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Rod al unei îndelungate munci În 
domeniu, interfonul propus permite 
realizarea legăturilor bilaterale Între 
staţia dispecer şi abonaţi numai pe 
două fire, cu. apel şi afişare optică a 
apelului. Nu necesită materiale spe
ciale şi a fost realizat numai cu 
piese procurate În întregime din co
mşrţ şi fabricate În ţară. 

In probele preliminare şi de insta
lare a interfonului s-au făcut teste 
pînă la distanţa de 10 km, ele sol
dîndu-se cu rezultate foarte bune, 
lucru ce permite instalarea lui În În
treprinderi şi pe şantierele econo
miei naţionale cu eforturi minime şi 
eficienţă maximă de folosire. 

CONSIDERENTE TEHNICE 

Pentru amplificatorul de audio
frecvenţă s-a întrebuinţat o schemă 
clasică, Îmbunătăţită de autor, cu un 
preamplificator de audiofrecvenţă 
de mare impedanţă, ceea ce permite 
o foarte bună adaptare şi intrarea cu 
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un semnal mic. Schema este foarte 
cunoscută şi nu necesită comentarii; 
noi În această schemă sînt circuitul 
de intrare de impedanţă mare şi ie
şirea pe transformator pînă la abo
naţii respectivi, cît şi sistemul de 
apel optic şi acustic. 

FUNCŢIONAREA CA INTERFON 

În faţa difuzorului DIF 1, care se 
găseşte instalat În staţia dispecer, se 
vorbeşte normal şi clar. 

Tensiunea de audiofrecvenţă ce ia 
naştere În TR1 este transferată În 
grupul de contacte 1 şi 2 ale releului 
de comutare, apoi este injectată În 
baza primului tranzistor din pream
plificator, prin filtrul format din 
R-8fJO n, două diode 1N4148 montate 
În antiparalel şi semireglabilu! de 10 
kO, toate acestea avînd rolul Iimitării 
semnalelor foarte puternice, inclusiv 
a staţiilor de radiodifuziune puter
nice care pot apărea la intrarea am-

er. ing. IOSIF LINt=JVAV. VCSAVN 

În laboratorul şcolar există de obi
cei o serie de componente recupe
rate sau care pot fi şi trebuie recu
perate, dar care inainte de reutili
zare trebuie .încercate (testate) sau 
identificate. In cele ce urmează se 
descrie un aparat multifuncţional, 
cu relativ puţine piese, simplu de 
realizat şi cu ajutorul căruia, fără a 
periclita integritatea componentelor, 
se pot executa următoarele încer
cări: 

- de continuitate; 
- de identificare a tipului (npn 

sau pnp) În cazul tranzistoarelor bi~ 
polare; 

- de identificare a materialului 
semiconductor din tranzistoarele bi
polare; 

-- amplificarea tranzistoarelor bi
polare; 

- funcţlonabilitatea tiristoarelor 
de pînă la 3 A; 

- funcţionabilitatea tranzistoare
lor FET şi MOSFET; 

- funcţionabilitatea tranzistoare
lor MOSFET dublă poartă; 

- funcţionabilitatea tranzistoare
lor TUJ; 

- verificarea diodelor; 
- verificarea şi măsurarea crista-

lelor de 
Avînd cele de mai sus, 

recomand realizarea acestui aparat 
multifuncţional pentru completarea 
laboratoarelor eiectroniştilor amatori 
sau profesionişti. În cadrul 
de autodotare. Deosebit 
consider realizarea 
scară mare - didactică 

lizarea interconexiunilor, pentru do
tarea laboratoarelor şcolare. 

Montajul conţine şase circuite de 
testare. Alimentarea montajului se 
face fie din două baterii uscate (una 
de 9 V şi una de 1,5 V), fie dintr-o 
sursă de tensiune dublă realizată cu 
un transformator de sonerie. 
Schema alimentatorului este prezen
tată În figura 1. Realizarea lui nu ri
dică probleme deosebite. 

Indicatorul general al tuturor cir
cuitelor de testare este un microam
permetru cu sensibilitatea de 300 IJA. 
instrument ce este şuntat protejat 
cu o rezistenţă A2 de 270 Pentru 
punerea În funcţiune a oricărui cir
cuit de măsură, În primul rînd se ca
librează aparatul prin scurtcircuita
rea bornelor soclului 1 (S1) şi acţio
narea din axul potenţiometrului P1 
pînă cînd acul indicator ajunge ia 
cap de scală. 

Primul circuit de testare serveşte 
pentru încercări de continuitate şi 
funcţionabilitate a diodelor. Pentru 
încercări de continuitate, porţiunea 
de circuit examinat se conectează 
între bornele A şi K ale soclului S1. 
În cazul În care nu avem intreruperi 
pe circuit, microampermetrul va de-
via la cap de indiferent de po-
larizarea firelor. pe circuit 
există o relatîv mică (sub 
100 kO), va indtca În 
mod corespunzător mai puţin. In ca
zul rezistenţelor mari înseriate. res
pectiv În cazu! întreruperilor, mi
cl'oampermetrul va indica zero. 

plificatorului. Din preamplificator, 
prin potenţiometrul de volum de 100 
kH log, semnalul este transferat eta
jului final care îl amplifică pînă la 
valoarea de 7 W putere utilă, sufi
cientă pentru ceea ce ne-am pro
pus. 

Prin transformatorul de ieşire TR2 
semnalul este injectat grupului de 
contacte 3 şi 4 din releul de comu
tare a sensului şi apoi este aplicat 
pe tastele de abonaţi, de unde În 
mod selectiv este transferat la abo
naţii respectivi, care pot fi În număr 
nelimitat În raport de cerinţele pe 
care le avem de Îndeplinit. 

Poziţia tastelor "apăsat" sau "nea
păsat" determină intrarea pe abona
tul respectiv (în desen toate tastele 
sînt În poziţia "neapăsat"). 
Să Juăm un caz particular cu tasta 

"B". In desen este neapăsată, ceea 
ce nu permite intrarea· pe abonat. 
Dacă o apăsăm, stabilim contactele 
de aşa manieră Încît semnalul de 
audiofrecvenţă este transferat la 
abonat printr-o linie bifiiară şi con
tactoarele K (L.n) instalate În difu
zorul abonatului. 

Linia bifiiară poate avea şi 10 km 
lungime, neafectînd aproape cu ni
mic semnalul ce ajunge la abonaţi. 
In difuzorul instalat la abonat se gă
seşte contactorul cu revenire K 
(1 ... n) care, pentru a permite semna
lului de audiofrecvenţă să ajungă la 
abonat, trebuie să fie ca În poziţia K2 
sau K3' Tot in difuzorul abonatului 
se găseşte şi condensatorul de 47 
MF, montat aşa cum se vede În fi
gură. Trebuie mentionat că la vor-

Diodele de incercat se introduc 
intre bornele A-K ale aparatului. 
Dacă anodul diode! se pune În A 
catodul la K, instrumentul va 
aproape de cap de scală. La 
zarea inversă a unei diode bune in
strumentul nu are voie să indice cu
rent. 

AI doilea circuit de testare ser
veşte la Încercarea tranzistoarelor 
unijoncţiune (TUJ) şi reprezintă 
montajul clasic de funcţionare a 
acestora. Dispozitivul de testat 
introduce În soclul de tranzistoare 
cu bornele corespunzătoare 8 1, 8 2 
şi E. Se apasă pe comutatorul K, şi 
la TUJ-uri bune instrumentul va os
cila intre zero şi cap de scală cu o 
ritmicitate determinată de valorile 
lui R3 şi el' respectiv cu cca o bă
taie pe secundă cu valorile din 
schemă. 

AI treilea cirCuit serveşte la identi
ficarea şi testarea tranzistoarelor bi
polare, care se introduc În soclul de 
tranzistoare S3' Comutatorul K2 ser
veşte la alegerea (identificarea) tipu
lui tranzistorului, respectiv dacă 
acesta este pnp sau npn. Numai În 
poziţia corectă a tranzistorului În 
soclu se vor obţine indicaţii corecte 
la instrument. După identificarea ti-

.. & 11 aa:a-= 

bire de la staţia dispecer spre abo
naţi se acţionează butonul "B" -
P.T.T. (apasă şi vorbeşte), care 
schimbă sensul grupului de con
tacte 1-2 şi 3-4 din releul de co
mutare a sensului vorbire-ascultare; 
la terminarea convorbirii nu se mai 
apasă pe butonul "B", ascultîndu-se 
convorbirea abonatului. 

APELUL DE LA ABONAT 
La staţia dispecer toate tastele 

sînt neapăsate. Dacă abonatul "A" 
doreşte să efectueze o convorbire, 
apasă pe butonul cu revenire K1 (K2 
... K,,) şi stabileşte grupul de con
tacte aşa cum se vede pe schemă, 
ceea ce permite tensiunii de --24 V 
să intre, prin una din diodele 
1 N4007, În emitorul primului tranzis
tor BC170 din multivibrator, să 
emită un sunet cu frecvenţa de 
aproximativ 1 200 Hz şi să aprindă 
dioda LED respectivă a abonatului 
care a făcut apel. 

Apelul va avea durata de 3-4 s 
sau se va prelungi pînă CÎnd va răs~ 
punde staţia dispecer. La primirea 
apelului, la staţia dispecer se apasă 
pe tasta respectivă În dreptul căreia 
dioda LED s-a. aprins şi se desfă
şoară convorbirea normal. 

SISTEMUL DE ALIMENTARE 

clasic, constind 
tl'"J:lnCl·fnr'VTI!:IT,,,. capabil să 

alternativ, apoi 
este redresată 

diode o 
cel mult 2 şi 

baza În 
bune acul 

va indica zero. Pen
tru tranzistoare de putere, În 
la cele cu este ca 

să se ia zero. 
La apăsarea lui K3 se polarizează 

tranzistorului, iar mărimea de-
acului este proporţională cu 

amplificarea În curent (factorul beta 
al tranzistorulu i). Scala instrumentu
lui poate fi deci calibrată În /3. 
Din poziţia 
ta-stinga (K4) se alege domeniul po
trivit, respectiv X10 sau X100 unităţi 
/3. Pentru identificarea materialului 
(germaniu sau siliciu) din care este 
confecţionat tranzistorul se apasă 
simultan pe butoanele K3 şi limi-
tîndu-se astf~1 polarizarea la 
cca V. In asemenea condiţii, 

cu germaniu vor in
dica un /3 mai mic cu 30 ..;- 60% ca 
înainte (cu Ks neapăsat), iar la cele 
cu siliciu instrumentul va rămîne la 

cu soclul S4 (A, K, G) 
serveşte la testarea tiristoarelor cu 
curenţi mai mici de 3 A. Piesele se 
conectează corespunzător În borne. 
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Montaju! descris În continuare a 
fost conceput pentru acţionarea au-
tomată a luminilor de ca-
zul unui automobil, etc.) 
la lăsarea întunericului 
stingerea lor automată "',rn,nO<:l!t"" 

îşi poate găsi numeroase alte utili
zări practice, fiind În fond un totore
leu foarte sensibil, cu funcţionare de 
tip "totul sau nimic" (trigger 
Sc.hmiU). 

In cazul 
foarte ,minl'\,rf<3,n? 

bili precis 
praguri de 
nivelurile de iluminare 
care dorim să comute aUi'VII""" 

nile de 

utilizat. De aceea s-a făcut apel la 
un circuit realizat cu un am-
plificator a cărui ali-
mentare (de a fost În 
prealabil stabilizată pentru o bună 
reproductibilitate a 

Se ştie că un l:In"'.nlifj('~tr\ ... 

ţional prevăzut 
pozitivă indicată 
avea la ieşire 
două stări extreme, cu 
H - de la sau - de 
la "Iow"), de 
saturaţie UH sau de la 
o stare la alta se brusc (comu-
tare), pe baza regim de func-
ţionare cu histerezis (vezi ciclo-
grama din atunci CÎnd sînt 
atinse, În de 
pragurile caracteristice ale 
de intrare, Ud 

Circuitul tr~n~1fn"iml'l astfel 
ile progresive ale tensiunii de 
În basculări rapide ale tensiunii de 
ieşire de la U l- sau invers. Ex-
tremitatea a rezistenţei R 1 nu 
a fost conectată la masă, ci la un 
anumit potenţial de referinţă, 
pentru a putea 
tăţi - prin int.ornn.o,ii, 

cu valorile 
cea a 
poate demonstra 
şi ...lU, depind 
şi de raportul 
ilor: 

(U H - Urei) . 

U i2 = --.:.=--=----=---

Datorită 
siune ai AO 
portul R I/R 2 

ceea ce 
guri de 
(ecart 
zarea 
danţă mare de 
adaptarea la diverse 
ductoare. 

În 
nalelor 
capsulei DIL cu 
lei metalice cu 
circular. 

R, .+ R2 

Cl) 

(2) 

(3) 

Acţionarea luminilor de poziţie se 
face prin intermediul unui releu ReI.. 
comandat de un tranzistor T. Divizo-
rui de a bazei (R4, R 10) 
se experimental în funcţie 
de de amplificare al tranzis-
torului şi de curentul consumat de 
releu. 

Stabilizarea tensiunii de alimen-
tare a se face prin celula 

8,2 V. Consumul 
(fără releu şi 

10 mA. 
R, furnizează 

.. ",f"""' ... t':;' ajusta-
Pl. reac-

prin bucla 
oo;zal:ma şi ea din poten

Acţionarea celor două 
,..",Iho ... tin rn.c.t .. "" (după un prealabil 

orientativ sau prin simpla ta
tonare) permite selectarea praguri
lor dorite de basculare, implicit a 
ecartului au,. 

FR 
lDR03 

R2 

7,5 kJl. 

I 

470 ~F 

P, Uref R6 
1 k1l. 
tin. 

O,693(R 1+R 2)C 
R2 se exprimă În ohmi, C 

Rezistenţa de intrare R, (fig. 1) a 
fost înlocuită cu celula de întîrziere 
R2, CI, R3, menită să asigure o con
stantă de timp suficient de mare 
pentru a preintimpina bascularea 
circuitului la "semnale" parazite (va
riaţii instantanee În nivelul de ilumi
nare la fototraductor, datorate unor 
obiecte În mişcare, reflexii etc.). 

Traductorul fotoelectric indicat 
este o fotorezistenţă FR de tip 

T I 

LDR03 sau similară (aceasta pre
zintă rezistenţa de cca 480 n la 160 
Ix, respectiv de cca 1.100 n la 50 Ix, 
valorile iluminări; de 50 Ix şi 160 Ix 
fiiryd alese ca praguri de basculare). 

In locul divizorului RI-FR se pot 
Însă Încerca alte combinaţii folosind 
ca traductor un fototranzistor (se 
fac tatonări cu rezistenţe serie-para
lel pentru obţinerea pragurilor con
venabile Ud, Uc la nivelurile dorite 
de iluminare). 

o 

Lumini de 
pozitie 

ov 

În farazi şi f În hertzi. 
În figura 2 este sugerată schema 

unui variator de turaţie pentru moto
raşele de curent continuu, care folo
seşte pentru comutaţie un astfel de 

+U 
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Proprietatea tranzistoarelor cu 
efect de cîmp (FET) de a funcţiona, 
În anumite condiţii de polarizare, ca 
simple rezistenţe comandate prin 
tensiune (vezi numerele 1-5/1983 
ale revistei, la această rubrică) este 
exploatată cu bune rezultate În di
verse montaje electronice care ne
cesită reglaje manuale sau automate 
prin intermediul unor rezistenţe. 
Exemplele alăturate ilustrează apli
carea acestui procedeu În cazul 
unui amplificator-compresor (fig. 1). 
respectiv al unui filtru activ tre
ce-bandă (fig. 2). 

Amplificatoarele-compresoare au 
rolul de a reduce plaja dinamică a 
unor semnale AF În vederea adaptă
rii la int~area diverselor preamplifi
catoare. In consecinţă, ele sînt con
cepute ca amplificatoare neliniare, 
mai precis, se apelează la un proce
deu care să asigure scăderea trep
tată a cîştigului În tensiune pe mă
sura creşterii nivelului semnalului de 
intrare. 

a configuraţie care se pretează 
foarte bine acestui scop este cea a 
amplificatorului operational folosit 
ca amplificator inversor. Se ştie că 
În acest caz cîştigul În tensiune este 
numeric egal cu raportul dintre re
zistenţa de reactie R, şi cea de in
trare R, (G,=-R,/R,). deci pentru a 
face ca el să varieze În modul dorit 
estE? suficient să luăm rezistenţa de 

al 

VG G 

T 
2N5163 

+V ... ... 

P 

reacţie fixă şi să asigurăm creşterea 
rezistenţei de intrare odată cu creş
terea nivelului semnalului. SOluţia 
indicată În figura 1 constă În utiliza
rea unui J-FET al cărui canal sur
să-drenă este conectat În paralel cu 
R 1. Rezistenţa de intrare R, este 
deci rezultanta derivaţie R,=r mii R 1= 
R1·ros/(R 1+r/)s). iar rezistenţa de 
reacţie este R/=R 2=20 kH. 
Conducţia canalului (de tip N) 

este comandată prin aplicarea pe 
poartă a unui potenţial negativ va
riabil, obţinut prin redresare (D 1) şi 
filtrare (CI) din tensiunea de ieşire. 
Pe măsură ce creşte semnalul de in
trare, creşte şi tensiunea de ieşire şi 
implicit şi tensiul}ea negativă de co
mandă a porţii. In consecinţă, con
ducţia canalului scade, adică ros 
creşte, ceea ce duce la scăderea 
amplificării. 

Curba de variaţie a cîştigului 
poate fi ajustată după necesităţi prin 
alegerea experimentală a rezistenţe
lor R 1 şi R2 În funcţie de FET -ul dis
po.nibil. 

In figura 2 este dată schema unui 
filtru trece-bandă cu .,lărgimea benzii 
de cca 80 Hz (pentru valorile indi
cate). Frecvenţa centrală a benzii 
poate fi deplasată În cadrul dome
niului audio prin aplicarea tensiunii 
de comandă pe poartă, VI;. De 
exemplu, pentru FET-ul indicat V(i 
se poate lua între O şi cca -5 V, frec-

Ieşire 

-v 

R 

°2 
+U 

1N4007 

100 kA 
8 

7 

555 
6 

T 
2 1 2N3055 

10nF 
OV 
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venta centrală între O 
cca 3 000 Hz. alte tipuri de 

se va stabili experimental do
meniul VIi În funcţie de valoarea 
tensiunii de prag VI" care poate pre
zenta variaţii semnificative chiar de 
la un exemplar la altul. 

Pagini realizate da 1iz. 

În aparatele electronice indus
triale de fabricaţie mai veche se uti
lizau unele elemente de redresare 
special concepute, prevăzute cu trei 
borne (terminale) marcate " 
.,_H şi conţinînd două 
conductoare (sau redresoare cu se
leniu) legate În serie. Schema 
xiunilor interne pentru un 
dispozitiv este cea 
ficarea integ 
nente este 
depistarea cu aj 
tru a celor două 
nalul marcat ,,_" 

Aceste componente se foloseau În 
special În configuraţii!e de rorlr,o"":>r'O 

cu dublare de tensiune şi, 
les. pot fi recuperate şi reutilizate 
acelaşi scop. după o verificare prea-

oscilator cu circuitul 555. 
complicat puţin. acest 
net avantajos În 
riatoarele clasice (cu re
guiator serie) din punctul de vedere 
al consumului 
al disipaţiei 
tranzistorul T conduce numai În in
tervalele de timp În care condensa
torul C se încarcă, rămînînd blocat 
(nepolarizat În bază) durata des-
cărcării lui C. Variaţia moto-
rulul rezultă din 
de oscilaţie, care la 
ţine acţionarea ,..,("t,ort?lr,m,,,,?,., 

P. diodei 1 

valul de a lui C sa ră-
mînă constant, din P reglîndu-se 
doar durata de încărcare. 

În funcţie de motoraşul M 
cauză, tensiunea de alimentare U se 
poate alege între 5 V 15 V. 

Numerotarea la circu-
itul 555 corespunde capsulei DIL cu 
2)(4 pini. 

Tensiunea de comandă V li poate 
fi din ramura negativă a 

de alimentare, -V, prin divi
cum se 

cu 
ro.,.."'t,o .... ;~'" Rc; 

figura 2 este indicată schema 
de conexiune unui 
redresor cu dublare 
de tensiune cu 

figura 3). 
fi"·Hi''!:~>4''''''··i::îr'l.t<in(ii(':~tA conexiu-

redresor 
tensiune 

schema de 

electro
litice vor avea valorile capacităţilor 
cu atît mai mari cu cît curentul de 
sarcină dorit este mai mare. De
scrierea detaliată a acestor scheme 
de dubloare de tensiune a fost fă
cută În nr. 10/1981 al revistei "Teh
nium". 
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În traficul de raOloamator se în
tîmpină dificultăţi În recepţionarea 
semnalelor de intensitate mică, mai 
ales atunci cînd lungimea fiderului 

rnF 
12kn. 

1N 914 

JnF 
1 

Prin conectarea a două tranzis
toare bipolare În conexiune 
Darlington se obţine un tranzistor 
echivalent cu impedanţă de intare şi 
amplificare În curent mari. 

Schema unui oscilator Colpitts ce 
utilizează două tranzistoare În cone
xiune Darlington se arată În figură. 

Datorită impedanţei de intrare ri
dicate, se pot utiliza capacităţi mari 
În circuitul de reacţie, ceea ce Îmbu
nătăţeşte stabilitatea şi reduce influ
enţa variaţiei parametrilor tranzis
toarelor cu tensiunea de alimentare 
şi temperatura. 

Cristalul de cuarţ se conectează 
În serie cu un trimer aVÎnc capacita
tea de 10-40 pF, care serveşte la fi
xarea frecvenţei. 

Trebuie reţinut dezavantajul tutu
ror oscilatoarelor periodice, şi 
anume tendinţa de oscilaţie pe ar-
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Y03CO 
este mare. 

Montarea unui preamplificator 
este recomandabilă, dar Împiedică 
folosirea antenei la emisie. Se re-

100n..1 n F 

1 

Ing. VASILE CiOeĂNITA 

moni~i sau pe alte rezonanţe para
zite. In cazul apariţiei unor aseme
nea oscilaţii se vor introduce circu
ite acordate În sarcină, sau se inlo
cuieşte C2 cu un circuit rezonant 
dezacordat, astfel încît la frecvenţa 
normală de lucru să prezinte o im
pe.danţă capacitivă. 

In funcţie de frecvenţa cristalului 
de cuarţ, se vor folosi În circuitul de 
reacţie diferite capacităţi şi anume:. 

0=3-6 MHz; C 1=560 pF şi C 2=470 
pF; 

Q=6-15 MHz; C 1=560 pF şi C2= 
220 pF; 

0=15-30 MHz; C 1=220 pF şi C 2= 
100 pF; 

Desigur. aceste valori sînt orienta
tive, Întrucît sînt influenţate şi de 
parametrii cristalului de cuarţ utili
zat. 

... 9-:-12V 

curge in acest caz la un sistem de 
comutare, cum este arătat În monta
jul. alăturat. 

In cutia preamplificatorului se in
troduce şi un releu care prin 
contactele sale cuplează În circuit 
preamplificatorul. 

Cînd se trece pe emisie, prin con
densatorul de 2,7 pF se aplică sem
nal celor două diode 1N4148 şi se 
deschide tranzistorul T l' 
Această situaţie provoacă bloca

rea lui T 2 şi T 3, deci se opreşte ali
mentarea preamplificatorului şi a re-

leului, comutîndu-se În acest fel an
tena direct la cablul de coborîre. 

Pentru banda de 2 m bobinele se 
construiesc din 5 spire CuAg 0 1,2 
mm conform schiţei A; prizele sînt 
la 0,5 spire şi 3 spire pe Ll' iar pe L2 
prlza este la spira 2,5. 

In banda de 70 cm bobinele au o 
spiră din CuAg 0 1,8 mm, conform 
detaliului B; prizele la sînt la cite 
o treime din lungime, la L2 priza 
este la două treimi din lungime. 

~8mm 

L1 
L2 

2?pF 

T2 

În figurile 1 ş.i 2 se arata doua 
atenuatoare avînd impedanţele 
de intrare şi ieşire egale cu 50 n 
care asigură atenuări de 20 şi 
respectiv 40 dB. 

Sînt utilizate rezistenţe cu va
lori standardizate. 

Atenuatoarele sînt simetrice şi 
se montează În două cutii para
lelipipedice din tablă de alamă 
Închise prin lipire cu cositor şi 

4mm 4mm 

1nF 

I + 11-1L.V 

V03APG 

prevăzute cu cite două mufe 
BNC. Rezistenţele vor avea 
ciorusele tăiate cît mai scurt 
pentru reducerea inductanţelor 
par;:lzite. Construite cu rezis
tenţe cu peliculă metalică, 
aceste atenuatoare prezintă ca
racteristici constante (impe
danţă de intrare rezistivă; atenu
are de 20 sau 40 dB) pînă la 
frecvenţe ce depăşesc 110 MHz. 

- 20dB 
82.0. 82J1 

-40dB 
82n.. 

SO.n. 



avut 
de nedorite!) 

, dnd am
o putere 
s-au dus" 

cauza unui difuzor defect sau a 
unui scurtcircuit accidental la ie
şire. 

Proteiar'ea 

În 
mari de 

acest principiu 
unei de undă triunghiu-

Iare a tensiunii de intrare. 
Valoarea la care 

este dictată de n::''''lct",n1r!:l 

gura 1. Aceasta se 
de puterea nominală 
De exemplu, pentru un difuzor 
4 0/8 W, cu relaţia (1) se obţine 
U LlM = 8 V, care impune o 
rezistenţă R kO, calculată cu 
relaţia (2) din figura 1. 

Montajul se real izează cu tranzis-
toare de tip BC 
(BC107, şi diode cu germa-
niu de tip o cădere de 

mai la polarizarea 
dată modulul se 

difuzor şi 
a amplifica-

sis
doar 

J:lm,nlifi("otrl:::!r,ol.:> cu alimentare si-
uşor de recunoscut 
ieşirea spre difuzor 

directă, condensator. 
Protejarea tranzistoarelor finale 

în cazul unui scurtcircuit la ieşire, 
de exemplu În bobina unui difuzor 
defect sau pe cablul de se 
realizează cu din 3, 

În etajul 
echivalente, 

fiind formate din mal 
multe tranzistoare În conexiune 
Darlington, din care doar ultimul 
este fixat Bazele sînt 
usor de 
le'gătura la 
este de asemenea 
rul extern. Rezistenţele 
(de stabilizare 
nosc usor 
tere. ' 

în 

'ii'& 

RADU CLONDESCU 

Vin 

tensiunea de alimentare. 
Funcţionarea montajului se ba

zează pe deschiderea tranzistoare
lor T1 sau T2 prin diferenţa de po
tenţial la extremităţile rezistenţelor 
de 0,47 n, conducînd la deturnarea 
curentului de bază al tranzistoare
lor finale. Cu valorile indicate În fi
gură, curentul de scurtcircuit este 
limitat la circa 1,5 A. De remarcat 
că, În absenţa scurtcircuitului din 
ieşire, montajul este dezactivat: 
emitoarele tranzistoarelor T1 şi T2 
urmăresc potenţialul din ieşire, În 
timp ce bazele sînt "trase" spre 
masă de divizorul rezistiv. De exem
plu, pentru o tensiune la ieşire de 2 
V, limitarea de curent ar apărea la 
6,5A! 

Protejarea la supracurent a 
zoarelor şi a tranzistoarelor 
se realizează cu un montaj ase
mănător celui anterior, dar pentru 
care se modifică punctele de le
gătură: rezistenţele de 1 kn nu se 

Montajul pe care îl prezentăm În 
cele ce urmează oferă multiple posi
bilităţi de corecţie a tonalităţii sune
tului: 

- eficacitate sporită, panta ca
racteristicii de frecvenţă putînd fi 
variată În domeniul ± 14 dB; 

- cu ajutorul a trei identice 
se cuprinde toată gama Hz - 20 
kHz; 

- se poate utiliza independent 
oricare dintre etaje; 
. - posibilitatea de a regla conti
nuu frecvenţa corectată În tot dome
niul de lucru. 

cuplează la masă, ci la ieşire, iar 
diodele serie cu acestea au fost el i
mînate (fig. 4). 

Limitarea curentului apare de 
data aceasta, indiferent de tensiu
nea de ieşire, la acea valoare care 
determină pe rezistenţele de 0,47 n 
o tensiune suficientă pentru des
chiderea tranzistoarelor de pro
tecţie. Cur~ntul IUM se va alege de 
valoare mal mare decît cea a curen
tului de vîrf În sarcină corespun-

spre 
reh?QuQ 
de . 
reacţie 

SD 

Ing. AURELIAN MATEESCU 

Schema este un filtru activ RC 
compus din etaje identice, la 
care sînt caracteristice elementele 
punţii Wien R5, C4, R6, R7, R8, CS. 
Valorile condensatoarelor C4 şi CS, 
În funcţie de domeniul de frecvenţă, 
sînt: 

Domeniul de 
frecvenţă 

(Hz) 

50 -:- 600 
500 ':- 6000 

2500 : 20000 

Valorile 
condensatoarelor 

(pF) 

C4 C5 

47000 
4700 
1 000 

22000 
2200 

470 

zător puterii maxime (reiese de aici 
superioritatea montajul ui anterior 
pentru protecţia la scurtcircuit). 
Rezistenţa R se calculează cu re
laţia (3) din figura 4. 
Dacă rezistenţele de 0,47 au 

alte valori, se va modifica relaţia În 
mod 

Spre de~::>SE!bil'e 
taje, acesta din 
şi la amplificatoare cu 
unică şi ieşire prin condensator. 

('3) 

de intrare a montajului 
kO. 

Circuitul integrat este un amplifi
cator operaţional de 
dual sau un 
zat de ,rli,"\fr""'(,,\lonjr~ 

dus: 

La 
acorda o 
proiectarea 
cerinţele pentru 
integrate; 
bună 
Înainte de 

1. 
montajului se va 

deosebită la 
conform cu 
cu circuite 

utilizate vor fi de 
verificate atent 

Sursa de ali-
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În acest sens a "fost concepută 
schema amplificatorului auto de 
Înaltă fidelitate, prezentată În figu
ra 1. 

Schema cuprinde" un etaj de in
trare realizat cu tranzistoarele T 1 şi 
T2, un etaj prefinal realizat cu tran
zistorul T3 şi un etaj final În contra
timp realizat cu tranzistoarele T4 şi 

Semnalul audio la bor-
de intrare, notat schemă cu 

o 
• 

A 
B 

8 
A=O·C 

I B=2"oC 

6 
C= 70·C 
D=-200C 

E=- 3O"C 

I 

~ 
J 

/ ./ 

T 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

i=1 kHz 

I 

le (mA) UCE (V) 

0,2 6 

2,5 8 

55 3,6 

20 7,1 

20 7,3 

! 
1°, 

B 
1 

I 
I 

r-

r-
I 1 I II 

IJ 
..-1 $~~ 10"2 4 6 8 10-1 2 L 6 2 

fiM! 
2 L 

;;îl,\, 1 

d80 ~----------=---------------------~-------
-1 

-2 

-3 

10 

lui T3. uUUIClICCII 

tranzilsto,arelle T 3 şi T 4 

tranzistoarele T3 
prin dioda 01' 

Pentru corecţia semnalului de ie
şire in gama frecvenţelor inalte s-a 
introdus circuitul C7-R10. 

Pentru a asigura o fidelitate a re
dării şi În domeniul frecvenţetor 
joase, difuzorl!1 este cuplat prin in
termediul unui condensator electro
litic de mare capacitate. Pentru obţi
nerea unor performanaţe supe
rioare, schema are o buclă de reac
ţie negativă prin rezistorul Re (1200). 

Peforman1e ,. caracteristici (T = 
25°C) 

Va:14,4 V 
P ieşire (Pa), 0=10%, la 1 kHz : >7 

W 
P ieşire (P o), 0=10%, la 1 kHz : >4 W . 

R.=3W 

tew1shIJnEUIL de intrare in 

U intrare (Pa, la 0=10%): 23 mV 
"U intrare (Pa = 0,5 W): 6 mV 
R intrare: >60 kO 
Banda de frecvenţă la -3 dB şi Pa 

=3 W: 65+33 000 Hz 
Curentul de repaus (P 0=0 W): 80 

mA 
Difuzor (Rd: 40 
Reacţie negativă: 27 dB 
Funcţionarea tranzistoarelor În 

montaj este indicată În tabelul alătu
rat. 

Tranzistoarele T4 şi Ts vor fi obli
gatoriu montate pe un radiator. 



G,ENERATOR 
IONt NEGATIVI 

Efectul fast al aerului "regenerat" 
cu ion; negativi este practic consta·· 
tat şi recomandabil, În special, pen
tru locurile supuse poluării atmosfe
rice. Un generatot de ioni negativi 
produce efecte tonice mult mai pre
ferabile consumului de medica
mente. De aceea vă recomandăm 
montajul de mai jos. 

PRINCIPIUL DE CONSTRUCŢIe: 

Un oscilator de înaltă 
este construit cu ajutorul unui 
6V6 alimentat direct cu c.a. 
Oscilaţia este obţinută prin 
inductiv Între circuitele grilei 
dului L3 şi L1). Tensiunea 

este multiplicată de bo
bina ridicătoare L2' apoi redresată 

dioda flltrată de conden-
de C3 .. Se obţine astfel 

o tensiune continuă (sau aproape) 
de ordinul a 5 kV. Această tensiune 
este aplicată pe o grilă ionizatoare. 
Pentru îmbunătăţirea difuzării aeru
lui ionizat, montajul mai este prevă
zut cu un ventilator plasat În spatele 
grilei. 

REALIZAREA PRACTiCA 

Pentru optimizare schema origi
nală a fost modificată. 

Bobina L2 este Înlocuită În monta
jul definitiv cu înfăşurarea de la un 
transformator de ieşire linii TV. Aşa 
cum se vede din figura 2, bobina 
este înfăşurată pe un tub de carton 
bachelîzat. L1 are 100 de spire fir 
emailat 0,25 mm, L3 are 60 de spire 
din acelaşi material, ambele bobi
nate pe L2• 

O piesă cilindrică izolantă O este 
introdusă forţat şi lipită. Această 
piesă este traversată de şurubul b, 
(3 mm) cu capul în interior. 

Tubul 6V6 a fost înlocuit cu EL300 
(sau 6FN5). 

Legăturile la soclu sînt indicate În 
figura 3, iar încălzirea se face la 6.3 
V; 1,65 A. 

Tubul redresor Încălzit la 1,25 V; 
0,2 A este mai dificil de găsit. Dar se 

CĂL.IN ST ĂNCULESCU 

poate recupera de la un transforma
tor de linii lampa DY802 (1,4 V şi 0,6 
A). Chiar dacă aceasta este "obo
sită", ea poate fi utilizată fiindcă nu 
e nevoie dec'it de 2 MA. 

TRANSFORMATORUL DE Al~ 
MENTARIE 

Acesta se poate realiza prin recu
unui transformator de mo·· 

dintr-un radio vechi. Secţiu
magnetic (tole în E) 

este pentru a degaja fără 
încălzire mare puterea necesară (fig. 

(220 
În gol 

menta 
300. 
este 
primarul 
voacă o 
esţe prea . 

In cazul unui transformator cu ca
racteristici . necunoscute, acesta se 
poate modifica astfel pentru a răs
punde condiţiilor necesare montaju
lui: 
~ se injectează În primar 220 V la 

50 Hz; 
- se măsoară U2 În secundar 

(fig. 5) şi se notează tensiunea; 
- se demontează transformatorul 

şi se scoate bobina; 
- se scoate Înfăşurarea secun

dară numărÎndu-se spirele (n). 
Fie U3 noua tensiune de obţinut 

(7,5 - 8 V) şi x numărul de spire de 
bobinat. Tensiunea În secundar fiind 

~ --,'------. 

În laboratorul electronistulu! amator se găsesc adeseori numeroase com
ponente electronice "demodate", recuperate din d!versele aparate de fabri
caţie industrială le,lte din uz. După o prealabila verificare, multe dintre 
aceste piese - in special tuburile electronice - se pot dovedi extrem de 
utile În abordarea unor montaje electronice moderne, aşa cum sugerează, 
de exemplu, construc'la descrisă in continuare. 

proporţională cu numărul de spire, 
avem U2/U3=n/x; adică xU2=nU3 şi În 
final x=nU3/U2. 

Pentru a bobina noul secundar se 
păstre,?ză aceeaşi secţiune (60/100 
mm). Infăşurarea de filament se rea
lizează din sîrmă emailată de 
0,45-0,5 mm şi se separă printr-o 
înfăşurare de scotch. Numărul de 
spire se deduce din n găsit prin ace
eaşi formulă. 

Nu ne mai rămîne decît să rea
samblăm transformatorul, verificînd 
ca bobina să intre cu un joc sufi-
cient n fereastra circuitului 

ieşire 

c 

din urmă este 
între care se gă

de carton. Această 

18mrr: 

Al TE COMPONENTE 

Figura 6 conţine schema definitivă 
a montajului. Condensatorul variabil 
(ajustabil) C1 din figura 1 este In 
acord cu circuitul de anod din V1. In 
schema propusă s-a folosit un con
densator fix ceramic de 100 pF/3 
kV. Rezistenţa R1 a fost eliminată. 
R2 are valoarea de 22 kH. Rezistenţa 
R3 scade tensiunea anodică 
ia 180 V. Aceasta este montată pe o 
plăcuţă suport cu ajutorul unei tije 
filetate de 3 mm şi cu rondele izo
lante (fig. 7). 

Condensatorul de filtraj C3 a fost 
înlocuit cu patru condensatoare de 
2,2 nF în serie (tensiunea de servi
eiu - 3 kV), ceea ce oferă o bună 
măsură de Cele patru 
condensatoare pe o placă 

~d 
I \ 

lcircuit magnetic (tole În I) 
I 
I 
19 
I 

C3 I 
SOOpF 
tlkV EL300/6FN5 

primar secundar 
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~urub 

rondelă 
metal 

40mm 

I rondele 
mică c: 

o o 
Lf) 

90mm 

\ 

tijă filetată 
Fig. 7 

suport 

izolatoare (fig. 8). 
La sfîrsit se montează conexiunile 

lămpii (1'ig. 9). Bucla de Încălzire 
este tăiată la mijloc, ieşirile 8 1 şi 8 2 

vor fi conectate la regleta cablajului 
pentru a fi legate de secundarul (1,4 
V) al transformatorului. 

Acest procedeu permite. evitarea 
demontării dificile a tubului şi cum 
firul de ieşire din THT -R este deja 
legat la filament, este suficient să 
tăiem acest fir, care va fi, În montaj, 
legat la masă, 

Redresorul conduce În sensul să-

cosă d~ 
masă 

DY802 

geţii, dar este posibil să obţinem o 
tensiune redresată pozitivă În raport 
cu masa În a (fig. 10 a şi b) şi nega
tivă În raport cu masa În B. Singura 
diferenţă constă În poziţia bornelor 
+ şi - În circuit. 

ASAMBLAREA 

Mai întîi se fixează suportul tubu
lui EL300 pe postamentul transfor
matorului, apoi se pregătesc cone
xiunile de încălzire la transformato
rul de alimentare, O mică piesă 

DIVIZOR 
deFRECVENTA 

Majoritatea frecvenţmetrelor 
echipate cu circuite integrate 
TTL lucrează pînă la frecvenţa 
de 30 MHz, dar de multe ori în 
realizarea sau reglarea unor 
aparate operăm cu frecvenţe 
mult mai mari. 

Situaţia aceasta se rezolvă uti
lizînd un divizor de fr.ecvenţă ce 

., 
1. DONE 

conţine un circuit specializat de 
tipul 95H90. 

Acest circuit funcţionează 
bine pînă la aproximativ 250 
MHz, operind o divizare cu 10 
(fig. 1). 

Semnalul a cărui frecvenţă ur
mează a fi măsurată se injec
tează pri ntr-un condensator de 1 O 

plată se foloseşte pentru fixarea tijei din patru paie decupate din tablă de 
suport a rezistenţei R3' aluminiu (fig. 12). 

Se observă din figura 11 că efec
tuarea cablajului s-a realizat "În 
aer", punctele "calde" fiind evitate 
(de exemplu, Între condensatorul C2• 

dispus vertical, şi bobina L3)· tvbntajul (DUPĂ lE HAUT-PARLEUR NR. 1 495) 
este introdus În cutia unui transformator 
vechi. Ventilatorul este construit pe un 
motor de pickc-up cu o elice realizată 

nF, după care sînt plantate două 
diode 1N914 (1N4148) cu rol de 
protecţie-Ii mitare. 

AI doilea condensator de 10 
nF este montat pentru blocarea 
tensiunii de alimentare ce se 
aplică la pin 1. Şocul S1 are 45 
de spire din CuEm 0,15, bobi
nate pe un corp de rezistor de 
0,5 W (rezistenţă cel puţin 100 
kO). iar şocul 82 are 3-4 spire, 
bobinate pe un miez de ferită. 

Circuitul 95H90 Împreună cu 

piesele aferente se montează pe 
un circ4.it imprimat arătat În fi
gura 2. Intreg montajul se intro
duce apoi Într-o cutie metalică 
feromagnetică. 

La plantarea pieselor se va 
avea grijă ca circuitul integrat să 
se fixeze ultimul, eventual se va 
folosi un soclu. 
După terminarea construcţiei 

se reglează potenţiometrul semi
reglabil de 1 kO să se obţină 
cit mai mare frecvenţă de lucru. 

+5v 
~------~---L __ r--+--~~J-------~~~-.----

9SH90 

().--..... - ... , " .., 
10"F IEŞIRE 

II 
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1850 DATA 30.20.65.38.7.14.419.5,2237,1.38,1.25.0.0915.1.6,216.[ArJ3d10.4s2.9.2.4.2b,2,ZINC 
1860 DATA 31.Gu.69.72.5.91.29.8,2237.1.41.1.26.0.079.1.6.138.[ArJ3d10.4s2.4pl,11.8,4,3u.3.GALIU 
1~70 DATA 32.Ge.72.59,5.32,937.4.2830.1.37.1.22.0.073.1.8.187.[ArJ3d10.4s2.4p2.13.6.4.4u,4.GERMANIU 
1880 DATA 33.As.74.9216.5.72.817C36 Atm),613(Subl>.1.39.1.20.0.082.2.0,231.[ArJ3d10.4s2.4p3.13.1.4.5u.-3.3.5.ARSEN 
1890 DATA~~4,SeF78.96.4.79.217.685,1.40.1.16.0.084.2.4.225.lArJ3d10.4s2.4p4.16.5.4.6u.-2.2.4.6.SELEN 
1900 DATA 35,Br.79.904.3.12,-7.2,58 •• 1.14.0.070.2.8,273.[ArJ3d10.4s2.4p5.23.5.4.7u.-1.1.3.5.7.BROM 
1910 DATA 36 ,Kr. 83 .80.2.6. -157.3. -152, ,1.12 ••• 323. [ţ~r J3d10. 4s2 .... +p6, 32.2. <L 0 •• KIUPTON 
1920 DATA 37,Rb.85.4678.1.53.39.688,2.48.2.16.0.08,0.8.96.[KrJ5s1.55.9,5.1u,1.RUBIDIU 
1930 DATA 38.Sr,B7.62.2.6,76B,1380,2.15,l.91.0.176.1.0.131,EKrJ5s2.33.7,5,2u.2.STRONTIU 
1940 DATA 39,Y.88.9059.447.1509.2927.1.78.1.62.0.071,1.3.152.[KrJ4dl.5s2,19.8,5,3b.3,YTRIU 
1950 DATA 40.2r.91.22.6.49.1852,3580.1.60,1.45,0.066,1.4.160,[KrJ4d2.5s2,14.1,5,4b,4,ZIRCONIU 
1960 DATA 41.Nb,92.9064.8.4.2468.3300,1.40,1.34.0.065.1.6,156,CKrJ4d4:5s1,10.8,5,5b.3.5,NIOBIU 
1970 DATA 42,Mo,95.94,10.2.2610.5560,1.39,1.30,0.061,1.8,166,CKrJ4d5.5s1.9.4.5,6b.2.3.4.5.6,MOLIBDEN 
19B0 [IATA 43. Te. 97 F 11.5,2140" 1. 36~ 1.2Z-1 ~ L 9.1.67. n':r'J4d::;.5s2, ,5, 7b. 7, TECNETIUM(~ 
1990 DATA 447Ru,101.07.12.2.196674900;1.~4~1.25.0.057,2.27173,[KrJ4d7.5s1,8.3,5.8,2.3.4.6.8.RUTENIU 
2000 DATA 45,Rh,102.9055,124.1966,4500,1.34,1.25,0.059,2.2,178,[KrJ4d8.5s1.B.3,5.8,2.3.4.RODIU 
2010 DATA 46.Pd.106.4.12.0.1552.3980r1.37.1.28.0.058.2.2,~92.[KrJ4d10.5s0.8.9.5,8,2.4,PALADIU 
2020 DATA 47.Ag,107.868.10.5.960.8,2210.1.44.1.34.0.056,1.9.175.[KrJ4d10.5s1.10.3,5.1b.l.ARGINT 
2030 DATA 48.Cd,112.40.8.65,321.765,l.54,1.48,0.055.1.7,207,[KrJ4d10.5s2,13.1,5.2b,2.CADMIU 
2040 DATA 49.10.114.82,7.31.156.2,2000,1.66,1.44.0.057,1.7.133.[KrJ4d10.5s2.5pl.15.7,5.3~r3,INDIU 
2050 DATA 50.Sn,118.69.7.30.232.2270.1.62.1.41.0.054.1.8,169,CKrJ4d10.5s2.5p2.16.3,5.4a.2.4,STANIU 
2060 DATA 51.Sb.121.75.6.62,630.1380.1.5971.40,0.049Tl.9~199.[KrJ4dI0.5s2.5p3.18.4.5.5a.-3.3.5.STIBIU 
2070 DATA 52,Te,127.60,6.24.449.5.990.1.60.1.36.0.047,2.1.208.[KrJ4d10.5s2.5p4,20.5.5.6a,-2.2.4 6,TELUR 
2080 DATA 53.I.126.9045.4.94,113.7,lB3,.1.33,0.052.2.5,241,[KrJ4d10.5s2.5p5.25.7,5,7a,-1.1.3.5.7.IOD 
2090 DATA 54,Xe,131.30,3.06.-9,--108"l.31,.,280,[KrJ4d10.5s2.5p7,42.9,5.0.,XENON 
2100 DATA 55,Cs.132.9054,l.90,28.7.690.2.67,2.35,0.052,0.7,90,(XeJ6s1,70,6,la.1,CESIU 
2110 DATA Ba.137.34 ,714,1640.2.22,l.98.0.06B,0.9.120,[XeJ6s2,39,6.2a. BARIU 
2120 DATA 138. 6. 920,3470,1 87,1.69,0.045,1.1 129 [XeJ5dl. 6,3b 3 
2130 DATA Ce.140.12 67, .3468.1.81.1 65.0.042,1.1 .5d0. .21 0.6. 
214iJ tlA+A - ~ .82. 
2150 {IATA 60. ,_144.27..00 p 1024, .82. .64.0.045, .2. y [XeJ4f'*. 5d0. 
2160 {iATA 61 .F'M.145 •• 1: 1027] " .1.63. 7 .133. [XeJ4f5. 5d0. 6s2 7' 6.1antan ide 7 3, I::.L~·"·\M!::··T"I @ 

2170 DATA 62.SM,150.4.7.54.1072.1900.1.81,l.62.0.042.1.2.129,[XeJ4f6.3d0.6s2.19.9,6.1antanide,2.3.SAMARIU 
2180 DATA 63.Eu,151.96,5.26.826.1439.1.99.1.85.0.039.,131,[XeJ4f7.5d0.6s2.28.9.6.1antanide.2.3.EUROPIU 
2190 DATA 64.Gd.157.25 7.89.1312.3000.1.79.1.61,0.071.1 l,142.CXel4f7.5dl.6s2,19.9.6 luntanide.3.GADOLINIU 
2200 DATA 65,To,158.9254,8.27,1356.2800.1.80,1.59,0.044.1 2.155,[XeJ4f9.5d0.6s2,19.2,6.1untunide.3.4,TERBIU 
2210 DATA 66.Dy,162.50.8.54.1407,2600,1.80,1.59.0.041 •• 157,rXeJ4f10.5d0.6s2.19.0.6.1antanide.3.DYSPROSIU 
2220 DATA 67.t-Io.164.9304.8.80.1461.2600.1.79.1.58.0.039.1.2 r .CXeJ4fl1.5d0.6s2.18.7.6.1antanide.3,HOLMIU 
2230 DATA 68,Er,167 26.9.05.1497,2900.1.78.1.57,0.040,1.2.,[XeJ4f12.5d0.6s2,18.4,6,lantanide.3.ERBIU 
2240 DATA 69. 168.9342.9.33 1545,1727.1.77.1.56.0.038.1.2. [XeJ4f13.5d0.6s2,18.1.6.1antanide 2 3. 
2250 DATA 70.Yb 04.6.98.824,1427.1 94 .0.035.1.1.143.rXeJ4f14.5d0.6s2.24.8.6.1antanide,2.3.YTERBIU 
2260 71.Lu,174.97 9.84.1652.3327.1.75.1.56.0.037.1.2.115.rXe'4f14.5dl.6s2.17.8.6.1atanide.3,LUTETIU 

există unele circuite care nu 
fi testate decît cu elemente 
Înaltă impedanţă fiindcă in 

alt mod buna lor 
este perturbată. Aceste 
În special la frecvenţe rll"tl'I".:lI1rO 

trebuie să aceeaşi am
plificare ca la frecvenţe mal 
joase. 

Schema prezentată lnfigura 1 
utilizează două tranzistoare şi 
este alimentată la numai 5 V, 

ceea ce o recomandă a fi între
atît la osciloscoape, cît 

şi la unor frecvenţmetre 
cu circuite TTl. 
Observăm că la intrare este 

folosit un tranzistor cu efect de 
cîmp (drenă comună) ce are in 
grilă un di\!!zor rezistiv, format 
din două rezistoare de 2,2 MO şi 
10 MO. 

Acest divizor permite aplica
re~ unei tensiuni de pînă la 250 

"0 .. . O· .··'8ţ'24iS f:' 

l...).. ~ .... 1,1. t1L. L~4 i . ,it' -an::::J-tA -".Q ..... ~~ .. !. 

O 
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·fi.· .. '.· .•... T -c::::Jo-. . -tUlII.lIIllUllr U .. ~ ···T 
'. _ 'Ia SGo L . ~.: .rc==L.-

TE.,NIUM 3/1988 



2270 DATA 72,Hf,17B.49,13.1,2222,5400,1.67,1.44,0.035,1.3,127,[XeJ4f14.5d2.6s2,13.6,6,4b,4,HAFNIU 
2280 DATA 73,Ta,lB0.9479,16.6,2996,51425,1.67,1.44,0.036,l.5~138,rXeJ4fI4.5d3.6s2,10.9,6,5b,5,TANTAL 
2290 DATA 74,W,1783.85,19.3,3410,5930,1.41,1.30,0.032,1.7,184,[XeJ4fI4.5d4.6s2,9.53,6,6b,2.3.4.5.6,WOLFRAM 
2300 DATA 75,Re,186.207,21.0,31B0,5900,1.37,1.28,0.033,1.9,182,CXeJ4f14.5d5.6s2,8.85,6,7b,I.2.4.6.7,RHENIUM 
2310 DATA 76,Os,190.2,22.6,3000,5500,1~35,1.26,0.031,2.2,201,[XeJ4f14.5d6.6s2,8.43,6,B,2.3.4.6.8,OSMIUM 
2320 DATA 77,Ir,92.22,22.5,2454,5300,1.36,l.27,0.031,2.2,212,[XeJ4f14.5d7.6s2,8.54,6,8,2.3.4.6,IRIDIUM 
23,30 DATA 78,Pt,.195. 02,21.4,1769,4530,1.39,1.30,0.032,2.2,207, [XeJ4f 14. 5d9 .6s1, 9 .10, 6,8,2.4, PLATIN 
2340 DATA 79,Au,196~966B5,19.3,1063,2970,1.36,1.34T0.031,2.4,213,EXeJ4f14.5d10.6s1,10.2,6,lb,1.3,AUR 
2350 DATA 80,Hg,200.59,13.6,-38.4,357,1.57,1.49,0.033,1.9,241,EXeJ4f14.5d10.6s2,14.8,6,2b,2,MERCUR 
2360 DATA 81,Tl,204.37,11.85,303,1457,1.71,1.48,0.031,1.8,141,EXeJ4f14.5d10.6s2.6pl,17.~,6,3a,1.3,TALIUM 
2370 DATA 82,Pb,207.2,11.4,327.4,1725,1.75,l.47,0.031,1.8,171,[XeJ4f14.5d10.6s2.6p2,18.3,6,4a,2.4,PLUMB 
2380 DATA 83,Bi,208.9804,9.8,2713,1560,l.70,1.46,0.034,1.9,185,[XeJ4f14.5d10.6s2.6.3,21.3,6~5a,3.5,BISMUT 
2390 DATA 84,Po,209,9.2,254,,1.76,l.46,,2.0,,[XeJ4f14.5d10.6s2.6p4,22.7,6,6a,2.4,POLONIU* 
2400 DATA 85,At,210"302"",2.2,,EXel4f14.5d10.6s2.6p5,,6,7a,-1.1.3.5.7,ASTATIN* 
2410 DATA 86,Rn,222"-71,-61.8",,,248,[Xel4f14.5d10.6s2.6p6,,6,0"RADON* 
2420 DATA 87,Fr,223"27",,,0.7,,[RnJ7s1,,7,10,1.FRANCIUM* 
2430 DATA 88,Ra,226.0254,50,700",.,0.9,,[Rnl7s2,45,7,20,2,RADIUM 
2440 DATA 89,Ac,227"1050"l.88,,,1.1,,[RnJ6dl.7s2,,7,3b,3,ACTINIUM* 
2450 DATA 90,Th,232.0381.11.7,1750,3850il.80,l.65,0.034,l.3,,[RnJ5f0.6d2.7s2.19.9,7,octinide,4.THORIUM 
2460 DATA 91,Po,231.0359.15.4.1230"l.61 •• ,1.5,.[Rnl5f2.6di.7s2,15.0.7,oc~inide.4.5,PROTACTINIUM 
2470 DATA 92,U,238.029,19.07.1132,3818,1.38,1.42,0.028,l.7"ERnJ5f3.6dl.7s2,12.5,7.octinide.3.4.5.6,URANIUM 
2480 DATA 93.Np~237.0482,19.6,637,.1.3".1.3,.ERnJ5f4.6dl.7s2,21.1.7.actinide,3.4.5.6.NEPTUNIU m 
2490 DATA 94,Pu.244,,640.3235,l.51,.7.1.3,[Rnl5f6.6d0.7s2,,7,actinide,3.4.5.6.PLUTONIU m 
2500 DATA 95,AM,243.11.7",l.73.,0.033.1.3"ERnJ5f7.6d0.7s2,20.8,7,octinide,3.4.5.6,AMERltIU O 
2510 DATA 96.CM,247. 77 ",7.,CRnJ5f7.6dl.7s2 •• 7.octinide.3.CURIU m ' 
2520 DATA 97.Bk,247"'7,, ••• ERnJ5f9.6d0.7s2,.7.ovctinide,3.4,BERKELIU G 
2530 DATA 98.Cf,251,.""T •• ERnJ5f10.6d0.7s2,,7.octinide,3.CALIFORNIUm 
2540 DATA 997Es~2547"'7r"7ERn]5fl1.6d0.7s2,.7,actinide •• EINSTEINIum 
2550 DATA 100,FM.257, •• "" •• [Rnl5f12.6d0.7s2,,7,actinide.,FERMIUM(m> 
2560 DATA 101,Md,258,7 •• , •• ,.ERril5f13.6d0.7s2 •• 7,octinide"MENDELEEVIUm 
2570 DATA 102.No.255 •••••• 7T.ERnl5f14.6d0.7s2 •• 7.actinide •• NOBELIUM(@) 
2580 DATA 102.Lr.260 ••••••• ,.ERnJ5f14.6dl.7s2.,7.octinide.,LAWRENCIUG 
2590 DATA 104,Ku/Rf.261 ••••••••• [Rnl5f14.6d2.7s52,.7.4b •• KURCEATovrU/RUTHERFORDIUM(G) 
2600 DATA 105.Ha-.262 •• , •••••• (RnJ5f14.6d3.7s2,.7,5b •• HAHNIUN 
2610 DATA 106.?263"'TT •• ,,[Rnl5f14.6d4.7s2 •• 7.6b yT ? 
2620 DATA .0.0.0. •• '.7 •• 7.7.T.71' 

2630 REM *** SUBRUTINA DE CALCUL A NUMARULUI DE MOLI SI VALI *** 
2640 PRINT CHR~(24):FOR 1=1 TO 20:PRINT CHR~(26).:NEXT I:PRINT:PRINT • 
2650 GOSUB 830 
2660 INPUTHCITE GRAME N;GR 
2670 NMOL=INT(GR*1000/MM)/1000 
2680 NVAl=INT(GR*1000/N)/1000 
2690 PRINT-CANTITATEA DE H;GR;H 9 DE H;NS~;H REPREZINTA:-
2700 PRINT TAB(25);NMOl;H MOlI. RESPECTIV-
2710 PRINT TAB(25);NVAL;H ECHIVALENTI-GRAM

H 

2720 RElURN 
2730 REM *** SUBRUTINA DE CALCUL A MOLARITATII SI NORMALITATII SOLUTIILOR *** 
2740 PRINT CHR~(24):FOR 1=1 TO 20:PRINT CHR~(26);:NEXT I.PRINT 
2750 INPUTHUNITATEA DE MASURA A CONCENTRATIEI SOLUTIEI: g/100 mI (1); gll (2); ppm (mQ/I) (3) -;UM 
2760 INPUTHCONCENTRATIA SOLUTIEI N;CONC 
2770 ON UM GOTD 2780.2800,2790 
2780 GR=CONC*10:GDTO 2800 
2790 GR=CONC/1000 
2800 GOSUB 830 
2810 MOL=INTeGR*1000/MM)/1000 
2820 NOR=INT(GR*1000/N)/1000 
2830 F'R Hn: PRINT 
2840 PRINT-SOLUTIA DATA DE -;NS~r- ARE 
2850 PRINT TAB(25);N MOLA RITATEA DE MOl; -SIN 
2i}/,e. PBINT ŢM{(25).'~NOF;M{:llITţ.ITEţ~1 DE H;NOR 
287\} PETUf~N 

alăturat ia 
În factori 

natural cu 
de 9 cifre. Cîteva exemple con-
cludente, iar orice alte comentarii 
de prisos. 

INTRODUCETI NUMARUL 

N=123 

* * * * * * * *' * * * *' *' *' *' 
3*4.1 

INTRODUC~TI NUMRRUL 

N=3451S 

* * * * * * * * *' * * * * * *' 
2t7*31'3-

INTRODUCETI NUMARUL 

N=34567 

* I * * * * * •• I • It I * 
13*26159 
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il ~~~ DE5COMPUN!Re~ UNUI 
30 REM 
40 REM NUMAR IN FACTORI PRIMI 
50 RI!M 
150 DIM A(1,L2) 
70 PR INT ., INTRODUCET I NUr-JARUL." 
80 INPUT "N=";X 
90 PRINT " 

100 LET J=l: LET K=l 
110 FOR I=2 TO X 
120 II" X/I"INT (X/I) THEN 

IJ.l).1: LET R(J.2) =K: LET 
: LET K=K+1: ;0 TO 120 

130 II" X=l THEN GO TO 170 
14i2l II" 1,/I<>INT (XII) Rtm t'.==1 T 

HEN GO TO 160 
150 IF :)(/1 <> INT (X/Il RND 1", <> 1 

THEN PRINT R(0.1);'·1''';!=i(J.2): LE 
T 1<.=1: L.ET -.I=J+1 

160 NEXT I 
170 PRINT ,., * * * '" '* .'" ., *' *' 

'* '* *' * '" *""" 160 FOR I=l TO 12 

~~~ iţ ~~i:~~~~ +~~~ ~gI~Ş ~t~. 
lh0 II" R(I.2) 01 THEN ~R1NT !=in 

g;1rtr; ~ )î ... !). i) 00 TH!N F'RINT 
*,"j 

230 ~1e:>::T I 
240 PRINT GO TO 60 
250 STOP 

nivelului 
la cunoaş

terea respectarea de către aceştia 
a normelor de circulaţie. formarea 
unui comportament disciplinat şi 
preventiv pe drumurile publice. 

Manualele, realizate in atrăgătoare 
condiţii grafice, Îşi propun să fami
liarizeze copiii cu principalele reguli 
ale circulaţiei pietonale şi rutiere 
~rin texte tematice, exerciţii aplica
tlve, modele de organizare a jocuri
lor. Exerciţiile practice şi observaţi
ile individuale, in special cele referi
toare la deplasarea pe străzi, la re
cunoaşterea principalelor trasee au 
o pondere deosebită În cuprinsul 
fiecărui manual. Lecţiile propuse 
sînt completate firesc de concursuri 
gen "Cine ştie, cîştigă!", desene te
matice însoţite de variante pentru 
răspunsuri etc. 

Subliniem şi cu această ocazie 
eforturile merituoase ale Secţiei de 
propagandă din cadrul Direcţiei Cir
culaţie a Inspectoratului General al 
Militiei -de a oferi factorilor educa-
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INSTAlATIA 
Dt A'RINntRE 

Instalaţia de aprindere a autoturis
mului Lada se compune din urmă
toarele elemente (fig. 1): bobina de 
inducţie (1), ruptor-distribuitor (2), 
bujiile (3), alternator (4), bateria de 
acumulator (S), contactul aprinderii 
(6) şi condensatorul (7). 

De starea tehnică şi de modul de 
Întreţinere a instalaţie; depind o se
rie de factori printre care şi consu
mul de combustibil. 

La stabilirea contactului electric 
între bornele 30/1 şi 1S, curentul 
electric străbate infăşurarea primară 
a bobinei de inducţie iar În secun
darul acesteia se obţine inalta ten
siune care se aplică bujiilor prin in
termediul ruptor-distribuitorului. 

1. rezistenţa de deparazitare radio; 
2. rotor; 3. contactele ruptorului; 4. 
şurub; 5. crestătura contactului fix; 6. 
bornă (clemă); 7. condensator; 8. la
metă elastică de fixare a capacului; 9. 
corectorul cifrei octanice; 10. suport· 
de blocare; 11. piuliţă de blocare a 
poziţiei distribuitorufui; 12. corpul de 
susţinere a distribuitorului; 13. corec
torulvacuumatic; 14. gresor; 15. 
camă. 

Pentru posesorii unui autoturism 
"Trabant" vă prezentăm o schemă 
relativ simplă a unui temporizator 
pentru ştergătorul de parbriz. 

Tranzistoarele T1 şi T2 lucrează 
ca generator de impulsuri. Cu com
ponentele indicate În schemă se asi
gură o temporizare de 10 secunde. 

T3 este un tranzistor de comutaţie 
necesar comutării releului. 

La conectare trebuie să se ţină 
seama de cele patru fire ale motoru
lui ştergătorului de parbriz, care tre
buie să fie legate astfel: cele două 
fire de culoare maro la contactul de 
lucru, iar cele două de"culoare roşie 
la contactul de repaus. 

Condensatorul de SOOţ,tF se reco
mandă să fie de bună calitate,. 

Componentele se montează pe.o 
placă de pertinax cu dimensiunile 

.4 

KRISTA FILIP 

in legătură cu intreţinerea tehnică 
a instalaţiei de aprindere se fac ur
mătoarele recomandări: 

- verificarea periodică (Ia cca 
1 000 km) a stării contactelor (3) ale 
ruptorului (fig. 2), curăţarea şi, În 
cazul uzării, înlocuirea lor; 

- verificarea şi curăţarea cu ben
zină a contactelor distribuitorului şi 

rotorului; 
- verificarea şi reglarea jocului 

dintre contactele ruptorului; 
- În cazul întreruperii rezistenţei 

de deparatizare (1, fig. 2), aceasta 
va fi scurtcircuitată temporar cu o 
sîrmă şi se va continua drumul pînă 
la staţia service pentru inlocuirea ei; 

- În cazul deteriorării condensa
torului (7) se va proceda la înlocui-

E.FT 353 

Caracteristioile principale ale componentelor instalaţiei de aprindere 

.•• ~. ·.··.i . .. ,\:.:.'~ c·c." ,'c" .. " 

";~I;··~'.A.s:iTJ:uhr .' 
~'7 "r?':"'~.· ''':'''. . ", "". 
Ru ptor -d istri bu itor 

Distanţa Între contacte (mm) 

Forţa ruptorului (g) 

Bobina de inducţie 

Bujiile 

Distanţa dintre electrozii 
bujiei (mm) 

Bateria de acumulatoare 

Condensatorul 

Ordinea de aprindere 

rea lui imediată pentru a nu distruge 
contactele ruptorului; 

- dacă nu există scînteie la bujii 
se verifică, cu o lampă portabilă, cir
cuitul de joasă tensiune (12 V) pînă 
la borna +0 a bobinei de inducţie 
(fig. 1); 

- dacă există alimentarea de 
joasă tensiune şi demarorul se ac
ţionează dar motorul nu porneşte, 

de SOx80 mm şi se amplasează În 
imediata apropiere a ~omutatoarelor 
din bordul maşinii. Intre placa de 

Ţip/date 
Observaţii caracteristici 

" . 

P 12S fără avans 
vacuumatic 

0,37-0,43 cu avans vacuumatic 

SOO-600 

':' B-117 fără rezistenţă 
adiţională 

A17DV 
M14L240 bujii cu filet 

M14LP240 lung 
N9Y 

măsurată cu o leră 
0,S-0,6 plată 

55Ah 

0,2-0,22 ţ,tF 

1-3-4-2 

tlllliilill .......... 1IiI1III1II! 
III 
II 
11 
II 
II 
II 
11 
II 
1 
I 
i 
It 

III! 
e 
II 
llII 
iri 
II 
l'1li 
II 
II .. 
'AES •••••••••••••• ~ 

• • • • 

se verifică prezenţa inaltei tensiuni 
În secundarul bobine; de inducţie pe 
firul central al distribuitorului; 

- capacul distribuitorului, bujiile 
şi fişele de legătură se menţin per
manent În stare mecanică bună şi 
uscate pentru a evita scurgerea de 
curent. 

pertinax şi bord se poate introduce 
o bucată de burete. 

GA 
-------'100 

~oo rO~f'bastru 

100pJ!TIaro rOru/alb 
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TU ROM ETRU 
6P~----~------~--~~~---9~---'------~ 

Montajul descris se recomandă alternativă de 20 V şi are ieşirea co;,. bobină 
pentru autoturismele "Trabant" ali- nectată la pinul 4 al circuitului inte- CDf-I::::J-~1l. 
mentate la 6V. grat A 1. Se reglează R14 astfel Încît XS3 R13 

Circuitul integrat A1 transformă LED-ul conectat la.,pinul 4 al lui A2 21 
impulsurile venite tie la bobină l;lkIl 
Într-o tensiune continuă redresată, ,--_e_-rc:::t-4I---.-----o6P 
proporţională cu turaţia. Aceasta (100Hz) 
este transmisă circuitului integrat Qo.o.Lll..Ll 
A2 prin pinul 17. Dacă montajul este 
corect executat (fig. 1) la fiecare A11 
500 min- I se aprinde următorul LED conbdl. (3 
aşa Încît indicaţia corespunde unui N 
afişaj de pînă la 6000 min- I

, turaţia 20V C>-j1(DI C5 
33rrrI 

................ V 024 ... 

...... .....-~Vo3S 

1---2-11 .... ~~A 3S 

4x 
~Ii--:::i"'" VQA 1S 

optimă fiind cuprinsă Între 2 500 ~i 5I'\J
OH 

..J.f\F 
4000 min-- I

• Luminozitatea LED-un- "l>-..... -----4D=-==:o--... ----oN 
lor se reglează din fotorezistenţă. 

. C7 R19 R26 
22J.lF 120 kn. 3000. Ia A3/confad2 

Reglarea turometrului se face cu 
ajutorul montajului din figura 2. 
Acesta este alimentat cu o tensiune 

cu 1l'""",..-""nT<:4 

ia 
circumstanţe. Şi 
veşte uleiurile de şi cele 
vară lucrurile sînt mai limpezi, deoa
rece există un criter.iu cert de depar
tajare: vîscozitatea, În legătură cu 
lubrifianţii motoarelor În doi timpi, 
dezbaterile rămîn suspendate; la în
trebarea: pot fi utilizate sau nu 
uleiurile destinate motoarelor În pa
tru timpi la ungerea celor În doi 
timpi? nu se dă întotdeauna un răs
puns argumentat. 

Lubrifianţii motoarelor cu circuit 
de ungere Închis, specifice agrega
telor În patru timpi, asigură, În ace
Iaşi timp, lubrifierea, răcirea, protec
ţia chimică şi evacuarea impurităţi
lor mecanice din zona unsă. Astfel 
de lubrifianţi trebuie să-şi păstreze 
proprietăţile funcţiilor enumerate pe 
o perioadă de timp cît mai mare, 

_ deci să aibă o foarte bună stabilitate 
chimică şi fizică. În plus, uleiurile 
destinate motoarelor În patru timpi 
nu trebuie să spumeze În interiorul 
carterelor şi nici să formeze. depo
zite care ar bloca circuitele. In sfîr
şit, acestor lubrifianţi li se mai cere 
să fie rezistenţi la oxidare, să nu 
ardă pe pereţii cilindrului În zona În 
care aceştia vi n În contact cu gazele 
de ardere. Se ştie că uleiurile se 
produc prin rafinarea ţiţeiurilor pa
rafinoase selecţionate şi că În stare 
primară ele nu Întrunesc calităţile 
arătate. De aceea În cea mai mare 
majoritate a cazurilor aceşti lubri
fianţi se aditivează cu diverşi com
puşi antioxidanţi, anticorosivi, deter
genţi, antispumanţi, dispersanţi şi 
de antiuzură. Trebuie să se reţină că 
acestor lubrifianţi nu li se impun ca
lităţi energetice, deoarece arderea 
lor În camera de ardere este, nedo
rită. 

în ceea ce priveşte motorul În doi 
timpi, se ştie că În marea majoritate 
a cazurilor ungerea se realizează 
prin amestecarea lubrifianţilor cu 
combustibilul. Uleiul ajunge la locu
rile de ungere ca parte-componentă 
a amestecului carburant, dar o dată 
ajuns În camera de ardere el este 
ars la fel ca benzina, contribuind 
astfel la producerea energiei meca
nice. Este adevărat că, mai ales cind 
motorul este rece, uleiul nu se con
sumă in intregime, dar cea mai mare 
parte arde totuşi, după ce a folosit 
la lubrifiere. Deoarece la motorul in 
doi timpi uleiul evoluează un singur 
ciclu, lui nu i se cere o deosebită 
stabilitate fizică şi chimică. Ceea ce 
i se impune Însă cu deosebire este o 
foarte bună miscibilitate cu benzina. 
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să lumineze. 
Întrucît turometrul propus lu-

Or. ing- MIHAI STRATULAT 

Uneori, pentru a Îmbunătăţi calităţile 
de miscibilitate, uleiul se prepară În 
prealabil cu benzina grea, IivrÎn
du-se în această. formă la staţii (vezi 
uleiul Hyzet). in schimb acestor 
uleiuri li se cere să se aprindă uşor 
şi să ardă cît mai complet o dată cu 
combustibilul. 

Din aceste motive, calitativ vor
bind, uleiurile utilizate la motoarele 
În doi timpi sînt inferioare, fapt care 
se traduce şi În preţul de 3-4 ori 
mai mic decît cel al uleiurilor folo
site la motoarele În patru timpi. 

Din cele arătate rezultă că nu este 
permisă inversarea calităţii uleiurilor 
la cele două categorii de motoare. 
Utilizarea unui ulei destinat motoa
relor În doi timpi la un agregat În 
patru timpi duce la distrugerea tim
purie a acestuia, deoarece uleiul 
respectiv nu va rezista nici fizic, nici 
chimic Îndelungatelor solicitări ter
momecanice din motor. Pe de altă 
parte, uleiurile motoarelor În patru 
timpi nu sînt suficient şi rapid misci
bile cu benzina şi nu ard complet În 
came~a de ardere: de aceea ele vor 
grăbi uzura motorului şi vor favoriza 
formarea de calamină. 

În Încheierea acestei discuţii 
poate că este .. bine să se facă unele 
referiri la economicitatea lubrifierii. 
Întotdeauna motorul În doi timpi 
este incriminat ca fiind un risipitor 
de lubrifiant, deci neeconomic. Am 
văzut însă că sub aspectUl preţului 
lucrurile nu stau aşa. Pe de altă 
parte, s-a arătat că cea mai mare 
parte a uleiului nu se aruncă În at
mosferă, ci este folosit drept com
bustibil. Cantitativ vorbind, accep
tînd un raport de amestecare 1 :33,3, 
un motor În doi timpi de 600 cm3 

consumă cca 15 I de ulei la 10 000 
km rulaj. Un motor similar În patru 
timpi consumă intre 6 şi 10 I de ulei 
la acelaşi rulaj (in funcţie de interva
lul dintre schimburi acceptat de pro
prietar). Deci aici motorul În doi 
timpi ar apărea dezavantajat, dacă 
nu se ţine seama că cea mai mare 
parte a lubrifişntului produce ener
gie mecanică. In sfîrşit, luind În con
siderare că uleiul uzat al motoarelor 
În patru timpi poate fi parţial rege
nerat, dar că În costul lubrifierii 
acestor motoare trebuie inclusă şi 
valoarea unui amănunt care se 
aruncă după folosire: filtrul de ulei, 
se vede că discuţia se complică şi 
că o apreciere valoric exactă este 
extrem de dificilă, dacă nu chiar im
posibilă. Oricum, motorul În doi 
timpi nu este chiar atît de risipitor! 

Şi În orice caz: ulei I ulei, aşa 
cum din motive diverse confundă 
mulţi posesori de automobile. 

crează liniar, nu 
glaje speciale. 

1SV 
sînt necesare re- (După Funkamateur nr. 1/1986) 

UNG RE MOTO L I 
În ultima perioadă, dezvoltarea 

motoarelo!" se desfăşoară pe coor
donatele realizării unor produse cu 
performanţe tot mai ridicate. Ca o 
consecinţă firească a acestei evoluţii 
este cr~şterea solicitărilor mecanice 
şi termice ale pieselor motorului, 
ceea ce implică şi creşterea preten
ţiilor impuse uleiurilor. Lubrifianţii 
pentru motoare trebuie să îndepli
nească, În cele mai bune condiţii, 
funcţiile lor de bază: ungerea, răci
rea, etanşarea şi protecţia chimică a 
pieselor cu care vin În contact. 

Pentru a asigura ungerea pieselor 
aflate În mişcare relativă una faţă de 
cealaltă, intre ele se realizează o pe
liculă de lubrifiant cu scopul de a 
reduce forţele de frecare, a micşora 
uzura şi a preveni gripajele. La func
ţia de răcire, uleiul asigură evacua
rea unei importante cantităţi de căl
dură, fie de la piesele pe care le 
unge, fie de la c~le destinate speCial 
pentru a fi răcite (capul pistonului 
de exemplu). Etanşarea asigurată de 
către ulei are rolul de a nu permite' 
pătrunderea impurităţilor mecanice 
între suprafeţele în contact, lubri
fianţi! oferind şi protecţia suprafeţe
lor metalice de acţiunea corosivă.a 
diferiţilor factori externi şi interni. In 
plus, nu trebuie neglijat nici rolul pe 
care il are uleiul de îndepărtarea 
particulelor abrazive care se. for
mează la suprafaţa pieselor datorită 
uzurii lor pe timpul funcţionării. 

Aşadar, ungerea unui motor re
prezintă o problemă importantă. 

Cele mai importante ·proprietăţi 
ale unui lubrifiant lichid sînt onctuo
zitatea si viscozitatea.Onctuozitatea 
reprezintă proprietatea ulei ului de a 
adera la suprafeţele metalice, for
mîndu-se astfel o peliculă rezistentă, 
care să împiedice contactul direct 
dintre piesele in contact. Viscozita
tea, proprietate intrinsecă de 
curgere a uleiului, asigură accesul ra
pid al acestuia la piesele în. frecare. 
in special pe timpul porniri; motoru
lui. 

Clasificarea SAE a uleiurilor de 
motoare (adoptată de STAS 871-81) 
adoptă două criterii de bază: 'în 
funcţie de viscozitate şi În funcţie de 
tipul serviciului. Clasele SAE in 
funcţie de viscozitate sint: O W, 5 W, 
10 W, 15 W, 20 W, 25 W, 20. 30, 40, 
50 pentru acestea,viscozitatea mi
nimă la 1000 C variază intre 3,8 şi, 
respectiv, 16,3 cSt. Clasificarea 
după tipul serviciului sistematizează 
uleiurile in funcţie de tipul şi gradul 
de solicitare ale motorului, după 
condiţiile de e~ploatare şi c~l~atea 
combustibiiulUl. Noua claSIfIcare 
(STAS 871-81) nu mai cuprinde 
uieiuri neaditivate; nivelul de perfor-

Ing- BON COPAE 

mantă şi domeniul de 
următQarele: Extra 
solicitări uşoare şi 
(m.a.s. cu solicitări 
cu solicitări uşoare), Super (m.a.s. 
cu solicitări severe şi m.a.c. cu soli
citări medii - severe). şi SUper 3 
(m.a.s. şi m.a.c. cu solicitări foarte 
severe). 

Pentru motoarele autoturismelor 
Dacia uzina constructoare interzice 
folosirea uleiurilor M30 Extra şi 
M20/20 W Extra În perioada de ga
ranţie a acestora. 

La motoarele cu aprin.dere prin 
scînteie in doi timpi ungerea se rea
lizează, de regulă, prin amestecarea 
uleiului cu benzina, raportul 
ulei-combustibil variind În limitele 
1:12 şi 1:50 (sau 2-8%). La aceste 
motoare calitatea ungerii se apre
ciază şi prin gradul de obturare cu 
depuneri a ferestrelor, aspectul fus
tei pistonului, ancrasarea bujiilor, 
gradul de mobilitate a segmenţilor. 
La aceste motoare trebuie refăcută 
buna amestecare a uleiului cu com
bustibil după o lungă staţionare a 
automobilului, cînd cele două com
ponente tind să se separe În rezer
vor. 

În general, parametrii principali de 
diagnosticare utilizaţi pentru apre
cierea calităţii ungerii şi a uleiului 
sînt: consumul de ulei, presiunea 
uleiului, aspectUl acestuia şi presiu
nea din carter. 

Consumul de ulei nu constituie un 
parametru sigur, deoarece el de
pinde de foarte mulţi factori: uzura 
grupului piston-cilindru, mărirea jo
cului supapă-ghid, funcţionarea la 
regim termic ri,dicat un timp inde
lungat, calitatea necorespunzătoare 
a uleiului etc. În acest sens se con
sideră că un consum normal de ulei 
reprezintă 0,5-1% din valoarea con
sumului de combustibil. 

Pe timpul exploatării este posibilă 
şi o situaţie anormală: nivelul uleiu
lui din baie creşte in loc să scadă -
cauza o reprezintă pătrunderea apei 
sau a combustibilului În ulei. 

Presiunea uJeiului, indicată la ma
nometru, poate fi mai mare sau mai 
mică decit cea re~omandatăpentru 
motorul respectiv. In primul caz este 
vorba fie de utilizarea unui ulei mai 
vîscos decit cel necesar, fie de de
fectarea supapei de reductie sau a 
manometrului. fie de infundarea 
unor conducte. Dacă presiunea este 
mai mică decit cea recomandată, 
cauzele pot fj următoarele: ulei cu 
v;scozitate prea mică (este difuat 
sau nu se foloseşte $Ortuf recoman
dat), existenta unor defecţiuni me
canice de feluf cefor de fa primul 
caz. 
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La unele radioreceptoare unde re
glajul volumului se execută cu com
pensare prin potenţiometre logarit
mice cu priză ("Neptun", "Mondial", 
"Gloria" etc.), se întîmplă uneori ca 
din cauza uzurii peliculei de carbon 
să se producă Întreruperi ale audi
ţiei şi zgomote neplăcute În difuzor, 
fapt ce, necesită Înlocuirea acestei 
piese ,defecte. Întrucît acest tip de 
potenţiometru se găseşte mai greu, 
înlocuirea lui se poate efectua şi cu 
un potenţiometru logaritmic simplu, 
fără priză, În modul descris În conti
nuare. 
Să presupunem că potenţiometrul 

de volum cu priză al receptorului 
"Gloria", adică P1=250 kD., logaritmic, 

• 6 

D. E. CALVOCORES~U 

prezintă defecţiunea arătată şi tre
buie Înlocuit. Schema originală a 
montajului se arată În figura 1. Inlo
cuirea se face cu un alt potenţiome
tru logaritmic de 250 kD., dar fără 
priză, procurat din comerţ. Apoi 
C403=33 nF se deconectează de la 
masă (pct. B) şi se conectează la 
terminalul "cald" al noului potenţio
metru (pct. A), iar priza potenţiome
trului vechi (pct. C) rămîne dezlipită 
şi neconectată la nimic (fig. 2). 

Radioreceptorul va funcţiona 
acum normal, deşi se produce o 
slabă atenuare a frecvenţelor joase 
la un nivel redus al audiţiei, dar 
acest fapt nu este perceptibil urechii 
În redarea monofonică . 

P1 
250k.n. 
log. 
CU priză 

du-se valoarea la 6,8 
Cuplajul În bobinele Lt 

-Le se reglează prin Şi 
depărtarea bobineior, perpendicular 
pe direcţiile axelor lor. Se stabileşte 
astfel un optim, evita

R 

B 

de 

P1 

CL.05 
~ 

250kll. 
log. simplu 
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Prezint cititorilor 

UONŞERBU 

metrie a tubului PVC am folosit 7 
baterii. 

Tranzistorul folosit 
sau din seria SOT. 



noasâ 
Cultura 
a acestor 
centă. 

Referitor la comercială şi 
nutritivă a ciupercii Stropharia ru

s-a stabilit COimoetliti-
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negativului) 

"'~'\lrl/""'" cu un sistem semiau
de reglare a clarităţii, cu un 

sistem de mascare reglabil conti
cu presorul superior din sticlă 

contra formării inelelor New-
3). 

poate fi echipat cu o se
dispozitive auxiliare, dintre 

care cităm: 
- dispozitiv de reproducere (ca

setă cu film) de 35 mm şi 60 mm; 
- casete pentru planfilme 6,5x9 

cm, de asemenea, pentru reprodu
cere; 

- rame pentru diverse formate 
pînă la 6x6 cm; 

mm. 

macro. 
4) 

un aparat similar 
dar Într-o variantă 

formatului 

Principalele caracteristici sînt: 
- diametrul condensorului de 64 

mm asimetric, biconvex); 
de tip ANARET f 

4,5/50 mm; 
- raport de mărire pe placa de 

bază 2,5 pînă la 13 ori; 
- bec opal de 150 W ca sursă de 

lumină; 
-- placă de bază din lemn avînd 

420x540 mm; 
- dimensiuni maximale 1 045 

mm pe Înălţime, 590 mm În adîn
cime. 

Portiţa aparatului nu are geamuri 
presoare şi nici sistem reglabil de 
mascare 

electromagnetul Em. EI comandă 
pornirea lamelelor metalice ce În
chid accesul luminii pe film. După 
fiecare declanşare se închide un 
contact montat În paralel pe con
densator, asigurînd astfel descărca
rea acestuia şi pregătirea montajului 
pentru o nouă expunere. 

Ultima secţiune a schemei este 
destinată testări; tensiunii bateriilor. 
L.a apăsarea întrerupătorului care 

MAGNIFAX 4 (FIG. 5) 
Este aparatul de mărit destinat 

formatelor mari, pînă la 6,5x9 cm. 
Coloana aparatului este dreaptă. 
Sistemul condensor pentru formatul 
6,5x9 cm poate fi înlocuit cu unul de 
dimensiuni reduse pentru formatele 
mai mici. 

alimentează testerul, se semnali
zează, cu ajutorul unui L.ED, situaţia 
în care tensiunea celor două baterII 
(tip PU 53) este insuficientă pentru 
funcţionarea corectă a sistemului de 
expunere şi obturatorului. 

Porţiunea care este Încadrată cu 
linie întreruptă În schemă reprezintă 
un circuit speCializat (nA n074). ale 
cărui terminale au fost numerotate 
În desen. 

Em 

~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _______ _ 

, __________ 1 

8 9 

'- Tester pentru btaterii.....l 

tor 
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- raport de mărire pe placa de 
bază 0,9 pînă la 7,3 ori; 

- placă de bază din lemn avînd rii 

Principalele caracteristici: 
- obiectiv de tip ANARET 

4,5/105 mm; 
- condensor din două lentile 

planconvexe (pentru utilizarea 
obiectivelor cu distanţe focale de 
105, 90 şi 80 mm) şi filtru anticalo
ric; 

600x520 mm; 
- dimensiuni maximale 1 375 

mm pe înălţime şi 943 mm În adîn
cime; 

- bec opal de 150 W ca sursă de 
lumină. 

Portiţa aparatului este similară cu 
cea de la OPEMUS, dar corespunză
toare formatului 6,5x9 cm. 

II 
Larga diversitate a mărcilor şi ti

purilor de aparate fotografice cre
ează dificultăţi atunci cînd se urmă
reşte procurarea bateriilor. Tabelul 
alăturat poate fi un sprijin În găsirea 
unor Înlocuitori care, cu excepţia di-

lFiz. (:JU'im II:lIJ"' .... u 
mensiunilor şi implicit a capacităţii, 
să poată fi folosiţi În locul tipului 
original de baterie. Menţionăm că 
unele tipuri sînt fabricate de alţi 
producători, sub denumiri diferite. 

COD TENSIUNEA 
DIMENSIUNI MAXIME (mm) 

DURA.CELL (V) DIAMETRIUL fNlll1MEA 

PX14 2.6 16,40 15,40 8,3 
PX19 4,5 16,90 61,26 34 

PX21 4,5 16,90 49,91 33 
PX23 5,6 15,20 20 8 

PX24 :3 11,02 42,40 22 
PUT 5,6 12,10 20.50 9,2 

PX28 6 12,95 
/ 

25,20 11 
P)(30 5 23,93 12,09 . ~5 

PX400 1,35 11,60 3,43 1,4 
PX450 1,35 11,56 14,50 5,1 

PX625 1,35 15,60 6,20 4 
P)(64O 1,35 16,40 11,20 1,9 

PX615 11,60 5,40 2,6 
P)(825 1,: 23 5,90 ., 
RM1N 1,35 16,40 16,80 12 

MN9100 1,5 16 30,20 9,5' 

TR132N '2.,1 17,09 'ZI 
TR133N 4,,05 11,09 50.04 41 

TR162 2,7 16,81 22,53 17 
TR164 5.4 18,81 44,. 34 

101..14 1,5 11,60 5,40 2,2 
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Fluxul 
goso annulata, 

15-20 V 

VI 

1 IX -,- 15 
XI - 1 

1 
16 V -

cuită cu un cap color, respectiv CO
LOR 3; 

oer'sol~ctiivei se 
dintre 

şi pen-

lucrarea 
AorO\/i:zi.onarţ~a cu materiale de bază: 







XS1 

SR1 

de 
ENACHE 

Se poate 
cum a fost desenat scrisoare. 

Amplificatoare de antenă au fost 


