potenţiometre p! şi Pz servesc pentru reglarea polarizării
bazei. Astfel, dacă valoarea măsurată a curentului I
CBO
(etapa precedentă) era mai mică de 10 J1A, se reglează
din p! şi Pz polarizarea bazei tranzistorului astfel încît
curentul indicat să devină exact 10 J1A. Dacă I
era
eBO
mai mare decît 10 J1A (dar sub 20 J1A\ polarizarea se
reglează pentru un curent de 20 J1A exact. După aceasta
poziţiile celor două potenţiometre nu se vor mai modifica. în continuare, se trece comutatorul K în poziţia f3
(beta), circuitul rezultat fiind cel din fig: 6. După cum se
observă, modificările care au survenit în această etapă
constau în şuntarea instrument ului indicator (prin conectarea rezistenţei RS în derivaţie cu acesta) pe de o
parte, iar pe de altă parte în introducerea emitorului în
circuit în locul bazei. Conform aranjament ului făcut
anterior (polarizarea bazei), joncţiunea emitor-bază este
traversată de un curent fix de 10 J1A. Acest curent este
amplificat de tranzistor, obţinîndu-se indicaţia amplificării în circuitul de colector, prin citire directă pe instrumentul şuntat. Valoarea şuntului RS a fost astfel calculată încît instrumentul desensibilizat să indice un curent
de n = 20 de ori mai mare, adică în cazul nostru 2 mA.
Formula folosită în acest scop este:
RS =

R int

n -1

=

1.-000 ~
19

.~ 158

Q

(3)

Indicatia maximă a instrumentului va corespunde În
acest ca~ unei amplificări maxime:

fl

2 mA = 200
(4)
10 J1A
Pe scala instrument ului vom CIti deci liniar valori ale
lui beta cuprinse între O şi 200 (folosind gradaţiile existente pe cadran).
La tranzistoarele la care polarizarea bazei s-a făcut
pentru obţinerea unui curent de 20 J1A (etapa precedentă),
indicatia maximă a instrumentului va corespunde unei
amplificări f3 max = 100; deci în acest caz vom citi liniar
pe scala instrumentului valori ale lui beta de la O la 100.
Rezistenţa adiţională Rz a fost introdusă pentru a
proteja instrumentul şuntat împotriva unui eventual
scurtcircuit al joncţiunilor tranzistorului verificat. (Este
de mentionat faptul că valoarea măsurată a amplificării
depinde' de valoarea acestei rezistenţe.) în montajul propus, această valoare s-a ales de '510 Q; în orice caz, ea
va trebui să fie de ordinul cîtorva sute de ohmi (sub 1 k Q).
=

ma:<
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RECOMANDARI PRACTICE
Este de preferat ca montajul descris să fie realizat ca
un adaptor separat la instrumentul indicator (eventual
la un AVO-metru existent). Rezistenţele R!, Rz, RS
(eventual recalculate după tipul instrument ului disponibil) vor fi montate pe o plăcuţă de mici dimensiuni, care
se introduce apoi într-o cutie adecvată. în interiorul
cutiei va fi amplasată şi bateria (plată, de 4,5 V). Butoanele celor două potenţiometre, întrerupătorul 1, comutatorul K, bornele pentru conectarea instrumentului şi
bornele EBC pentru conectarea tranzistorului de măsurat
vor fi montate la exterior. Aspectul exterior al cutiei
poate fi, de exemplu, cel indicat în fig. 7.

Stabilizarea tensiunilor relativ mari
cu ajutorul diodelor Zener ridică în general probleme.
Montajul pe care-I prezentăm alăturat
este de un preţios ajutor În această privinţă, el comportîndu-se ca o diodă
Zener cu tensiunea de stabilizare reglabilă În limite suficient de largi.
Curentul propriu al divizorului R1-R2
trebuie să fie cu mult mai mare decît
curentul de bază al tranzistorului T
(npn, de mică putere). EI depinde În
mare măsură de valoarea aleasă pentru

rezistenţa

R şi va fi reglat la circa 8 mA,
1
Tensiunea de stabilizare a ansamblului este variabilă între 5 şi 45 V aproximativ, prin manevrarea potenţiometru
lui R . Efectul de stabilizare apare pen2
tru un curent minimal de cca 15 mA
(pentru ansamblu).
Dioda Zener utilizată va fi de 4,7 VI
0,25 W, curentul maxim admis fiind de
cca 50 mA. Tranzistorul T va fi prevăzut
cu un radiator de mici dimensiuni (montat pe capsulă),

+

găseşte
valoarea
de montaj. Se În locuieşte apoi cutia cu o I'",....,·i,.,+"'n·~'"
identică cu valoarea indicată.
uneie cazuri este necesar ca
tura să se facă cu cablu ecranat.
În mod
A-B sînt
scurl:cir-

metrelor,

se

pptimă cerută

se montează
cutie, primul
avînd valoarea de
1 kO; se pot simula astfel rO'7'i"ton·to
de valori mai mici. Se
eventual şi combinaţia cu
tenţiometre, în varianta 1
10 1<0-100 kO; În acest caz

ia 100 k!l.
Pentru a evita
semnale perturbatoare,

Asist. ing. DAN GOLUMBOVfiCI

Ceasul electronic descris În mareprezintă un aparat
terialul de
în laboratorul fotoextrem de
grafic şcolar. Realizat cu un număr
redus de piese şi avînd un gabarit
mic, montajul poate fi uşor
construit de elevi.
Schema (fig. 1) conţine un etaj
de temporizare, utilizînd tranzistorul T1 , şi un etaj de acţionare a
releului, care utilizează tranzistorul T 2' Capacitatea C se încarcă
R1 şi dioda O, de la
o tensiune
10 V, stabilizată.
Stabilizarea este realizată de

P,
regimul
al condensatorului C
chiar dacă nu se menţine apăsat
butonul B. Dioda 0 3 protejează
menţin

tranzistorul T 2 de curentul invers
dat de autoinductia din RL la comutări. Dioda 0 1 'trebuie să fie cu
siliciu, pentru a avea o rezistenţă
inversă mult mai mare decît
P, R2 • TI poate fi orice tranzistor
cup>13. T 2 poate fi orice tranzistor
CUj3> 5, care să suporte tensiunea
de 30 V. Această tensiune este
necesară pentru comanda releului,
care este de tipul celor folosite În
centralele telefonice, cu un curent
de anclanşare mai mare de 7 mA

prezentat a fost realizat
practic
autor, utilizarea sa oferind satisfacţie deplină.
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dezvoltarea
semnalul
au apărut diverse variante
mooscilatorului de
dulatori
cu diode semicontrolate (vizualizate) cu ..
tranmat din două
unui monitor sau oscilo- zistoare cu
etc.
de tipul 6C10 mai are
p1us un
scop montat În exterior. În felul Schemele nu se deosebesc
oscilator de audiofrecventă de circa
acesta, prin controlarea nivelului mult de cele cu tuburi -noul
800---1 000 Hz utilizat la acordul
semnalului de audiofrecventă se de semiconductoare este Înevită supramodulaţia şi, totodată, deobste cunoscut. Folosirea acesapariţia «spleatter»-ului, atit de netora la niveluri mici, miniaturizarea
dorit În timpul emisiunii.
;3chemelor şi obţinerea unor caliSchema din fig. 7 prezintă două tăţi adeseori remarcabile ale tram~
avantaje faţă de cea de mai sus: misiunii şi translatării frecvenţe
6Al5
unul constă În faptul că schimbarea lor le-au adus În prim plan. Cunoaş
benzilor laterale se poate face cu terea lor functională si teoretică a
ajutorul comutării cristalelor de deschis gustul multo'r tineri de a
purtătoare şi, in plus, pe poziţia
aborda acest nou domeniu al conacord se introduce purtătoarea prin structiilor miniaturale cu semiconusoara dezechilibrare a modula- ducto'are.
torului şi utilizarea unui cristal pe
Schema din fig. 8 este, din punct
frecventa centrală a filtrului necesar de vedere al modulatorului echiliefectuării acordului, ca şi pentru brat, o schemă clasică, utilizind În
lucrul În CW.
acest scop un modulator echilibrat
~OPF
Frecvenţa cristalului este egală
În inel format din 4 diode. Particu~ ~ UJ cu 455 kHz şi reprezintă de fapt
laritatea acestei scheme constă
I.L
.~.:::~frecvenţa medie a benzii de trecere În faptul că atit la intrarea amplifi::: ~.~ a filtrului mecanic.
catorului de joasă frecvenţă cît şi
~ ~ ~~ Amplificatorul de joasă frecvenţă la oscilatorul de purtătoare au fost
'--+--0 ueste format dintr-un singur tub de
utilizate tranzistoare cu efect de
tipul 12Ax7A, care amplifică sem- cimp, ceea ce asigură o impedanţă
nalul audio şi cu ajutorul căruia se de intrare ridicată atit amplificatomodulează semnalul purtător.
rului cit şi oscilatorului, acesta fjind
Montajul mai are un avantaj prin construit după o schemă În trei
faptul că la ieşirea din modulatorul puncte de tip Clapp. Semnalul de
echilibrat este prevăzut un circuit radiofrecvenţă cules de pe divizorul din sursa TEC (tranzistor cu
secundar de echilibrare a fazei si
de reducere a eventualului rezid efect de cîmp) este trecut prin doi
de purtătoare. Această punte su- repetori pe emitor (2N3640 şi
plimentară RC Îmbunătăţeşte con··
2N3638) , de unde ajunge apoi la
siderabil atenuarea semnalului pur- cursorul potenţiometrului de echi350pF
tător, ajungind la valori de -65 pină
librare P2 • Utilizarea unui TEC În
la -75 dB.
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oscilator este condiţionată, mai cu
seamă la frecvenţele mari ale cristalelor de purtătoare, de asigurarea
unei bune stabilităti fată de variaţiile tensiunii de alimentare şi ale
temperaturii, ca şi de impedanţa
foarte mare de intrare.
Semnalul de audiofrecvenţă obţi
nut de la un microfon cu cristal
este amplificat de tranzistorul cu
efect de cîmp 2N3822 şi de tranzistorul 2N3101 cuplat galvanic cu
tranzistorul 2N3640 În colector şi
bază, iar din emitorul ultimului
tranzistor, prin intermediul capacităţii de cuplaj de 10}tF şi al bob inei
de şoc de 2,2 mH, semnalul ajunge
la modulatorul echilibrat şi de aici
mai departe la filtru.
O altă schemă interesantă este
cea din fig. 9, unde modulatorul
echilibrat În inel este montat Într-o
schemă ce foloseşte un tranzistor

de joasă frecvenţă ca etaj defazor,
precedat de un etaj În contratimp
- repetoare pe emitor. Semnalul
de radiofrecventă este introdus În
montaj Între ceie două rezistenţe
R10 şi R11 de valori egale; acestea
pot fi Înlocuite cu un potenţiometru
cu ajutorul căruia să se poată face
echilibrarea. Semnalul MA-PS din
emitoarele tranzistoarelor T4 si T5
ajunge În bazele tranzistoarelor T6
şi T1, montate În serie, iar din punctul comun emitor-colector, prin intermediul condensatorului C10,
semnalul ajunge la filtrul mecanic
sau cu cristale, ce Iasă să treacă
numai banda laterală dorită.
Un alt modulator echilibrat simplu, format doar din două diode şi
un potenţiometru, a cărui schemă
se vede În fig. 10, se remarcă prin
faptul că partea de audiofrecvenţă
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este un simplu TEC, a cărui amplificare este suficientă pentru a modula semnalul purtătoarei. Dacă
vom ţine cont şi de faptul că drept
microfon poate fi folosit un microfon dinamic, cu transformator sau
autotransformator (AKG, EMT 20
M,MD 41 etc.), atunci semnalul
util de audiofrecventă necesar
moduiatiei este mai muit decît suficient. Schema foloseşte ca TEC
un tranzistor 2N5451.
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În fig. 3 modulatorul echilibrat este
format din două tuburi 6AS6. În cazuv
clfld montajul este folosit ca mixer
echilibrat, L 1 şi t. se vor acorda pe
frecvenţa semnalului de BLU, iar L3 şi L 4
pe frecvenţa sumă sau diferenţă dintre
semnalul BLU şi cel provenit de la
osciiator. Pentru a fi folosit ca modulator echilibrat, L, şi Lz se vor Înlocui cu
un transformator de JF; C2 şi C3 vor fi
de cca 1 nf, iar capacităţile de 100 pF
din gri,lele de comandă vor fi înlocuite
cu altele de cca 50 nF/O,1~F (În funcţie
de nivelul cerut de montaj).
În fig. 4, drept eie'mente neliniare
utilizate în modulator sînt cele două
diode ale tubului 6AL5 montate În cele
două braţe ale punţii, din care face parte
şi potenţiometrul de echilibrare.
Cu ajutorul lui şi al condensatorului de echilibrare a fazei se elimină
purtătoarea, iar semnalul de audiofrecvenţă provenit de ia un repetor catodic
se aplică punctului comun ai celor
două diode «A» şi filtrului cu cristale
sau mecanic.
- Trei variante ale acestei scheme sînt
demne de luat În considerare. Prima
este simi'ară cu cea echipată cu dioda
6AL5; aici tubul diodă 6Al5 este înlocuit
cu două diode semiconductoare de tipul
OAA648 sau similare. Varianta a doua
se deosebeşte de precedentele prin
faptul că adaptarea dintre etajul amplificator de audiofrecvenţă şi modulator
se face prin intermediul unui transformator de raport coborîtor de 20 k!l. .
600..n. iar frecventa purtătoare se aplică
defazală cu 1800 modulatorului între
punctele A şi B.
Varianta a treia este tot un modu.ator
echilibrat În punte formată din două
diode SI potenţiometrul de 1 kn.

Fiz. VALENTI N PASCU

Propun amatorilor construirea unui robot care
asigure paza autoturismului Într-un mod ceva
mai aparte decit alte dispozitive construite pînă
În
deoarece:
poate fi programat să reacţioneze:
a. Ia atingerea unor puncte sensibile de
pe caroserie;
b. Ia deschiderea uneia din uşile cu Încuietoare sau a capotei motorului;
c. Ia ridicarea autoturismului pe cric.
2. Reacţia robotului la una din intervenţiile de
.
mai sus poate fi:
a.
elaborează mai Întii un avertisment
şi după o analiză logică cuplează
sau nu o sirenă electronică;
b. simplă: pune in functiune sirena.
În afară de materialele necesare În mod curent,
constructorul trebuie să mai posede un aparat
de radio montat pe autoturism şi sistemul cinematic de la un magnetofon portabil (START,
URAN etc.).
Dispozitivul se compune din următoarele
unităţi (fig. 6): un sesizor de prezenţă SP, un
releu temporizat Rt, care lucrează un timp t de
la momentul intrării În funcţiune, un al doilea
releu temporizat RT (cu timpul de lucru T), magnetofonul M (doar sistemul cinematic şi motorul)
cu preamplificatorul P, o sirenă electronică S şi,
În fine, un releu de timp cu intîrziere la conectare Rc.
să

-12//

[jJ

Descrierea. unită·tih:)r conllOc:mEEm1te
Vom face mai întii unele nhCOi'"",·l-ii
cu referi re la
şi la schemele fiecărei
1, 2, 3, 4,
de ....... ,..,.,."'.--+-">
dintr-un etaj oscilator cu tranzistorul
unul
cu tranzistorul
face pe carcasă cu miez de ferită
scot prize mediane din 20 În 20
Din
punctul «antenă» se vor lega conductoare liţate
diferite puncte sensibile de pe caroserie
de aceasta), ca de exemplu: plăcuţe de
circuit imprimat montate la mînerele de la
ramele de la parbrize etc.
Potenţiometrele P şi P1 vor scoase la panou!
aparatului.
În funcţie de lungimea firelor de legătură pînă
la punctele sensibile, constructorul va tatona locui de branşare la prizele mediane a condensatorului C şi a legăturii de la potenţiometrul Pt În
aşa fel ÎnCÎt dispozitivul să aibă sensibilitatea
maximă În limitele unei stabilităti multumitoare.
Pentru conexiunea antenei cu pu'nctele sensibile
de la mînerele usilor s-a folosit cablu telefonic
spiralat.
'
În mod normal, oscilatorul este În funcţiune,
iar tranzistorul amplificator T2 conduce ţinînd
anclanşat microreleul f 1 (12 V/15+30 mA). La o
intervenţie externă ca cele descrise la pct. 1 a, b, c din introducere, tranzistorul Ti iese din
oscilaţie, iar
se blochează, eliberînd armătura
microreleului.
2. Releele temporizate Rt si RT au scheme
identice. În fig. 2 se dă o asemenea schemă de
montaj pentru Rt, valorile pieselor fiind specificate În dublu: sus pentru Rt şi jos pentru RT.
Potenţiometrele~, respectiv P2 vor fi scoase
la panou. Contactele X-k11, k12 (respectiv
Y-k13, k14-fig. 6) sînt ale microreleului r1 din
SP şi sînt figurate ca pentru situaţia «normală»,
CÎnd SP este alimentat, tranzistorul TJ. fiind În
oscilaţie, T 2 În ~onducţie, deci microreleul rt
fiind anclanşat. In această stare a contactelor
X, condensatorui Ci se Încarcă. La schimbarea
stării contactelor, Cl se descarcă pe potenţio
metrul P2 şi, negativind baza tranzistorului T 3 , îl
pune in conducţie, iar microreleul r2 ancianşează
pentru un timp t, reglabil din potenţiometrul P2 ,
Valoarea mai mare a condensatorului C2 din
RT face ca timpul de anclanşare T să fie mai
mare ca t, situaţie care, după cum se va vedea,
va fi necesară la functionarea robotului.
3. Magnetofonul M şf preamplificatorul P.
S-au folosit şasiul şi sistemul cinematic de la

un

cu o bandă În buclă,
rolele debitoare si
conductoare.
rolei debitoare se va articula elastic cu un resort
3a.
Peste
care,
astfel
de distoravînd ca rezultat
imitarea unei voci sintetice.
cablului de
conexiune dintre cap şi preamplificator nu se va
lega la
l1]agnetofonului, ci la masa preamplificatorului. Inregistrarea pe banda În buclă
se va face folosindu-se un magnetofon obişnuit
cu două piste, du pă ce În prealabil a fost substituit prin conexiuni ecranate capul magnetofonului obişnuit cu cel al robotului. Pe banda in
buclă se ~ înregistra un avertisment sonor
vorbit.
Motorul de antrenare va fi antiparazitat ca În
3 ,c, fo~osindu-se oale de ferită. Pentru reglarea vItezei se foloseşte un potenţiometru bobinat de 50fi.
4. Sirena electronică S (fig. 4) este de tip
cunoscut
nr. 4/7'5), cu deosebirea
că, deoarece multivibratorul T9 -T,w este comandat asimetric, pentru regularitatea curbei
de variaţie a frecvenţei s-a montat condensatorui
suplimentar C3 , iar pentru a avea posibilitatea
modificării frecvenţei medii de lucru s-a montat
potenţiometrul Pif , care eventual se va scoate la
panou. De asemenea, valorile pieselor componente sînt altele În scopul adaptării la tensiunea
de alimentare de 12 V.
5. Releul de timp cu intirziere la conectare Rc
(fig. 5) se foloseşte pentru a elimina montarea
În afara autoturismului a u·nui întrerupător de
punere În funcţiune a robotului. Înainte de a
pleca, conducătorul pune În functiune releul de
conectare Rc, care intirzie alimentarea robotului
~n timp suficient pentru ieşirea din masină.
In felul acesta, robotul va fi inert la manevra de '
deschidere a usii.
~ew inchide intrerupătorul 13 , şi În starea des::hlsa ~ co.mutat<;>rului It, condensatorul C+ se
mc~rca pnn rezIstenţa de 21&. şi joncţiunea
e':l,tor-bază a tranzistorului Tu. La Închiderea
lUI 16 , borna minus a lui C", se pune la masa
montajului şi astfel pe baza tranzistorului se
aplică toată sarcina pozitivă a condensatorului,
bloCÎndu-1. După descărcarea exponenţială a
condensatorului prin rezistenţa de 51 kn,
tranzistorul intră În conductie si armează microreleul Rf! care face contactul g'eneral de alimentare a robotului K 41 (fig. 1). Experimental s-a
constatat că rezistenţa de 51 kG. pe care se face

~Ul----"
50.n. 90!,

12V

1 - Sesizor de prezenţă
(SP)
2 - Releu tranzistol'izai (Rt)
3a - Sistem cinematic
pentru magnetofon
3b Preamplificatol'

motorului.
Amintim că microcontactele normal deschise
1--=t1 şi 1--=t2
la
cu Încuietoare şi la
vor sta În poziţia
«Închis»
autoturismul este parcat

pe cric.
AAF al radioului poate
folosit şi
'-'r'nnll'l"I"'''''''''''' altor surse de semnal
ca::;etc)tol
comutatorul
Dacă

comutatoarele I 1

7).

curentureteaua colectose il;troduc\, dioda

stereofonic.
practic nu dă arrlpljJic:are,
folosit un
cu un nivel
scăzut de zgomot propriu. De la sarcina
emitorului repetorului (rezistenţa R 5 ),
semnalul, prin condensatorul C 3 , se duce
la cel de-al doilea etaj, realizat în schema
cu ~mitorul comun cu tranzistorul T 3'
RezIstenţa R IO stabilizează regimul tranzistorului T 3 în curent continuu şi, de
asemenea, creează în acest etaj o reacţie negativă în curent alternativ. Tensiunea de negativare pe baza tranzistorului T 3 se dă prin rezistenţa R 7 .
Cel de-al 3-1ea etaj se realizează tot
după schema cu emitor comun. Al 4-lea
etaj al amplificatorului este un invcrsor
de fază şi se realizează cu tranzistoarele
T 7, T 8' Ca rezultat, din rezistenţele R 2 3'
R Z4 se culeg semnale identice ca formă,

cu re,~istenta Rzo.
C8.derea directă de tensiune din această
diodă scade odată cu creşterea temperaturii, producînd o micşorare a tensiunii
pe bazele tranzistoarelor T 7 şi T 8 şi
corespunzător pe bazele tranzistoa relor
Tu, T 12 ·
Curentul de repaus va fi în acest fel
stabilizat. În etajul final sînt utilizate
tranzistoarele TI 605. Ele pot fi înlocuite
cu tranzistoarele TI 213 - IT 214, mă
rind valorile rezistenţelor R Z3 şi R Z4
pînă la 220 n. Pentru a uşura regimul
termic, tranzistoarele TI l' T '2 (T 13' T 14)
sînt fixate pe radiatoare (fig. 2). La
intrarea fiecărui amplificator este cuplat reglajul de volum (R 1 în canalul
din «dreapta» şi R 2 în cel din «stînga»).
Utilizînd reglaje de volum separate, se
poate renunţa Ia potenţiometrul de balans.
D3 în

amplificaultrasonore.
pot fi înlotranzIstoare din seria
Mfl39 -- Mfl42, EFT 353.
locul diodelor D 20 se pot utiliza diodelc D 18,
D7A, D7J.
Amplificatorul este montat pe un şasiu
de 210 x 180 mm, dintr-o foită de aluminiu groasă de 2 mm. Ampl~sarea elementelor este arătată schematic în fig. 6.

sistemului redresor se
cornier din duraluminiu
de 10 x 10 mm (fig. 8).
ArnpllhcatoruJ este
în corpul
Pe pade asamblare din
.noul din faţă sînt montate două potenţiometre de volum separate, întrerupă
torul de reţea şi mufa de intrare. Pe peretele din spate se află bucşele pentru
cuplarea coloanelor acustice.
Reglarea schemei începe cu u~ control
minuţios al corectitudinii montajului.
Dacă amplificatorul este asamblat corect,
el va funcţiona de la bun început.
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fig. 3 - Sistemul de montaj al redresorului
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Fig. S - Sistemul de montaj al tranzistoarelor de putere (Scara 1:1).
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Fog. 6 - Amplasarea pe şasiu a elementelor
amplificatorului
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fiecărui cilindru amestecului de benmotoareBe
acestor sCÎntei la un anumit moment
bine determinate a lPisitolnu~
"' ..... ""... ,,"" de
lucru
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Aceste constringeri
deîn
sigur, o rezolvare
mecanică. Eforturile deosebite la care
Însă contactele nl:::ltin",to
sînt
care la
aprindere
să transporte
de citiva
aibă (,
relativ rapidă, I'n"" ",.r,,_
adesea performanţele
după un anumit timp de funcţio
nare.
Şi În acest domeniu electronica s-a
dovedit capabilă să aducă o contribuţie substanţială. Astfel, montajul
experimental de apri ndere electronică
pe care îl prezentăm mai jos permite
nu numai o crestere considerabilă a
duratei de viaţă a' contactelor piatinate,
ci şi o îmbunătăţire sensibilă a performanţelor sistemului de aprindere.
ÎnaintE> de c prezenta soluţia electronică, să recapitulăm pe scurt principalele caracteristici ale sistemului
tradiţional de aprindere.

A. APRINDEREA CLASiCA
Presiunea ridicată (15---20 kg/cm2 )
la care se află comprimat amestecul
de aer şi benzină ingreunează apariţia
scinteilor care să provoace explozia.
De aceea este necesară producerea
unei tensiuni foarte inalte la electrozii
bujiei - tensiune care atinge valori
de 10-20 kV. Aportul energetic pe
care scinteia trebuie să-I aducă În
amestecul comprimat din cilindru este
de ordinul a 5---20 mJ (milijoules).
Dispozitivul care asigură acest transfer de energie electrică este reprezentat in fig. 1. Contactul de aprindere
fiind Închis, o camă antrenată de motor
Închide şi deschide periodic contactele ruptorului (contactele platinate).
Tensiunea acumulatorului este astfel
aplicată periodic pe infăşurarea primară a bobinei, care in fond nu este
altceva decît un transformator. Viteza

mare de stabilire
curentului

şi

de Întrerupere a
în infăşurarea
inversă de autoavînd valori de CÎteva sute
Secundarul, care conţine de
de ori mai multe spire decît
devine astfel sediul unor
a căror tensiune de vîrf
1Q----QO kV .
distribuitor, antrenat de asemenea de motor, dirijeaza această tensiune Înaltă spre una din bujii; sCÎnteia
se produce, provocînd astfel explozia
amestecului, deci timpul motor.
Lucrurile par simple. Nu trebuie Însă
să uităm că aceste scintei extrem de
scurte (de ordinul a 100 ps) se repetă
de 200 de ori pe secundă (pentru un
motor cu 4 cilindri, la o turaţie de 6000
ture/min - fig. 2). Contactele ruptorului intrerup şi stabilesc În acest
ritm curenţi de 4 A, necesari din cauza
duratei foarte scurte a scinteii. De
fiecare dată apare la nivelul contactelor un arc electric (o scinteie vizibilă)
care, cu timpul, va coroda contacteleÎn ciuda calităţii lor de deosebită rezistenţă.

În plus, sistemul trebuie să asigure
o funcţionare satisfăcătoare şi la turatiile reduse ale motorului (600-800
ture/min); răspunsul bobinei nu va mai
fi Însă acelaşi şi tensiunea din secundarul acesteia nu va mai atinge valorile necesare de 10---:15 kV. SCÎnteia
de la bujie va fi astfel mai puţin energică, combustia mai lentă şi deci randamentul mai scăzut. Cantitatea gazelor nearse (pierdute pentru motor)
creşte, sporind implicit gradul de poluare a atmosferei ambiante.
O altă limită a sistemului clasic de
aprindere o constituie pornirea motorului, În special pe vreme umedă şi
la temperaturi scăzute. Viteza furnizată de demaror este redusă, iar acumulatorul - puternic solicitat de consumul acestuia - nu mai debitează

Fig. 1: Schema electrică a sistemului clasic de aprindere cu
bobină şi distribuitor.
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să
acest caz modificat
a
funcţiona la tensiunea de
V) prin
alegerea unei bobine de inducţie cu
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B. MONTAJE DE APRINDERE
ELECTRONiCĂ
Varianta nf. 1: Releu static
cu tranzistoare
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CÎnd contactele sînt închise,
bazele sînt
negativ
tranzistoarele
sint
contacdeci conduc.
curentii de bază
telor (de
tranzistoarele
sint
ni"n".rifii", bruscă a cuprimar induce o
tensiune ridicată
secundar. Faptul
că tranzistoarele sînt montate
serie
din
face ca o
de şoc, care
fi
diode Zener). De aceea este

prin
necesară

Fig. 4
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O primă îmbunătăţire a sistemului
de aprindere se poate obţine utilizînd
montajul din fig. 4. Acesta reprezintă
un releu static cu tranzistoare. in regim
de comutaţie, adică un releu fără contacte mecanice mobile. Acţionindu-se
asupra curentului de bază al tranzistoarelor, se poate comânda variaţia curentului lor de colector, care este de cîteva
zeci de ori mai intens.
Fig. 3
INTRERUPĂTOR SAU

ftElEUl STARTERUlUi

o bobină de inducţie cu un raport de
transformare mai ridicat (400:1).

şASiu

Varianta nr. 2: Aprinderea
pri n descărcare capacitivă
Fig. 2: Energia pusă În joc in
circuitul clasic de aprindere şi
curentul prin primarul bobinei.
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Exemplul prezentat utilizează trei
tranzistoare montate În serie; fiecare
tranzistor va suporta astfel numai o
din şocul de tensiune produs de
la fiecare Între-
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Montajul pe care-I prezentăm În
continuare este mai complex, utilizînd un ansarnblu de circuite electronice schematizate in fig. 5. Rolul releului este indeplinit aici de un tiristor
de tensiune înaltă (400 V -5 A). Circuitul său de grilă (sau de declanşare)
este comandat de către un trigger, care,
sub acţiunea contactelor ruptorului,
emite impulsuri capabile să comande
tiristorul. Acesta, intrind În conducţie,
provoacă descărcarea pe inf<,!şurarea
primară a condensatorului. Incărca
rea condensatorului se face sub o
tensiune de 300-400 V, de către un
convertor static tranzistorizat prevăzut
la ieşire cu un redresor şi alimentat
de la tensiunea continuă de 12 V a
acumulatorului.
Un calcul simplu ne permite să evaluăm ceea ce se petrece in diferitele

,
• Calamina
mod uzual

ani,
răţă

Jicloarele
cu ace sau

are.

T2

Fig. 5: Schema-bloc a montajului de aprindere prin descărcare
capacitivă.

buitorul o va repartiza bujiei cores-

randament diminuat - chiar si atunci
CÎnd unul din cele două tran'zistoare
s-a defectat (accidental). Energia disponibilă pentru sCÎnteiie bujiilor ră
mîne in acest caz suficientă pentru

redresor funcţionează normal si dacă
condensatorul C nu se află În scurt1
circuit. În al doilea rînd, el absoarbeÎn calitatea sa de tub cu descărcare
vîrfurile cu tensiunea excesivă de la
bornele condensatorului. Aceste vîrfuri sînt relativ scurte. Nu trebuie Însă

punzătoare.

În circuitul primar, În care se află
condensatorul În serie cu inductanţa
din primarul bobinei, va lua naştere
o oscilatie electrică; secundarul bobinei fiilid deschis, unda de reflux
va fi îndreptată de către diodele D
1
şi D
Înspre condensator, unde va
2
incepe încărcarea acestuia (uşurînd
astfel rolul convertorului).
Tensiunea În primarul bobinei ajungind În acest montaj la valoarea de
30Q-400 V, este suficient un raport
de transformare a bobinei de numai
100:1 (sau chiar 50:1).
Problema mentionată În cazul circuitului ciasic de aprindere privind
pornirea pe vreme umedă şi la temperaturi scăzute nu se mai ridică aici.
incărcarea
condensatorului
prin
grupul convertor-redresor tolerează
cu usurintă o anumită scădere a tensiunii de ·alimentare.
Înainte de a aborda partea constructivă şi de punere in funcţiune, să examinăm mai indeaproape fiecare etaj
component al montajului.

GRUPULCONVERTOR-REDRESOR (fig. 6) se compune din două
tranzistoare in montaj de multivibrator.
Colectoarele acestora au ca sarcină
cite 30 de spire din Înfăsurarea primară
a transformatorului Tr. Transformato-

Fig. 7: Circuitul de comandă a
tiristorului in cazul masei pozitive.
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Fig. 6: Schema etajului convertor-redresor.

atingerea unor viteze de pînă la 50 km/h
permiţind astfel reîntoarcerea automobilului la garaj. la ieşirea din convertor
a fost prevăzută o rezistenţă de 7,5 kQ/
5W, al cărei rol este dea limita curentul
prin secundarul transformatorului la
o valoare de maximum 40 mA.
Becul cu neon (Ne), alimentat prin
rezistenţa de 330 k.n, a tost conectat
la bornele cc:ndensatorului C Într-un
1
scop dublu. In primul rind, el permite
să constatăm dacă blocul convertor-

350V

şASiu(+)

COWYERTOf:t

D2 ~ ~

:;

BOBiNA
ANODĂ

mandat pri'1. semnalul de deschidere
a contactelor ruptorului.
În fig. 7 şi 8 este redată schema
circuitului basculant În cele două variante: pentru automobilele care au
masa la borna plus a acumulatorului
(fig. 7) şi pentru cele care au masa la
borna minus (fig. 8).
Intensitatea curentului pe care îl
întrerup contactele ruptorului este de
cca 0,5 A (12 V aplicaţi rezistenţei de
25 n). Această intensitate ar putea fi
redusă şi mai mult, dar ar apărea În
acest caz riscul unor contacte imperf!~cte (datorită depunerii unui strat
izolator pe suprafaţa contactelor).
Să analizăm pe scurt modul de funcţionare În cazul circuitului din fig. 8.
La deschiderea contactelor ruptorului, condensatorul C este conectat
3
la tensiunea acumulatorului şi incepe
să se încarce prin rezistenţa tie 25 .n..
Acest impuls pozitiv, diferenţiat prin
grupul C -R5' declanşează deschi3
derea tiristorului Th, care permite
astfel condensatorului C să se des1
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____

C-j11350V O _ _........

a
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să uităm că sistemul de aprindere
descris a fost conceput pentru a functiona la tensiunea de alimentare de9 V,
avîndu-se in vedere condiţiile cele mai
nefavorabile, şi in special acţiunea
demarorului. După intrarea motorului
În regimul normal, tensiunea bateriei
revine la valoarea nominală de 12 V,
şi astfel vîrfurile de supratensiune se
pot manifesta semnificativ la bornele
condensatorului C .
1
CIRCUITUL BASCULANT are rolul de a comanda deschiderea tiristorului. Anume, tiristoruJ intră În conducţie la fiecare impuls pozitiv pe care
multivibratorul îl aplică pe grila sa.
La rîndui său, multivibraterul este co-

Fig. 8: Circuitul de comandă a
tiristorului În cazul masei negative.
carce În primarul bobinel. Contactele
ruptorului se inchid foarte rapid şi
dioda D6 Împiedică descărcarea bruscă a condensatorului C . Singurul cir3
cuit disponibil pentru descărcarea lui
C este constituit de rezistenţele R 3
5
R6' care dau o constantă de timp de
ordinul a 2 ms, corespunzătoare intervalului dintre două sCÎntei succesive.

Circuitul complet al montajului,
piesele componente şi modul de
punere În funcţiune vor fi prezentate În ,ontinuare În numărul viitor.
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a
electronice, ..",,,,..,,,,c't-,,,
tru a realiza efectul scontat,
tele oscilante trebuie acordate pret ..",,,u,pn1r'l semnalului de
care necesită instrumente
adecvate.
Un instrument foarte utilizat
aprec:1at de radioamatori este

mC)nrălele

instrument are marele avancă este foarte uşor de ,-,,,,,-,,,,,,1,,.,,,f
cu piese
măsură este SullCllent
Pe poziţia 1 a cOlmulta1:orluluJ,
mentarea este
functionează

şi in' acest fel se poate verifica frecventa unui oscilator.
bobimi L se
de
oscilatorulu~ din
de 10 kQ
(colectorul
se fixează sensibilitatea instrumentului.

mdllC<llţm

arată

o valoare

instru-

minimă.

Deci la rezonantăcircuitul absoarbe
de ac~ea energia ce pleacă
11Alfrr,pt'-11 scade mult.
este AF 106 sau
voltmetrul elec108
fi Încu orice tip
diodă cu
punctiform).
amplificatorul diferentiaL tranzistoarele
fi . de orice
de
dar este

Pentru 3 5

carcasa are
se bobinează

10 mm diametru

55 de
10-40

de

mrn,

pe

bIflelJnţe.les

de ce
cu respectarea

strictă

construca valorilor.

" ..... 't-"r,.."'r sau cu
un
Dacă
se
un generator, etalonarea se face astfel:
Se
o bobină
25 de spire, care
generator. Se
metru bobina de
din generator se
pe
La fiecare punct de
pe scala condensatorului variabil se
trece
de ,,"'""''' .... '' ... 1';;
Astfel se face etalonarea pe toate

corect

fără

alte

va

are la
locul rezistenbasculant astabil.
de sarcină a unuia dintre tranzistoare este montat un bec electric de 3,8
Pe
de
conducţie a
tranzistorul T2 este blocattceea ce face
ca becul electric să nu lumineze.
la modificarea stării de conductie
a tranzistorului T 2 becul se va 'aprinde. Frecvenţa intreruperilor se
modifică cu potenţiometrul P1 , ial
raportul intre pauză şi iluminare se
modifica cu
Această lampă
semnalizare
poate fi utilizată de automobilişti
semnala prezenţa unei
rlA~fA("tililni cind se află Într-o zonă
de circulaţie la vizibilitate redusă.
O altă variantă a lămpii de semnalizare o constituie montajul din
fig. 2 lin care un circuit basculant
bistabil comandă două tranzistoare T 3 şi T 4,ale căror emitoare sînt
legate la masa montajului prin intermediul a două becuri electrice 3,8

V/O,1 A.
Cînd
tranzistorul
T1
este
blocat, in colectorul său apare un
semnal negativ, ceea ce face ca

tranzistorul
) să conducă
curentului să circule
acest mod se

sau
modul de functionare ai circuitului se poate constata
că atunci cind un bec este
celălalt este stins, mod de
ca acest
să fie
ca dispozitiv de provocare a somnului. Pe panou! cutiei se vor monta cele două lămpi
de semnalizare acoperite de cîte
un capişon transparent de culoare
şi lntrerupătorul general
o ... ,,; .....,'" asupra celor două becuri
"" ..,,'u"',"' .... <=. somnul.
Pentru a elimina consumul de
curent se recomandă utilizarea unui redresor de curent confectionat dintr-un transformator Tr' de
sonerie 220 VIS V-0,5 A,care se demontează din carcasa de material
plastic şi la care se prind cu două
şuruburi M3x20 două bride 1 şi 2
confecţionate (fig. 3) din tablă de
aluminiu groasă de 3 mm. Montajul
redresorului se execută pe două

•

~------~----~-~u~----.-----.-~~
-6V

SFT124

plăcuţe de circuit imprimat (A şi B).
Tensiunea de ieşire se reglează
cu potenţiometrul ~ (fig. 4). Se
recomandă ca tranzistorul de putere P 201 să fie montat pe nişte
plăcuţe de mică.
O altă lampă de semnalizare este
realizată cu un multivibrator prevăzut cu tranzistoare complementare MP35 şi MP 39 (fig. 5). la stabilirea circuitului electric începe să
se Încarce condensatorul C (10J.lF)
În situatia În care tranzistorul Ttconduce şi negativează baza lui
T 2 • Tranzistorul T 2 este În stare de
conducţie,astfel ÎnCÎt rezistenţa de
10 kn. va fi legată la un potenţial pozitiv, permiţînd condensatorului să
se descarce. Acest lucru va conduce la o blocare a tranzistorului
T1 ,care va pozitiva baza lui T 2 , blocîndu-1. Din nou condensatorul C
se va Încărca, reluindu-se ciclul.
Şi această lampă poate fi utiiizată de automobilişti ca semnaliza-

to~

de poziţie.
In anumite situaţii de supraveghere a unor circuite este indicat
a se utiliza 2 becuri electrice care În
momentul arderii unui filament să
intre În functiune În mod automat
celălalt bec ..
Un astfel de montaj este prezentat În figura 6 şi constă din două
tranzistoare a căror alimentare este
condiţionată reciproc. Astfel,becul
L 1 se va aprinde I negativînd baza
tranzistorului T1 deci pozitivînd baza tranzistorului T2 şi blocîndu-1. În
situatia de blocare a tranzistorului
T, ,becul lz nu se va aprinde. Dacă
becul l~ arde, tranzistorul T 1 se va
bloca, negativÎnd baza tranzistorului T z ,deci aducindu-I in stare de
conducţie,şi becul Lz se va aprinde.
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Prezentăm

in materialul de faţă
pentru rezoBvarea
de forma X1
şi X

unei nomograme
a ecuaţiilor

grafică

+ 1.. = 1.., in care variabilele X
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Xl

X2 X
lua valori pozitive sau negative.

o
milimetrică
o axă verticală si două axe
cu + 45°
~- 4,50
de axa verticală
2).
comună O va fi
considerat ongmea celor trei axe. Printr-un
punct M de pe axa verticală (arbitrar ales), trasăm
o dreaptă oarecare care intersectează cele două
axe oblice în punctele A şi B. Dacă notăm lungimile segmentelor OA, OB şi OM respectiv cu
Xl- X 2 şi X, nu este greu să se demonstreze că
aceste mărimi sînt legate între ele prin relaţia:
trasăm

alt
niul opticn
formulă a

ex~~mphl.

de data aceasta din domeil constituie binecunoscuta
Această

reprezintă relaţia aIIl~ebif1că

distanta
tilă (p:) şi distanţa

dlsltanl!:a

formulă

care dintre cele trei variabile
este necunoscuta problemei (celelalte
.....,"'"", ..."",'" cunoscute), rezolvarea ecuadirectă, prin calcul
să obţinem rapid rezultatul
valoare aproximativă. Alteori,
tatonărÎ (de exemplu, prin grudouă rezistenţe sau prin gruparea în serie a două condensatoare), ne interesează să
dinainte care sînt combina-

Procesul de distrugere lentă a obiectelor metalice, ca urmare a reactiilor
chimice ce au loc la suprafaţa acestora
sub acţiunea mediului înconjurător, poate fi combătut,
altele, prin acopeprotectoare. Dintre arire cu
cestea amintim
cele organice

M::!tenalul nu are ca scop prezentarea
procedeelor de
metalică -unele dintre acestea
în numerele anterioare
unor
pe care o au
aspecte legate de
anumiţi factori asupra coroziunii" aspecte pe care trebuie să le avem în vedere
la alegerea metalului acoperitor. Astfel.
structura metalului, starea suprafeţei, moreprezintă factorii
dul său de
interni care
coroziunea, factorii externi fiind
de natura chimică
a agentului corosiv, de felul ionilor şi
de concentratia lor în solutia corosivă.
Alegerea m'aterialului protector pentru
un metal nu se face Ia întîmplare. Se
în acest sens, de proprietatea
Chimist CORNEL DUMITRESCU ţine
chimică
a metalelor de a
ceda cu
electronn lor de Vii-lentă
deci de a se transforma în ioni po;iCu alte
metalele sînt elccmetalelor de a
tropozitive. Dar

(4)

ceda electroni diferă de la un metal la
altul. Astfel, un metal cedează mai usor
electronii, el fiind mai activ, iar altui îi
cedează mai greu, el fiind mai puţin
activ. Avînd în vedere această comportare diferită a metalelor (activitate chimică
proprietatea unor metale de a Înlocui alte metale din soluţiile apoase
ale sărurilor lor), Beketov şi VoIta au
Întocmit un tabel în care metalele sînt
asezate în ordinea scăderii activitătii lor
chimice:
'
Scăderea activităţii chimice a atomilor
neutri
K. Na, Ca, Mg,AI, Zn, Fe, N~ Sn, Pb,

IH J,

CU, Hg, Ag, Au, Pt

Acest tabel poartă numele de «seria
de activitate a metalelor» sau «seria
tensiunilor electrochimice». Conform
acestui tabel, un metal dislocuieşte
(şi deci reduce) toate metalele care-l
urmează în soluţiile sărurilor acestora şi
poate fi dislocuit si redus din solutiile
sărurilor lui de ~ătre toate meta'lele
aflate înaintea lui; cu cît un metal este
situat mai la stînga în seria tensiunilor,
cu atît el este mai activ, mai reducător,
mai ionizabil şi cu atît se reduc mai
greu ionii lui. Aceste afirmaţii pot fi
dovedite experimental utilizînd un metal şi soluţia sării unui alt metal'

Zn + Pb(N0 3 h: Pb
soluţie

metal

+

metal

Zn(N0 1 1
solulie '

,~

Reacţia

are loc, iar pe porţiunea plăcii
de zinc (Zn) introduse în soluţie se depune plumb (Pb) metalic. Reacţia scrisă
sub formă ionică se prezintă astfel:
Zn + Pbl+ = Pb + Zn2+. Atomii de
zinc au cedat electronii de valentă ionilor de plumb, transformÎndu-se 'în ioni
Zn 2 +, iar ionii de plumb s-au redus la
Pb metalic.
Reacţia dintre Zn şi Pb(N0 3 h este
o reactie de oxidoreducere, Zn oxidîndu-se, iar Pb reducîndu-se. Deoarece
reacţia dintre Pb metalic şi soluţia de
Zn(N0 3 h nu are loc, se poate spune
că Zn este mai activ decît Pb. La rîndul
său, Pb este mai activ decît Cu, conform
reactiei:
Pb + CuSO.)o = Cu +
PbS04
metal

soluţie

metal

soluţie

Reacţia

avînd loc, pe porţiunea plăcii
de Pb se depune Cu metalic, roşu. De
asemenea, fierul (Fe) este mai activ decît
cuprul. Astfel, dacă se introduce un cui
de fier Într-o soluţie apoasă de sulfat
de cupru (de culoare albastră1 după
cîtva timp pe cuiul de fier se depune
un strat de cupru roşu, în timp ce soluţia se colorează în verde, datorită sulfatului de fier (calaican) care se formează
conform reactiei'
Fc + 'CuS04 = Cu + FeS0 4
metal

Să

vedem

soluţie

dacă

metal

soluţie

acest strat de Cu poate

Divizarea axelor (marcarea valorilor) este simplă,
folosindu-se în acest scop careiajul hîrtiei milimetrice.

de zece, o sută, o mie de ori etc.
Aşa cum este prezentată în fig. 3, nomograma
are un caracter ilustrativ. Pentru utilizare practică
efectivă, cititorul interesat va reproduce această
nomogramă pe o coală milimetrică de dimensiuni
mari (300 x 450 mm), conform indicaţiilor date
mai sus. Axele, diviziunile şi subdiviziunile vor fi
trase foarte [m în tuş. Citirile se \O[ face cu ajutorul
unei linii din material plastic transparent.

UTILIZAREA NOMOGRAMEI
Aspectul nomogramei complete este arătat în
fig. 3. Pe axa verticală sînt trecute valorile variabilei X, iar pe axele oblice valorile variabilelor Xl
şi X2 (ordinea este arbitrară, ecuaţia de care ne

fi protector sau nu. Dacă pnvim seria
tensiunilor electrochimice, vedem că Fe
se află mai la stînga decît Cu, deci Cu
are o activitate chimică mai redusă decît
F e şi prin urmare stratul poate fi considerat protector. Dar acest strat de Cu
protejează bine Fe atît timp cît el este
continuu. Cînd stratul de Cu este deteriorat, locul dezgolit vine în contact
cu umiditatea, care atacă Fe, deoarece
acesta este mai activ decît Cu. Acelaşi
fenomen se petrece şi în celelalte două
cazuri: placa de Zn în soluţia de Pb(N0 3 h
şi placa de Pb în soluţia de CuS0 4 , cu
deosebirea că atît Zn cît şi Pb, în comparaţie cu Fe, În contact cu aerul umed,
la temperatură obişnuită, se acoperă cu
straturi subţiri protectoare. Astfel, Zn
se acoperă cu un strat subţire de ZnO
(oxid de zinc), care-l protejează împotriva oxidării ulterioare, iar Pb se acoperă cu un strat subţire de 2PbC0 3 •
Pb(OH)z (carbonat bazic de Pb), care
împiedică dizolvarea plumbului mai departe. în schimb, Fe este stabil numai
în aer uscat, dar în aer umed, care conţine şi CO 2 dizolvat, el rugineşte. Stratul de rugină - compoziţia fiind fie
" Fe203' H 20, fie FeO(OH) sau Fe(OHh
- este poros şi se desprinde uşor de pe
suprafaţa metalulu~ ceea ce facilitează
~ ruginirea integrală a Fe.
Acoperirea plăcii de Zn cu Pb, în soluţia de Pb(N0 3b a plăcii de Pb cu Cu,
în soluţia de CuS04, şi a cuiului de
Fe cu Cu, în soluţia de CuS0 4, reprezin-

tă CÎteva exemple de acoperire metalică
pe cale chimică. în aceste cazuri, metalul
Îşi trimite ioni pozitivi în soluţie (el încărCÎndu-se negativ), iar cationii sării se
reduc la metal (care se va depune pe
primul). Să luăm exemplul reacţiei:
Fe + CuS0 4 = Cu + FeS0 4
soluţie

metal

metal

soluJi('

Introducînd deci cuiul de Fe în solutia
de CuS0 4 , cuiul se încarcă electric ~e
gativ, deoarece o parte din atomii de Fe
ai cui ului trec în solutie sub formă de
cationi liberi de Fe2+.' iar electronii de
valenţă respectivI rămîn în cuiul de re:
Fe -2e- ~ Fe2+
atom

2e - -- (se

fixează

cation

pe) Fe --Fel··-I
(cui)

Cationii sării în soluţie (Cu2+) sînt
de cuiul de Fel - -1, unde se reduc
depun ca metal (oxidoreducerea
Cu2+ şi Fel- -1 pînă. la starea lor mea.traşi
ŞI se

talică):

Cu2+ .:: Fel -- I
lItrasi de

=

CuoFeo
(metale)

Ionii de Fe 2 + şi S04 2 se unesc şi
formează sarea de FeS0 4 (calaican). În
acest caz - ca, dealtfeL în toate reactiile
de substituţie ce decurg ca urmar~ a
activităţii chimice diferite a metalelor -,
cantitatea de metal (Fe) trecută în soluţie şi cea depusă (Cu) corespund greutăţii
lor echivalente, adică echivalentilor chimici. Astfel, E::::

~,unde
E -~ echivan

Kă:sPUlllSlll

exact (după for- 3,3(3) cm Imaginea
prin semnul minus al

:1<

Executată

în mod îngrijit şi utilizată cu atenţie,
nomograma descrisă poate deveni un preţios
instrument în rezolvarea operativă a unor probleme practice curente.

lentul chimic, A
masa atomică
n - valenţa elementului respectiv.

şi

56
A
F
=-_e=_=28'
Fe n
2'
Fe
ACu
63,54
ECu = - - = -2- = 31,77.
n
Cu
Cu alte cuvinte, 28 de părţi (în greutate)
Fe substituie 31,77 părţi (în greutate) Cu
din soluţia sării de CuS04 sau 28 de
părţi Fe se consumă, depunîndu-se, în
schimb, 31,77 părţi Cu. Deci la acoperirea metalică pe cale chimică, totdeauna
se va pierde o cantitate din piesa metalieă supusă protecţiei impotriva coroziunii, această pierdere cantitativă depinzînd de timpul de contact între metal
şi soluţia sării metalului protector.
Fierul se poate zinca, nichela, cositori.
arămi etc., deoarece straturile protectoare
sînt rilUlt mai rezistente la agenţii corosivi ai mediului înconjurător. Dintre
aceste acoperiri metalice, putem stabili
foarte uşor care sînt mai avantajoase.
luînd în discuţie problema activităţii ţhi
mice din seria tensiunilor. Prin urmare.
toate metalele protectoare situate înaintea Fe în seria tensiunilor, posedînd o
activitate chimică mai mare, vor fi acelea care se vor distruge Întîi menţinind
astfel Fe protejat. Zinca rea este deci avantajoasă deoarece Zn se află înaintea Fe.
şi· atunci cînd are loc deteriorarea stra-

E

tului protector locul dezgolit vine în
contact cu umiditatea atmosferică, dînd
naştere unei diferenţe de potenţial.
Zn fiind anodul (A +). iar Fe
catodul
(K-):
H 20
H+
OH- (ionizarea apei de către impurităţi le din Fe);
Zn(A +) ~ Fe(K -) electronii trec de
la Zn la Fe, descărcînd ionii de H+}
Zincul astfel ionizat (Zn2+) se combină
cu ionii de OH -, el distrugîndu-se şi
menţinînd Fe protejat: H+ +e- - Hx
(radical); Hx+Hx - H 2 (moleculă);
Zn2+ + 2 OH- --+ Zn(OH}z.
Metalele protectoare situate după Fe
în seria tensiunilor au 'o' activitate chimică redusă fată de acesta şi deci ele
se vor mentine,' iar Fe se va consuma
atunci cînd' stratul protector se va deteriora în acest caz, diferenţa de potential se va realiza între Fe - care va constitui anodul (A +) - şi N~ respectiv Sn,
Cu
care vor constitui fiecare, separat,
catodul (K-:::): H 20=H+ +OH-;
Fe(A +) _ L _ N~ Sn, Cu(K -);
H+ +e- --+ Hx; Hx+Hx - H 2 ;
Fe H +20H- -Fe(OH)z oxidare l Fe(OH};
Irugina).
În concluzie, la protejarea metalului
cu un alt metal se va tine cont de:
- rezistenţa metaluÎui protector
- poziţia metalului supus protecţiei
în seria tensiunilor electrochimice (acest
metal trebuie să fie situat în urma metalelor Dfotectoare în seria tensiunilnr\

• Clasicul dulăpior
lucruri şi
prin albul său imaculat, poate
trezi in memoria
momente
puţin plăcute.
pe marginea sertarelor benzi colorate -sau chiar
atl1no~:;telra creată se schimbă total; in
locul unei jucării va
loarea şi nu vom mai auzi «in care
o fi. .. ?»

• Intrarea În apartament - vestiarul - vă
recomandă de la bun
inceput
Un mobilier
maxima
un acord coinspirat, un
prin
mare uticare un loc este
jucă-

Dimensiunile
decadru cu totul

20

o vitrină pentru jucării este În primul rînd un element ce contribuie la educarea
copiilor. Se confecţionează din şipci de brad tăiate corespunzător şi imbinate.
Fotografiile alăturate, in afara vitrinei in ansamblu, vă indică şi ordinea operaţiilor de execuţie. Şipcile sint dimensionate cu ajutorul unui echer (1), apoi tăiate
la dimensiuni şi Înlăturate decupajele (2), după care se trece la operaţia de
montare (3 şi 4). Numărul şi forma şipcilor sînt indicate alăturat.
Capacul poate fi din placaj sau placă aglomerată. in final, o peliculă de lac
incolor completează estetica construcţiei.
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EJectrozii de cupru
leagă Între ei
cu un fir gros de cupru sau cu o împletitură de cupru prin sudură sau cu

TENCUIALĂ

şuruburi.

Apariţia igrasiei la clădiri conduce
la deteriorarea pereţilor, creează un
mediu insalubru, inestetic, cu miros
neplăcut şi, bineînţeles, punînd în
pericol sănătatea oamenilor.
Este bine cunoscut că zidăriile construcţiilor fundate pe un teren umed,
dacă nu sînt perfect izoiate hidrofug,
se umplu de umezeală, apa se ridică
pe pereţi (din cauza forţelor capilare
În special), dizolvînd sărurile solubile
din materialul peretelui. Apa, ajungînd
la suprafaţă, se evaporă, Iăsfnd .pe
pereţi sărurile sub formă cristalină,
care creează un aspect total inestetic.
Dacă în:peneral acestea sînt cauzele
igrasiei, apariţia ei favorizată de recentele inundaţii poate fi mai amplă,
impunînd măsuri drastice de combatere.
Procedeul obişnuit de îndepărtare
a umezelii din pereţi cons1ă în aplicarea ulterioară sub pereţi a unei izolaţii
hidrofuge. Aceasta se realizează prin
desfacerea succesivă a zidăriei pe
porţiuni reduse, de aproximativ 1 m
lungime, şi introducerea de carton
bitumat. După executarea hidroizolaţiei, zidul se reconstruieşte. Această
metodă necesită timp şi o manoperă
foarte complicată.
S-a observat că apa din zid poate
să coboare şi datorită influenţei curentului electric, în care pămîntul reprezintă totdeauna polul negativ faţă
de zidărie.
Practic, se realizează o pilă electrică
alcătuită dintr-un electrod de cu pru
montat în partea inferioară a zidăriei

umede şi un electrod de zinc montat
'in pămîntul umed. Legînd cei doi
electrozi cu un fir metalic, se realizează sursa de curent electric, În care
electrolitul este însăşi umezeala din
perete. În perete circulaţia curentului
electric anihilează efectele capilarităţii,apa scade şi peretele se usucă.
După cum se vede, nu este nevoie de
o sursă de curent electric din exterior,
deşi unii cercetători au arătat că sursa
suplimentară de curent continuu gră
beşte procesul de uscare.
Găurile pentru electrozii de cupru
care se introduc în zid trebuie umplute
perfect cu mortar de argilă, stabilindu-se un contact electric cît mai bun
Între electrozi ş. perete.
Practic se folosesc electrozi de cupru (bare sau ţeavă) cu diametrul de
10-12 mm, care se aşază În găuri cu
diametrul de 25 mm forate În zid pînă
la o adîncime de 2/3 din grosimea zidului. Găurile au distanţa între centrele
lor de aproxi~ativ 50 cm, dar pot fi
şi mai dese. I nălţimea de la pămînt
pînă la găuri este relativă, putînd varia
între 10 şi 20 cm.
După ce se dau găurile în peretele
cu igrasie, se face mortarul de argilă
dintr-un amestec de 000/0 sulfat de
cupru şi 400/0 argilă uscată, care Întîi
(ambele componente) se pisează şi
se trec printr-o sită. Se amestecă apoi
cu puţină apă, pînă se obţine o pastă
plastică destul de tare. Cu acest amestec se umplu găurile din zid. Se
bat apoi în aceste găuri electrozii de
cupru (în mijlocul găurilor).

La distanţa de 1,5--2 m de zid se
introduc în pămÎnt electrozii de zinc.
Aceştia se Îngroapă la 1-2 m adîncime dacă sînt formaţi din plăci de
zinc, sau, dacă sÎnt din ţeavă zincată,
se bat pînă la aceeaşi adîncime. Asemenea electrozi de zinc se montează
la o distanţă de 2,5-3 m unul de altul
şi, la rindul lor, se leagă Între ei tot
cu sîrmă de cupru (prin sudură sau
şuruburi).

Cele două centuri de electrozi se
între ele prin mai multe fire de
cupru.
Ambele centuri se montează fără
a fi vizibile, deci una în zid şi una sub
leagă

pămînt.

Costul acestor lucrări este destul
de redus, iar realizarea practică nu
Impune dărimări de zidărie sau fisuri
in pereţi.
Desigur, această construcţie poate
avea mai mulţi sau mai puţini electrozi,
în funcţie de lungimea peretelui cu
igrasie.

EL ECTROD
DE ZINC

FILATELIE
«CENTENARUL CONVENTIEI METRULUI»
este denumirea unei emisiuni poştale realizate cu
prilejul Împlinirii unui secol de la semnarea documentului care a stat la baza generalizării sistemului metric. La 20 mai 1875, reprezentanţii a 17 state
au semnat Convenţia metrului, la care ţara noastră
a aderat În anul 1883. Dealtfel, În acest an, sărbă
torindu-se «metruh>, se va organiza a 15-a Conferinţă generală de măsuri şi greutăţi, În cadrul
căreia se vor dezbate importante probleme actuale
ale sectorului respectiv de activitate.
Emisiunea poştală este formată dintr-o marcă
În valoare de 1,85 lei, tipărită Într-un tiraj de 5 000 000
de exemplare. Ilustraţia a fost realizată de Eugen
Palade. Tipar policrom, la tifdruc, pe hîrtie cromo.

Se Împlinesc În acest an 100 de ani
de la moartea eroinei revolutiei de la
1848, Ana Ipătescu. Născută În anul
1805, revoluţionara care la 19 iunie 1848
s-a aflat În fruntea maselor care au eliberat guvernul arestat În urma unui
complot al boieri mii reacţionare s-a
bucurat de multă popularitate În Tara

Românească şi chiar peste hotare. Amintim astfel că -Ia Viena - s-a tipărit
o foaie volantă care glorifică fapta ei
eroică, curajul de a prelua conducerea
maselor de luptători porniţi să salveze
guvernul revoluţionar.
Cu prilejul acestei aniversări, Poşta
Română a emis o marcă În valoare de
55 de bani, care reprezintă oortretul Anei
Ipătescu, realizat de Ion Untch. Apărînd
În suita de mărci uzuale editate În acest
an, emisiunea la care ne referim va fi
tipărită În 2 000000 de exemplare, la
tifdruc,
Într-o
culoare,
pe
hîrtie
«Acte VI», fără filigran. Dimensiunile
mărcii sînt 21 x 27 mm.

ORIZONT Al: 1) O unitate de măsură ..
sentimentală - La o altitudine apreciabilă (tem.). 2) Unitate de măsură tip Nenumărate la stînă. 3) E o mare greutate! - Soarta lui e să suporte tot felul
de greutăţi! 4) Curse! - Îşi măsoară

drumul În mile - Oraş lîngă Adrianopol.
5) 40 de funţi sau 16,380 kg - Acoperire
universală În sistemele monetare. 6)
Unităţile de măsură În ultimă analiză Unităţi de măsură a suprafeţelor agricole. 7) Ai:ribut nelipsit al milei! - Unitate de greutate. 8) literă arabă - Probă
contra cronometru - A rezulta. 9) la
marginea unei suprafeţe! - Aproximaţie lexicală - Peisaj. 10) A scrie Într-o
oarecare metrică - Spaţiu... mioritic.
11) Unitate de măsură moldoveană egală
cu 14321,9520 m2 - Unitate de măsură ...
la botul calului.
VERTICAL: 1) Unitatea fundamentală
de lungime (a 40 000 000 parte a meridianului terestru) - Metru, tonă, secundă
(abr. fiz.). 2) Fibros
Numele de familie al tuturor unităţilor temei noastre.
3) Hectarele belşugului - Veche monedă românească - 2,3 mile! 4) Pompe
mari, dar nu de benzină! - Controlul
tehnic de calitate (abr.). 5) Se măsoară ...
Înspre centrul Pămîntul ui. 6) Unitate
de măsură egală cu un ţol (25,400 mm) A înregistra o unitate de măsură. 7) A
apare (pop.) - Primul cuvînt din viatFi

8) Veşnicie în filozofia antică - George
Stan - 3,14.9) Specific metricii poetice
- Grad, dar din armată (abr.). 10) Unitate de ti mp - Propagat prin raze. 11)
Cînd măsurătoarea nu e chiar la fix.
Dictionar: ENO, iŢOS, IT ĂI, AON.

TOMA MICHINICI
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I (A) x [12 - Uieş] (V)
Dioda Zener va avea o putere disipată de
mW, iar rezistenţa R va fi de cel puţin O,5W.
In tabelul alăturat sînt date valorile rezistenţei R şi tensiunile de referinţă ale diodei Zener
pentru cele trei valori ale tensiunii de ieşire
(6--1,5 şi 9 V). De remarcat că tensiunea de
referinţă a diodelor Zener s-a ales cu 0,6 -1 V
mai mare decit tensiunea de Jeşire dorită; ace asP dis. CN)
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Dr. ing. FLORIN ZĂGĂNESCU
• PÎnă la 1 ianuarie 1975 au fost plasaţi pe orbită
aproximativ 1 500 de sateliţi artificiali ai Pămîntului,
dintre care 789 au fost lansaţi din U.R.S.S. şi 622 din
S.U.A. În anul 1974, specialiştii sovietici au asigurat
plasarea pe orbite circumterestre a 95 de sateliţi
artificiali (printre care şi 3 nave pilotate de tip «Soi uz»),
iar cei americani -25 de sateliţi artificiali. Desigur,
numărul obiectelor artificiale pe orbită este mai
mare, peste 6000, dar aici se includ şi sfărîmături
de sateliţi, rachete, panouri protectoare, bucăţi din
ansamblul unor vehicule cosmice care au fost
dezmembrate artificial sau pe cale naturală in timp
ce se aflau deja pe orbită ...
• in vara anului 1975, echipa formată din astronautele Mary Jonston, Ann Whitaker, Carolyn Griver
şi Doris Chandler (astronaută-şefă) implineşte un
an de la inceperea antrenamentelor la Centrul spaţial pentru zboruri pilotate de la Huntsville (Alabama); ele sînt pregătite in vederea participării, În
calitate de specialiste in diverse domenii ale tehnicii,
la zborurile din 1980 la bordul navetei spaţiale şi
al laboratorului cosmic cu echipaj «Spacelab».
• la festivitatea consacrată celei de-a 30-a
aniversări a Asociaţiei Franţa-U.R.S.S., generalul
astronaut Gheorghi T. Beregovoi, comandantul Centrului de antrenament <duri Gagarin» din Orăşelul
Cosmonauţi lor de lîngă Moscova, a declarat la Paris,
ziariştilor, că tehnica spaţială sovietică poate asigura
in viitorul apropiat construirea unei navete spaţiale
de tip «rachetoplan» cosmic.
• Lansatorul european de sateliţi artificialÎ
«Ariane» va fi dotat cu nouă minicalculatoare de
bord construite de firma suedeză SAAB În cooperare cu compania franceză «Crouzet».
• Cu ajutorul rachetelor-sondă «Eridan» au
fost realizate mai multe experienţe În cadrul programului sovieto-francez «ARAKS», denumit astfel
de la iniţialele cuvintelor «Aurore artificiale Între
Kerguelen şi Sogra». Aceste cercetări constau in
injectarea de particule de mare energie În ionosferă
cu ajutorul unui «tun cu electroni» de 15 kW, in
scopul producerii de aurore artificiale in zona punctelor magnetice conjugate din regiunea Arhanghelsk
in vederea studierii magnetosferei Pămintului.
• Anul acesta demarează noul program spaţial
comun sovieto-ceho-maghiar, semnat la 24 ianuarie
la Praga şi destinat studierii radiaţiilor solare şi
galactice, folosind in acest scop sateliţii automaţi de
tip «Intercosmos».
• La cel de-al XVIII-lea Congres al Comitetului international pentru studierea spaţiului cosmic
(COSPAR), care a avut loc recent la Varna, R.P.
Bulgaria, au fost prezentate rezultatele obţinute de
staţiile automate care au explorat planeta Marte
(<<Mars»-4, 5,6 şi 7), Venus, Mercur (<<Mariner»-10)
şi Jupiter (<<Pioneer»-10 şi 11), precum şi unele
date obţinute din cadrul programului ARAKS.
• La bordullaboratorului spaţial orbital «Spacelab», conceput de specialiştii europeni şi care
va fi lansat in 1980 cu ajutorul navetei spaţiale americane, va lua loc şi un astronaut european; aceasta
a constituit părerea unora dintre participanţii la o
conferinţă de presă organizată anul acesta la NASA
şi ESA, respectiv recenta organizaţie vest-europeană

spaţială.

• Laserul cu radiaţie ultravioletă de pe satelitul
«Copernicus» (altitudine 725 km) serveşte pentru
depistarea unor eventuale semnale provenite de la
civilizaţii existente in sistemele stelelor Epsilon
ErJdani, Epsilon Indi şi Tau Ceti.
• Sistemul solar ar mai putea avea Încă două
planete, dincolo de orbita planetei Pluton, care sint
deci invizibile de pe Terra, deoarece ar avea diametre fie comparabile cu al Pămîntului, fie chiar
de două ori mai mare, dar la depărtări de 54 de ori
şi respectiv de 100 de ori mai mari! Aceasta este
ipoteza astronomului sovietic G. Cebotarev.

Majoritatea automobilelor moderne sînt dotate
cu acumulatoare avînd tensiunea nominală de
12 V. Pe de altă parte, cele mai multe aparate
electrice portabile (magnetofoane, casetofoane,
radioreceptoare tranzistorizate) sînt prevăzute
a functiona la tensiuni de 6 V, 7,5 V sau 9 V.
Aceste aparate - de care cu greu ne putem
despărţi În drumeţiile noastre -nu poHi conectate direct la acumulatorul automobilului fără
riscul de a suferi de pe urma tensiunii prea mari.
Căderea corespunzătoare de tensiune (de la
12 V la 9. respectiv 7.5 sau 6 V) se poate obtine.
desigur, utilizînd un divizor simplu de tensiune
cu rezistente calculate În mod adecvat.
Soluţia pe care v-o propunem mai jos prezintă
Însă avantajul important al stabilităţii tensiunii
dorite, condiţie care nu este de neglijat În cazul
unor aparate sensibile. Circuitul stabilizator
(figura alăturată) utilizează o diodă Zener pentru
alegerea tensiunii de referinţă. Pentru a stabili
tipul tranzistorului T necesar (npn, cu siliciu),
se va ţine cont de curentul maxim I pe care îl
consumă aparatul alimentat. Puterea maximă
disipată de tranzistor se va calcula cu relaţia:

+o---9----.:-~

T

U Într.
12V

Dz

_------t'\ -t
U ieşire

(6-7,5-9 v)

6,6V

8,1V

10V

tă diferenţă corespunde tensiunii emitor-bază

pentru tranzistoarele cu siliciu.
Pentru un consum de maximum 3Q0-400 mA
se poate folosi un tranzistor de tipul 2N3054,
2N3055 (sau echivalent).

Constanta lui Kaprekar. Alegeţi un număr oarecare alcătuit din patru cifre care să nu fie toate identice
(de exemplu N1 = 3849). Aranjaţi cifrele În ordine descrescătoare (N = 9843) şi apoi inversaţi această ordine
2
(N 3 = 3489). Scădeţi ultimul număr din numărul precedent (9843 - 3489 = 6354 = N4). Reluaţi procedeul
descris efectuînd aceleaşi operaţii asupra rezultatului N4. După un număr de cel mult opt etape .de acest fel,
veţi ajunge la rezultatul 6174, care apoi se generează pe ei însuşi. Numărul 6174, care are această pS'oprietate
curioasă, a fost denumit constanta lui Kaprekar, după numele matematicianului indian care l-a descoperit.
Proprietatea celor trei cercuri. Desenaţi pe o coală de hîrtie trei cercuri
de diametre diferite astfel Încît să nu se intersecteze două cîte două. Pentru
fiecare pereche dintre ele, trasaţi cele două tangente comune exterioare. Dacă
nu aţi Întîlnit mai înainte această teoremă fascinantă de geometrie, veţi constata
cu surprindere că intersecţiile celor trei perechi de tangente sînt coliniare.
Demonstraţia acestei proprietăţi - care din desen apare ca evidentă - o lăsăm
pe seama cititorului.

o călătorie neobişnuită. Un vierme se atlă la extremitatea
unui fir de cauciuc J:!e care presupunem că îl putem Întinde
oricit de mult dorim. În momentul iniţial, firul are lungimea de
1 km. Viermele Începe să avanseze În lungul firului, spre capătul opus, avînd o viteză constantă de 1 emis. La sfîrşitul
fiecărei secunde, firul se Întinde În mod instantaneu cu Încă
un kilometru. Astfel, după prima secundă viermele a parcurs
un centimetru, iar lungimea firului a devenit de 2 km; după
a doua secundă, viermele a parcurs Încă un centimetru, iar
firul a devenit de 3 km, şi aşa mai departe.
Alungirea firului este presupusă uniformă, unităţile de
lungime şi de timp rămînînd constante.
Întrebarea care se pune este dacă va ajunge vreodată viermele la capătul onus al firului.
R. Da (dacă se face abstracţie de durata de viaţă a viermelui) .
Trei cercuri avÎnd aceeaşi rază R sint suprapuse partial În aşa fel încît fi~care
dintre ele trece prin centrele celorlalte două (figura alăturată). Se obţine astfel o zonă
de suprapunere comună celor trei cercuri (porţiunea haşurată).
Se pune intrebarea: este aria acestei zone mai mică sau mai mare decît o pătrime
din aria unui cerc de rază R?
Soluţia problemei se poate obtine În mod «elegant» calculînd aria triunghiului
echilateral inscris in zona haşurată şi adăugînd la aceasta ariile celor trei segmente
circulare adiacente. La acelaşi rezultat se poate însă ajunge fără aplicarea formulelor
de geometrie. pe cale grafică. Vă imaginaţi cum?
R. Mai mică decit o pătrime din cerc.
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t - Cîmpia Turzii
Materialul trimis la redacţie va fi publicat.
Anghel Tiberiu - Băiţa, Hunedoara
Montajul funcţionează numai aşa cum a fost
prezentat, deci nu puteţi să-i aduceţi modificări.
Dacă parametrii săi nu vă satisfac, alegeţi altă
schemă.

Manciu Mihail - Botoşani, Şerban Vasile -- jud.
Vîlcea
Vom publica schema radioreceptorului «Neva»
şi a radioreceptorului «Planeta».
Pîişu Constantin Corcova, Mehedinţi
Piesa la care vă referiti este un soc de radiofrecvenţă. Este formată 'dintr-o bucată de .ferită
găurită, bobinajul (una sau două spire) fiind trecut
prin aceste găuri.
Petre Vasile Romulus --' Constanta
Materialul trimis de dv. este interesant, dar modul
în care este prezentat (scheme greşite, explicaţii
incomplete) - il face nepublicabiL
materialul cu remedierile cuvenite.
- Cernavoda
Ali mentarea generală o
face din baterii.
Ca să obţineţi 50 V,
un convertizOL
Socoliuc
u -- Suceava
entată are performanţe modeste şi
Schema
este greu
executat.
Alegeţi o schemă prezentată În «Tehnium», eventual cu tranzistoare.
Bujin Mihail - Bucureşti
Nu cunoaştem acest produs.
Robert Mihai - Oradea
Puteţi Înlocui cu EFR 105. Difuzoare se pot procura
de la magazinele de specialitate.
Solomon Pop - Cîmpia Turzîi

Vă mulţumim pentru frumoasa scrisoare şi pentru
Înaltele aprecieri date revistei «Tehnium». Dorinţa
de a colabora cu redactia este binevenită si vă considerăm deja unul dintre colaboratorii n'oştri.
Ne vom strădui să publicăm şi alte tipuri de decodor stereo mai simple şi fără oale de ferită, iar pentru
legătura cu antena utilizati mai bine cablu bifilar;
adaptarea se face mult mai exact infiinţarea unui
magazin propriu este şi În atenţia noastră. Aştep
tăm de la dv. orice material din orice domeniu pe
profilul revistei noastre.
Aposiolache Bogdan - Bucureşti
Construcţia şi experimentarea instalaţiilor de radioemisiune sînt permise numai cu autorizaţie eliberată de M.T.Tc.
Brătescu lonut Bucuresti
Pentru procu rarea numerelor mai vechi ale revistei «Tehnium» adresati-vă la anticariat sau difuzarea presei.
Tăbăcaru Teodol' Roman
Curent alternativ din curent continuu se poate
cu ajutorul convertizoarelor. Tranzistoarele
fi Înlocuite cu EFT 317.
Nicolae - jud.
Re,~isien1ta R are valoarea
W. Schema
amplificatorului nu poate fi modificată.
Zarafu me - Tulcea
deţinem adresele firmelor ce au produs aparatele dv.
Chiru Mihai - Constanta
Vă rugăm să ne precizaţi ce anume vă interesează
din radioreceptorul superheterodină şi vă vom ajuta.
Tutoveanu Dorel - Panciu.
Schema radioreceptorului «Zefir» a fost publicată.
la sonerie pot fi montate oricare alte tranzistoare
npn. Sugestia dv. nu poate fi aplicată.

C. Radu -

Bucureşti

Modificarea dimensiunilor imaginii pe verticală, ca şi pe orizontală nu presupune defectarea tubului cinescop. Fenomenul propriu-zis apare În felul următor: CÎnd butonul
de luminozitate este spre minim, imaginea
este strălucitoare, dar nu acoperă intregul
ecran. Pe măsură ce rotim butonul de luminozitate spre luminozitate maximă, imaginea
se măreşte treptat; la un moment dat, centru!
ecranului se Întunecă si dacă rotim butonul
şi mai mult imaginea di'spare total. Acest fenomen de umflare a imaginii este în
directă cu gradul de uzură a tubului aio1"+Y,.., .... ,'"
redresor de Înaltă tensiune DY-86. Prin montarea unui tub DY -86 nou, functionarea televizorului devine normală.
'

1;
oe/71 II

Siemens RT 10 este un radioreceptor portabil destinat emisiunilor MA din gama undelor
lungi şi medii şi emisiunilor MF.
Tranzistoarele T~ şi T 2 con7'
stituie blocul de UUS pentru
emisiuni MF; tranzistorul T
este amplificator FI pentru UUS
şi amplificator RF pentru MA.
Tranzistorul T4 este amplificator FI pentru MF şi convertor
autooscilator pentru MA. Etajul construit cu tranzistorul Ts
este amplificator FI (frecvenţă
intermediară), respectiv detector; urmează amplificatorul de
frecvenţă audio, format din
două etaje cu cuplaj prin transformator. Tranzistoarele Ti şi
T 2 pot fi Înlocuite cu AF139,
iar Tj3' T 4 şi Ts cu EFT317. In
amphficatorul de audiofrecvenţă poate fi montat orice tip de
tranzistoare pnp de 200 mW.

