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AURELIAN LĂZÂROIU, LAzAROIU 

Introducere. Circuitul 4011 este 
unul dintre cele mai "populare" circuite din 
seria 4000, serie realizată În tehnologie 
CMOS. EI este format din patru circuite lo
gice identice, cu cîte două intrări fiecare. 
Circuitul integrat este denumit cva-
druplu cu cîte două intrări destinat 
funcţiei logice ŞI-NU ·folosită În 
schemele aparatelor care lucrează În teh
nică digitală. 

Datorită unor parametri specifici, aceste 
circuite integrate se pretează la o serie de 
alte aplicaţii decît cele- logiC? pe care le 
vom numi neconvenţionale. Scopul prezen ... 
tării acestor aplicaţii este acela de a oferi 
soluţii ierftine ale unor variante clasice de 
aparate, soluţii caracterizate prin simplitate, 
reglaje minime, consum redus, plajă mare a 
tensiunii de alimentare. 

Dintr-o serie mai largă de aplicaţii necon
venţionale ale C.I. 4011 prezentăm alăturat 
schema unui generator de audiofrecvenţă 
deosebit de simplu. Ei se constituie Într-un 
aparat util. pentru diferite verificări curente 
În laboratorul electronistului amator. Gene
r'atorul produce semnale În domeniul 
20 .... 20 000 Hz, oferind la ieşirile sale trei 
forme de undă: sinusoidal, dreptunghiular şi 
triunghiular. 

Generatorul poate fi folosit pentru verifi
carea caracteristicii de frecvenţă a ampiifi
catoarelor. preamplificatoarelor corectoare, 
egalizoare~or. corectoarelor de ton şi pentru 
acordul şi reglarea filtrelor folosite in orgile 
de lumină, În instalaţii de telecomandă etc. 
Este de asemenea util În reglarea regimului 
de funcţionare al etajelor amplificatoare fi
nale din aparatura electronică de larg con
sum (radioreceptoare, pick-up-uri, caseto
foane. magnetofoane), în scopul obţinerii 
unor distorsiuni de limitare şi de racordare 
cît mai reduse. Deoarece factorul de distor·, 
siune armonică al semnalului. sinusoidal 
este relativ mare (cca 3% ), este exclusă po
sibilitatea folosirii acestui generator pentru 
măsurători ale factorului de distorsiune ar
monică. Precizăm, însă, că forma semnalului 
sinusoidal este foarte bună, cu excepţia 
unor uşoare asimetrii laterale, vizibile numai 
pe un osciloscop bun. 

în cadrul aplicaţiilor enumerate mai sus se 
foloseşte semnal sinusoidaL Semnalul 
dreptunghiular este util pentru aprecierea 
comportamentului dinamic (distorsiuni tran-" 
zitorii) al amplificatoarelor de şi al 
stabilităţii lor În funcţionare. 

Folosind semnal dreptunghiular se pot de
termina' eventualele· supracompensări sau 
decompensări ale atenuatoarelor compen
sate În frecvenţă. Datorită al 
semnalului dreptunghiular, armonicile supe
rioare ale acestuia pot ajunge in domeniile 
UL, UM, dind posibilitatea unor verificări ale 
etajelor de Înaltă frecvenţă din 
toare. 

Generatorul poate fi făcut foarte uşor să 
lucreze pe frecvenţe foarte joase (0,5-:1 
Hz), datorită stabilităţii foarte bune. In 
această variantă poate .fi folosit la modula
rea În frecvenţă a de tact aie 
liniilor de intirziere sau pentru controlul fil
treior şi defazoarelor care intră În 
nenţa unor În 
modernă. 

În finalul acestei introduceri este cazul să 
arătăm că valoarea totală 
componente ale· acestui nC!il,\jQ>v'~l'f'H' 

şeşte· suma de .. , 70 de 
MICROELECTAONICA - 30 
tor 2><3 poziţii - 15 
metru dublu 
cele cîteva componente 
dotarea oricărui 

2 

Parametri 
Domeniu de frecvenţă: 20 ... 20 000 Hz, 

acoperit prin trei subdomenii cu factor de 
acoperire 1:10, după cum urmează: 

1-20 ... 200 Hz; 11-200 ... 2000 Hz; 111-2 ... 20 
kHz 

Factorul de distorsiune armonică: cca 3% 
Variaţia de amplitudine: ±1 dB. 
Tensiunea de ieş ire: proporţională cu ten-

siunea de alimentare, reprezentînd de 
aceasta următorul procentaj: 

dreptunghiular: 100% 
triunghiular: 50% 
sinusoidal: 15%. 
Valorile rezultate sînt exprimate În Vvv. 

Pentru semnalul sinusoidal, valoarea RMS 
este de 450 ... 700 mV pentru o a 
tensiunii de alimentare cuprinsă între 9 ... 
15 V 
Impedanţa de ieşire, pe toate irile: cca 

1, k!1. 
Variaţia frecvenţei cu tensiunea de ali-

mentare: 1 %oIV 
Curent de alimentare: cea '12 mA 
Descrierea schemei 
Cele mai răspîndite generatoare sînt cele 

cu reţele selective de frecvenţă de tip Wien, 
dublu T sau T pod it. Aceste generatoare 
prOduc numai semnal sinusoidal. Alt de 
generator din ce În ce mai sit şi cu arie 
largă de aplicabilitate este neratorul de 
funcţii. Funcţionarea acestuia se bazează 
pe încărcarea şi descărcarea periodică ale 
un,ui condensator; se generează simultan 
semnale triunghiulare, dreptunghiulare şi si·· 
nusoidale. La acest tip de generator, 
rea frecvenţei se face printr-un singur 
ment, spre deosebire de prima categorie, la 
care reglarea, frecvenţei se face printr-un 
dublet de rezistoare sau condensatoare. La 
generatoareJe de funcţii, spre deosebire de 
cele cu reţele selective, stabilizarea amplitu
dinii la frecvenţe foarte joase nu ridică pro
bleme. 
Funcţionarea generatorului de funcţii 

pus de noi poate fi urmărită pe schema 
figură. Generatorul propriu-zis este 
dintr-un circuit Schmitt realizat cu port 
şi 4,· un integrator format din poarta 2 
condensatorul de temporizare, selectat 
intermediul comutatorului Si a. 
produce simultan semnal dreptunghiular la 
ieş irea circuitului Schmitt şi semnal triun
ghiular la ieş irea integratorului. Datorită im
pedantelor mari ale intrărilor C.I.40ii, ram-

pele semnalului triunghiular au o liniaritate 
bună, asigurîndu-se "din start" condiţiile ob
ţinerii unui semna! sinusoidal cu ~:"rmă 
bună. Obţinerea semnalului sinusoidals~f '\ 
face prin intermediul convertorului triun
ghiular-sinusoidal realizat cu poarta 3, co
nectată 'în configuraţie de integrator. 

Cititorul va observa că În construcţia 
acestui generator se foloseş te totuş i un po
tenţiometru dublu. Trebuie remarcat însă că 
numai o secţiune a acestuia (P1 a) este folo
sită pentru schimbarea frecvenţei. Cealaltă 
secţiune se foloseşte pentru corelarea con
stantei de timp a inţegratorului (formator si
nusoidal) cu frecvenţa curentă. Condensa
toarele cuplate Într~ ieş irile porţilor 2, 3 şi 
masăpreîntîmpină apariţia unor oscilaţîi pa
razite de Înaltă frecvenţă. 

Detalii constructive 
Aşa cum am arătat, C.1.4011 este realizat 

în tehnologie CMOS; În consecinţă, se 
atrage atenţia asupra respectării precauţiilor 
deA păstrare, "manipulare şi folosire specifice. 

Intre terminalele de alimentare ale C.1. (14 
plus, 7 masa) se conectează un condensator 
electrolitic de 50 J:,(F/16 V şi unul ceramic de 

nF. 
de alimentare va debita o tensiune 

de 12±3 V, stabilizată par?metric cu o.diodă 
Zener PL12V sau PL13V. In lipsa acesteia se 

folosi şi o sursă nestabilizat.ă. 
Referitor la potenţiometrul dublu P1, tre

buie arătat că legea sa de variaţie dlat~rmină 
caracteristica de variaţie a frecvent,;!i\t-\ţ,,~
naral, se preferă o variaţie 10garitmic.;ă (ceea' 
ce folosirea unui potenţ iometru 10-
,..,,,-,,'.,nn.T' conectat corespunzător!), dar poate 

.folosit şi un potent iometru liniar. 
! n figură numerotarea porţ ilor nu s-a făcut 

întîmplător; ea corespunde unei optimizări a 
traseelor În eventualitatea realizării genera
torului pe cablaj imprimat. '" 

Pentru adaptarea tensiunir de ieş ire a ge
naratorului la intrări de sensibilitate mare, 

intercala Între generator Ş iaparatu,t 
un potenţiometru liniar de 5 ... 10 kn. 

Extremităţile acestui potenţiometru se cu-
la ieş irea de semnal, respectiv la 

masă; pe cursor se obţine tensiunea cu va
loarea dorită. 

operaţiile de reglaj sînt extrem de 
pentru ca generatorul să fie util În 

aplicaţiile arătate anterior, va trebui să 
(CONTINUARE ÎN PAG. 10) 
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rliHÎ'l'<=>f:I:r,:;, corespunzător tensiu
borna de adu
a lui 

oscilatorul 
numai atunci 

ire scade 
iometrul 

locul lor 
AVML-nou. 
se fac modificările 

VD~V07 

1 si 
Pentru 

am de-

Asa cum este 
tat, . montajul 

o 

siunilor de ",Ii • .,.,,,,nt,,, 
2 respectiv 24-;-.30 V c.c. Între 

alimentare şi minus ie
obţinerea unor 
sau 

mod şi 
cu modificările 

La 13/408 se P1 
era P2), iar la pinul 9/400 se 

P2 

LDATT 

LOATT 
nou 

P1 

LDATT 

CPU 

şi se vor 
potenţ iometru 

care se reglează nivelul 
de dorit. 

. _montajului ~este s~rgpla 
consider ca nu necesită expltQflţll. 

KAolarea tensiunii de ies ire se reali-
montînd Între bornele O si 

Uieşire o de 309 H/1 W şi 
un voltmetru. acţionează- asupf8 

se obţine 
voltmetru. 

de reglaj (P1) pînă 
indicaţia dorită {pe 

Curentul debitat de montaj este li
mitat de curentul maxim de ies ire a 
lui j3E555N. Executînd montajul con
form schemei alăturate, acesta va 
debita la o tensiune continuă 

~t<:lhllit~'~", mai bună de 2%, la un 
de 50 mA. Cresterea curentu

lui de sarcină peste '100 mA poate 
să ducă la distrugerea circuitului in-, 
tegrat. Pentru cei ce doresc să reali
zeze montajul pentru curenţi de sar
cină mai mari recomand utilizarea 
corespunzătoare (atenţie la legarea 
terminalelor!) a circuitului j3555E, 
care are rezistenţa termică joncţiu
ne-ambiant cu 20% mai mică decît 

caldura mai bine 
la această sar-

conectează P0 (iniţial era P1). 
• Cu aceasta se încheie practic 

de modificare. 
reţinuta următoareâ ob

la conectarea lui 8212 se 
intrările de ies irile memorii

, RAM-VIDEO 

forma 



Printre dispozitivele de protecţie 
instalate de către posesorii de auto
turisme la portierele şi/sau capotele 
acestora, pe post de "antifurt", se 
numără şi mai puţin cunoscutul. ză
vor electromagnetic. Este vorba, În 
esenţă, despre un electromagnet su
ficient de puternic, conceput a func
ţiona ferm la tensiunea acumulato
rului (uzual, 12 V), care este prevă
zut cu o armătură mobilă, cu arc de 
reţinere, precum şi cu o.articulaţie 
adecvată, c"e permite acţionarea 
unui zăvor. In starea de repaus ză
vorul "este închis prin forţa arcului, 
deschiderea putînd fi făcută doar 
prin alimentarea, pentru un timp 
scurt, a electromagnetului. 

Nu ne vom referi aici laconstruc
ţia propriu-zisă a ansamblului elec
tromagnet plus zăvor, pe care fie
care şi-I poate imagina şi realiza in 
funcţie de materialele disponibile. In 
acest sens atragem doar atenţia că 
se impune asigurarea unei funcţio
nări ferme, cu riscuri minime de 
blocare mecanică ori de întrerupere 
sau degradare a circuitului electric 
de alimentare. Motivele sînt evi
dente. 

Vom face În schimb cîteva preci
zări şi observaţii practice referitoare 
la modul de conectare şi de co
mandă a deschiderii, bineînţeles din 

. exteriorul autoturismului. Astfel, În 
figura 1 este prezentată o primă va
riantă, În care ansamblul electro
magnet-zăvor (EM+Z) este racordat 
În permanenţă la plusul acumulato
rului, urmînd ca minusul să i se 
aplice, la momentul dorit şi pentru 
un. timp scurt, prin scurtcircuitarea 
la masă (M) a bornei "flotante" B 1. 
Se subînţelege că această bornă tre
buie să fie bine izolată faţă de caro
seria maşinii şi amplasată într-un 
loc ferit de atingeri accidentale. 
Există nenumărate soluţii posibile 
pentru comanda deschiderii, de la 
un simplu fir conductor (C) care să 
scurtcircuiteze borna 81 la masă şi 
mergînd pînă la ingenioasa metodă 
prin acţionarea cu cheia sau cu şu
rubelniţa a unui "nevinovat" şurub 
ce şi-a modificat puţin rolul său 
aparent pe caroserie. 
Această variantă de conectare are 

Însă mai multe neajunsuri, printre 
care În primul rînd riscul nefuncţio-

nării atunci cînd tensiunea acumula
torului este scăzută excesiv. Este 
însă foarte simplu să inversăm pola
ritatea, mutînd punctul flotant al an
samblului EM+Z de la minus la plus, 
aşa cum se arată În figura 2. Con
tactul de alimentare (deschidere) se 
stabileşte aici prin scurtcircuitarea 
bornei 82 cu 83, ambele bine izo
late faţă de caroserie (masă). În si
tuaţia cînd acumulatorul este prea 
descărcat pentru a mai putea asi
gura acţionarea fermă a zăvorului, 
nu avem decît să alimentăm ansam
blul din exterior, de la o sursă auxi
liară de tensiune (Uaux), între borna 
82 şi masă. Este util să avem pregă
tit din timp un punct sigur de masă, 
M1, prin apropierea bornei 82, sub 
forma unui şurub, a unei borne etc. 

Un alt neajuns al montajelor pre
cedente îl poate constitui degrada
rea bornelor, ca urmare a acţionări
lor repetate; datorită scîntei lor ce se 
produc la întreruperea curentului 
prin bobina EM (curentul poate 
atinge valori de ordinul amperilor, 
iar inductanţa bobinei este şi ea 
semnificativă). Pentru Înlăturarea 
acestui inconvenient, figura 3 vă su
gerează introducerea unui releu de 
comandă, Rei, Încapsulat şi prevăzut 
cu o pereche de contacte k robuste, 
normal deschise. Contactu. de ac
ţionare se stabileşte între bornele 
83 şi 84 şi el se referă de această 
dată la circuitul de alimentare a re
leului Rei (curent mult mai mic şi 
scîntei uşor de înlăturat prin intro
ducerea unei diode adecvate, după 
metoda cunoscută). A fost păstrată, 
de asemenea, posibilitatea de ali
mentare din sursa auxiliară de ten
siune, intre bornele 82 şi M1. 

În fine, soluţia dÎn figura 4 com
plică puţin lucrurile, obligîndu-I pe 
meticulosul posesor să aibă asupra 
sa o sursă independentă de ten
siune, Ux (baterii). cu valoarea 
ştiută numai de el şi plasată Într-o 
plajă relativ restrînsă, Ual - Ua2 . 

Intr-adevăr, dacă notăm cu Ual şi 
Ua2 tensiunile diferite de anclansare 
fermă a releelor Rel1, respectiv Rel2 
(fie Ual < Ud şi aplicăm la bornele 
A-B tensiunea Ux, vom observa că: 

- pentru Ux < Ual. ambele relee 
rămîn În repaus; 

- pentru Ual :::; Ur < Ua2 , releul 

Rel1 anciansează, iar Rel2 rămîne Î 
repaus; În consecinţă, contactele k2 
rămîn închise, iar contactele k1 se 
închid, alimentînd ansamblul EM+Z; 

- pentru Ux 2:: Ua2 , ambele relee 
anclanşează iniţ ial, dar Rel1 revine 
rapid în repaus prin deschiderea 
contactelor k2; în consecinţă, con
tactele k1 se redeschid practic in
stantaneu, nepermiţî nd acţ ionarea 
zăvorului. 

Selecţ ionarea unor relee cu ten
siuni rezonabile de anc!ansare 
fermă si tu un ecart convenabii Ual 
-- Ua2 ' nu constituie o problemă, 
cum nu ne este foarte greu nici să 
construim un mic stabilizator "de 
buzunar", cu valoarea Ux (cît mai 
puţin uzuală!) plasată orientativ În 
mijlocul plajei Ual - Ua2 

A 

x 
B 

Rei. 1 
(Ua1 ) 

k2 
(Contacte 
N.I.ReL2) 

EM+Z 11 

IDENTIFICAREA ŞI TESTAREA 
(URMARE DIN HR. 2/1991) 

2. lED-ul 
Dioda electroluminescentă (pre

scurtat LED, de la Ught Emitting 
Diode) este, În general, dispozitivul 
optoelectronic cel mai uşor de iden
tificat, atunci cînd avem de-a face 
cu un LED "obişnuit", cu emisia În 
domeniul luminii vizibile. Într-ade
văr, aceste LED-uri se recunosc 
uşor prin faptul că au, de regulă, 
două terminale, iar capsula lor este 
din material plastic transparent, co
lorat (roşu, portocaliu, galben, 
verde), forma şi dimensiunile ei pu
tînd varia Într-o gamă extrem de 
largă, În funcţie de producător, cu
rentul maxim suportat, destinaţie 
etc. Cele mai răspîndite capsule sînt 
cilindrice (secţiune circulară, triun
ghiulară, pătrată, dreptunghiulară 
sau alte forme destinate alăturării 
sub formă de "bară"), dar există şi 
conice, "punctiforme" (LED-uri de 

DISPOZITIVELOR 
OPTOElECTRONICE 

curenţi mici, pînă la 1-3 mA) etc. 
In serie mare \ sau mică s-au pro

dus şi numeroase tipuri de LED-uri, 
duble, care emit - din aceeaşi 
capsulă - două culori diferite, În 
funcţie de terminalele conectate 
(trei sau patru). ori doar În funcţie 
de polaritatea aplicată celor două 
terminale existente. 

De asemenea, se dezvoltă tot mai 
mult producţia LED-urilor cu emisie 
În domeniul infraroşu (IR), utilizate 
indeosebi În telecomandă. Pe aces
tea este mult mai greu să le "ghi
cim" după aspectul capsulei (plastic 
incolor sau fumuriu, cel mai frec
vent Însă capsulă metalică "de tran-

zistor", cu fereastră transparentă cu 
lupă), ori după numărul terminalelor 
(două sau trei, al treilea de obicei 
conectat intern la unul din cele
lalte). 

Prin urmare, nici măcar În cazul 
banal al LED-ului nu putem pune 
prea mare bază pe aspectul capsu
lei, În vederea identificării sigure. 
Cît priveşte testarea, lucrurile par 
Însă mult mai simple, cu toate că 
mai există încă începători (şi vor 
exista intotdeauna) care "încearcă" 
LED-urile la baterie, ca pe nişte "be
culete". Un cunoscut mi s-a plîns 
recent că a ars un pumn de LED-uri 
În acest fel, deşi păreau bune, noi. 

iar la inceput lumina!.! frumos. 
Fără prea multă cuvine 

tOtuŞI să amintim că 
cum arată denumirea 



se 
tensiune joasă a unor 

electronice nepretenţioase 
un consum curent redus 

I""'iil;<>"" ... "",,·. de miliamperi), 
funcţionare înde

chiar permanentă. 
de situaţii excludem de la 

inceput ideea de folosire a ba-
teriilor destul de costisitoare 
şi Dacă, din 

motive cost sau indispo-
nibilitlelle. ori din considerente de 

UrI·Hlli-iIH. manoperă etc., eli
soluţia clasică a transfor
coborîtor de tensiune, de-

vine foarte să ne readucem 
aminte alimentării fără 
transformator, intermediul unor 
condensatoare conectate 
direct la reţea. 

Principiul acestei metode a fost 
tratat larg revista şi almanahul 

că nu vom reveni 
Vă propunem doar 

împreună, pe scurt, CÎ
teva exemple cO.ncrete experimen
tate CU bune rezultate. 

1. 12 '1/20 mA 
f.igura 1 a fost 

pentru alimentarea unui 
medalion luminos cu LED-uri ce so
licită o tensiune de cca 12 V, la un 
curent de maximum 20 mA. Elemen
tul din montaj îi reprezintă 

nepolarizat, cu 
tensiunea lucru de peste 
310 V (valoarea de vîrf a reţelei de 
200 vor folosi con-

250 V. 

400 V, dar 
cu o atentă verificare 

şi cu asumarea riscurilor 
- am obţinut rezultate 

bune şi cu condensatoare de 

o"'''''''t''' ... ·t''' 1'"':.::IOfiCifivă XC i a lui Ci 
exclusiv intensita

absorbit de la reţea, 
date valoarea foarte mare a lui 
Ai şi valoarea relativ mică a lui A2 
(despre ale căror roluri vom vorbi 
mai departe). 

Reamintim că această reactanţă 
(impedanţă) are expresia 

1 =---- (1) 

şi rezultă În ohmi atunci cînd 
exprimăm C 1 În farazi şi pe f În 
hertzi Hz). 

Pentru un curent maxim de sar
cină (prin RS) de cca 20 mA, la care 
va trebui să mai adăugăm aproxima": 

5-10 mA dioda Zener DZ 
(pentru a În regim de stabili-

adică În total pentru un cu-
de cca 25-30 mA, rezultă 

orientativ o impedanţă totală in serie 
cu intrarea in punte de cca 220 
V/(25-30) mA = 7300-8800 n,o Tot 
cu aproximaţie, putem scădea din 

formă de radiaţie electromagnetică. 
Deoarece frecvenţa radiaţiei emise 
este cu atît mai mare cu cît bariera 
de a joncţiunii este mai ri-

producătorii s-au străduit (şi 
au reuşit, chiar cu un randament 
foarte bun) să mărească din ce În ce 
mai mult acest prag, impingînd suc
cesiv zona de emisie dinspre infra
roşu (specific siliciului) spre spec
trul vizibil - roşu, portocaliu, gal
ben, verde, chiar albastru (deşi 
acestea din urmă nu s-au răspîndit 
Încă prea larg), experimentînd În 
acest scop diverse combinaţii semi
conductoare pe bază de galiu, arse
niu, fosfor, azot etc. (cum ar fi 
GaAs, GaAsP, GaP, GaN). 

Am făcut aceste precizări pentru 
ca începători; să nu se mai mire 
cînd vor găsi valori semnificativ di
ferite ale tensiunii directe de prag În 
cazul LED-uri lor de diverse culori, 
mergînd practic de la cca 1,2 V 
(LED-uri IA) pînă la cca 2,5-3 V 
(LţD-uri verzi), poate chiar mai sus. 

In plus, observaţia ne permite să 
excludem prin metode foarte simole 
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aceasta valoarea de cca 1,2:-1,5 kO 
a lui A2, rezultînd XCI =6000-7500 
O, adică o capacitate pentru C 1 de 
cca 0,43-0,53 ţ,LF. Ţinînd con~ de to
leranţele mari de fabricaţie, putem 
selecţiona exemplarul convenabil 
pentru C1 din familia 0,47 ţ,LF/400 V. 

Rezistenţa Ri, În paralel cu intra
rea, are rolu~ bine cunoscut de a 
descărca rapid condensatorul Ci 
după ce scoatem din priză ~ter;herul 
cordonului de alimentare de la reţea 
(altfel ştecherul poate să "curen
teze" chiar la mai multe ore de la 
deconectare) . 

Rezistenţa R2 s-a introdus ca ele
ment de limitare iniţială În curent, 
cind condensatorui se poate com
porta cu un scurtcircuit, punînd in 
pericol integritatea tuturor compo
nentelor aflate după el. Cu valoarea 
de cea 1,2-1,5 kfl indicată in 
schemă, curentul iniţial este limitat 
la maximum 220 V/(1,2-1,S) kO= 
147-183 mA. O parte din acest su-

pracurent iniţial este preluată de 
condensatorul C2 (de filtraj), restul 
revenindu-i diodei stabilizatoare DZ, 
ambele elemente cu rezistenţă dina
mică net inferioară consumatorului 
RS preconizat. 

Este greu de făcut un calcul pre-
. cis şi sigur, iar un rezultat pozitiv' 
singular nu poate fi generalizat fără 

riscuri. Una peste alta, ştiind şi că 
diodele Zenerde tip PL12Z au un 
curent maxim IZM de numai 79 mA, 
am preferat să montez de la început 
În locul lui DZ două diode de tip 
PL6V2Z legate În serie (IZM=1S0 
m~). 

In funcţionare normală, ia un cu
rent din reţea de cel mult 30 mA, 
puterea disipată de R1=1,S kO este 

RS 
+ 
Us= 
12V 

de cca 1,35 W. Reducînd pe R1 la 
1,2-1 kO, puterea disipată (căldura) 
scade simţitor, simultan Însă cu 
creşterea riscului pentru DZ. Se va 
stabili experimental un compromis 
optim, În funcţie şi de posibilităţile 
de autoventilaţie interioară. 

În figura 2 este sugerată o va- I 

riantă de amplasare a pieselor şi de 

--,-_0 
+ 

o 

cablaj (clasic) pentru un montaj de 
tipul celui din figura 1, dar proiectat 
pentru cca 18 V/10 mA. S-au folosit: 
C1=0,22 ţ,LF/2S0 V; R1=1 M0/0.5 W; 
R2=1,S kO/3 W; PR=1PM4; DZ= 
3xPL6V2Z şi C2=470 ţ,LF/40 V. Prin 
suprimarea unei diode Zener şi redi
mensionarea spaţiului necesar lui 
C1=O,47 ţ,LF 1400 V, se ajunge uşor la 
cablajul montajului din figura 1 (se 
observă poziţia puţin diferită a lui 
R1). . 

O altă variantă particulară de ca
blaj este cea din figura 3, corespun
zătoareaceleiaşi scheme de princi
piu, d~r'adaptată pentru o sarcină 
de 12 VIS mA. Aici s-au folosit C 1 = 
0,1 ţ,LF/2S0 V, R2 = 2 kO/1 W şi DZ = 
2xPL6V2Z, restul ca mai inainte (po·, 
zitia lui R 1 diferită). 

Experimentarea montajelor de 
acest gen impune anumite precauţii 
specifice datorită. riscului permanent 
de "curentare", Inainte de a atinge 

.cu mîna piesele montajului, pe par
cursul probelor, se va scoate obliga
toriu ştecherul din priză şi se vor 

scurtcircuita toate condensatoarele 
de reţea. 
. Chiar şi ulterior, pe parcursul uti

lizării montajelor, există riscuri de 
curentare dacă nu se ţine cont ae~ 
poziţiile fază-nul ale prizei de. reţea 
de la care se face alimentarea. 

(CONTINUARE IN NR. VIITOR) 
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posibilitatea ca dispozitivul nostru 
să fie vreun alt tip de "diodă" optoe
lectronică (fotodiodă, celulă foţovol
taică), dacă am decis cumva să re
nunţăm la testările descrise anterior. 

Pentru că a venit vorba despre 
aceste testări, trebuie să precizăm 
că LED-urile pot manifesta o anu
mită fotosensibilitate in polarizare 
inversă, uneori chiar pronunţată (in 
special LED-urile IR). Pentru a le 
deosebi net şi sigur de celelalte 
componente bazate pe joncţiunea 
semiconductoare (fotodiodă, celulă 
fotovoltaică), avem la dispoziţie toc
mai criteriul menţionat mai sus, al 
pragului de conducţie, dar mai ales 
proba "decisivă" a testării funcţio
nale propriu-zise: punerea În evi
denţă a proprietăţii emisive. 

Aceste două criterii pot fi reunite 
Într-o verificare simultană, bineînţe
les prin luarea unor măsuri acoperi
toare de protecţie În ceea c~ pri
veşte curentul direct aplicat. Intr-a
devăr, există LED-uri cu un curent 
maxim ce variază de la 1-3 mA 
pînă la 50-100 mA sau chiar mai 

mult. De aceea se recomandă să 
"lucrăm" iniţial cu un curent direct 
de cel mult 3-5 mA, folosind o 
sursă de tensiune continuă joasă, 
uzual 3-12 V (peste 2,5-3 V, din. 
motivele arătate), înseriată obligato
riu eu o rezistenţă adecvată, R (fig. 
9). 

Pentru LED-urile cu emisie În do
meniul vizibil, problema este ca şi 
rezolvată. Mult mai greu - şi nu in-

• 

trăm aici în detalii - este să dedu
cem curentul maxim suportat de 
dispozitiv. Într-o etapă ulterioară, 
după ce ne-am convins că este LED 
şi bun, putem redimensiona rezis
tenţa de limitare R, crescînd treptat 
curentul direct şi urmărind variaţia 
corespunzatoare a tensiunii directe. 

*
R 

(CONTINUARE ÎN NR. 6) 
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descris asi
de transmitere intre 

semne pe minut. 
Oscilatorul (bază de timp) este 
realizat cu două porţi CI 2.2 şi CI 
2.3 din CI 2 de tip CDB400, a că
rui frecvenţă poate fi reglată cu 
ajutorul potenţiometrului Rl . 

Dioda 0 1 are rolul de a asigura 
ca durata primului impuls să fie 
egală cu a celorlalte 9are sînt 
generate in continuare. In poziţia 
.. PUNCTE", la ieşirea porţii CI 
2.1 apare ,,1" logic, care permite 
funcţionarea oscilatorului şi for
marea de către bistabilul CI 1.2 a 
punctelor. De la ieşirea inver
soare a bistabilului CI 1.2 impul
surile se aplică pe intrarea 13 a 
porţii 'CI 2.4, la ieşirea căreia, 
prin intermediul tranzistorului T" 
este conectat releu!. 

Ieşirea 8 a bistabilului CI 1.2 
se leagă, de asemenea, la intra
rea bistabilului CI 3.2, la a cărui 
ieşire se obţin impulsuri 
egale lungime cu două 
puncte, care se aplică, la rîndul 
lor, 'Ia cea de-a doua intrare a 
porţii CI 2.4. Pentru formarea 
punctelor, bistabilul CI' 3.2 nu 
bascuiează deoarece pe intrarea 
R are aplicat .. O" logic de la ieşi
rea bistabilului CI 3.1 (terminalul 
6). 

Trecerea manipulatorului in 
poziţia "UNII" permite bascula
rea bistabilului CI 3.2, iar la ieşi
rea porţii CI 2.4, care lucrează ca 
sumator, se vor obţine impulsuri 
egale ca durată cu durata a trei 
puncte. 

Bistabilele CI 1.1 şi CI 3.1 lu
crează ca elemente de memorie, 
astfel încît, chiar dacă se trece 

În poziţia opusă sau neu-
imediat după Începerea unui 

semn, se asigură transmiterea in
tegrală a semnului care a fost În
ceput, precum şi a pauzei de 
după acesta,. egală cu durâ,ta 
unui punct In timpul formării 
semnului sau a pauzei, bistabi
lele sînt aduse În starea zero. Ele
sint aduse În starea iniţială ,,1" 
pe fiecare front crescător' al im
pulsurilor de la ieşirea bistabilu
lui CI 1.2. 

Pentru ca bistabilul CI 3.1 să 
nu revină În poziţia iniţială 
inainte de vreme, la intrarea D a 
acestuia se aplică "O" logic de la 
,ieşirea inversoare a bistabilului 
CI 3.2, adică el poate reveni În 
starea iniţială numai după trans

integrală a unei linii şi a 
respective. 

L3 sînt şocuri de radio
t,."", .. """i"" realizate pe toruri de 

avînd 50-80 de 
spire CuEm 0=0,22 mm. 

m. 9/1982. 
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Ing. BARBU POPESCU 

(URMARE DIN HR. TRECUT) 

Este posibilă funcţionarea independentă a celor două filtre -'1 n regim Dolby 
B sau Filter ori funcţionarea combinată Dolby B + Filter. 

Prin. intermediul potenţiometrului semireglabil P9, semnalul audio este 
aplicat amplificatorului de audiofrecvenţă realizat cu tranzistoarele 
T14-T16 şi piesele aferente, care are rolul de a amplifica semnalul pînă la 
nivelul necesar căştilor şi VU-metrului. 

Amplificatorul are o schemă clasică şi nu prezintă particularităţi deose
bite; În scopul Îmbunătăţirii performanţelor sînt prevăzute o reactie negativă 

Tr.l -------.T2 
-15V 

~ II 
I 

'1 I 
I:J 220V I Il 

I Kl I 
( II 

1N40 

I 
" ,l- I 

" 
S1 I 

T,=BC1788 
T2=2N2219 J 

de curent (prin R58) şi o reacţie negativă de tensiune (prin R57). 
Curentul de repaus (cca 5 mA) şi tensiu nea mediană (12 V) se stabilesc 

modHicînd, dacă este necesar, valorile rezistenţelor R*59 şi R57. 
Prin intermediul condensatorului C42, semnalul de audiofrecvenţă este 

aplicat VU-metrului şi, prin divizorul R64-R65, căştilor. 
VU-metrul (a cărui schemă este prezentată În figura 2) este cel original 

folosit În casetofonul EM 2001, completat cu un indicator de nivel de vîrf 
(peak level), realizat cu tranzistoarele T8, T9. 

VU-metrul propriu-zis este format dintr-un amplificator logaritmic realizat 
cu tranzistorul T1 şi piesele aferente, un generator de curent realizat cu 
tranzistorul T2 şi etajele echipate du tranzistoarele T3-T7, care asigură co
manda LED-urilor. 

Indicatorul de nivel de vîrf permite semnalizarea depăşirii nivelului +3dB 
pe oricare din cele două canale În cazul apariţiei unor semnale de amplitu-
dine mare şi durată redusă. . 

Comutarea Înregistrare-redare se realizează de către comutatorul K1, ac
ţionat de pîrghia corespunzătoare clapei "înregistrare". 

La acţionarea lui K1, comutarea pe poziţia "înregistrare" este asigurată şi 
de către grupurile de contacte a două relee miniatură RS 76488. 

Amplificatorul de Înregistrare este realizat după o schemă modernă, de 
calitate, cu tranzistoarele T17 - T19 şi piesele aferente. 

La intrare se remarcă dou~ circuite care permit reglarea nivelului nominal 
de înregistrare, R66, P4 În poziţia Fe203 şi R68, C43,'R67, P5 În poziţia Cr02 
care asigură În plus şi o corectie În domeniul frecvenţelor medii. 

Semnalul de audiofrecvenţă este amplificat de tranzistorul T17 (compen
sează atenuarea introdusă de circuitul de intrare) şi prin intermediul rezis
tenţei R73 este aplicat grupului R74-C46, care formează caracteristica de 
frecvenţă În domeniul frecvenţelor jqi'ise şi etajului de amplificare realizat cu 
tranzistoarele T18 şi T19. ' , 

Acesta este realizat în varianta cu sarcină dinamică (generator de curent), 
permiţînd obţinerea unei impedanţe de ieş ire mari şi deci a unui curent de 
înregistrare practic constant În banda audio. 

Sarcina dinamică este realizată de tranzistorul T19, pe baza căruia, prin 
co.ndensatorul C50, se aplică tensiunea de leş ire. 

Intrucît pentru componenta alternativă T19 este repetor pe emitor, dato
rită condensatorului C50 tensiunea din circuitul de bază este practic egală 
cu cea din circuitul de emitor şi deci acesta va prezenta o impedanţă de ie
şire mare. 

1 n ,domeniul frecvenţelor medii, corecţia este realizată de circuitul 
C47-R83. 

În domeniul frecvenţelor înalte, corecţia este realizată de circuitul oscilant 
L1-C48, acordat pe frecvenţa de 16 kHz; rezistenţa R82 determină valoarea 
ridicării caracteristic ii de frecvenţă (cca 18 dB faţă de 400 Hz). 
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::>emnalul audio amplificat şi corectat este aplicat capului magnetic prin 
intermediul filtrului L2-C51, acordat pe frecvenţa generatorului de ştergere 
şi premagnetizare. . 

Generatorul de ştergere şi premagnetizare foloseşte schema şi compo-
nentele originale din construcţia casetofonului EM 2001. . 

Potenţiometrul semireglabil P6 serveşte la stabilirea curentului de şter~ 
gere, P8 serveşte la reglarea curentului de premagnetizare În poziţia Fe203, 
iar P7 la stabilirea curentului de premagnetizare şi ştergere În poziţ ia Cr02' 
Performanţele obţinute depind de calitatea capului magnetic; autorul a fo

losit un cap magnetic universal de fabricaţie japoneză de calitate medie, de 
tip TR666, cu inductanţa L = 140 mH. 

Performanţele pot fi îmbunătăţite prin folosirea unui cap magnetic de cali
tate superioară. 

Componentele active folosite de autor au. fost următoarele: 
T1 = BC415C; T2 = BF245; T3, T8, T9, T11,T13, T17, T18, T19 = BC413C 

(BC173C); T4, T5, T6, T7, T14 = BC171B; T20, T21 = BC171B; T12 = 
BC179B; T10 = BF245; T16 = BC337; T15 = BC327; 01, 03, 04, 06, 07 = 
1N4148; 02, 05 = EFD108. 

Punerea in funcţiune şi reglarea 

Montajul a fost realizat pe o placă de circuit ale cărui dimensiuni sînt 
identice cu ale montajului original; filt'ul dinamic de zgomot a fost realizat 
pe două module de circuit plantate vertical În placa de bază. 

Comutatorul original "DNL ON-OFF" a fost folosit la comutarea filtrului 
dinamic de zgomot. 

90mutatorul "Metal ON-OFF" a fost folosit la comutarea filtrului Dolby B. 
In figura 3 este prezentată sursa suplimentară de tensiune negativă nece

sară alimentării prearriplificatorului; În figura 3, Tr. 1 reprezintă transforma
torul de reţea original pe care a fost bobinată o Înfăşurare de 15 V. 

Pentru simplificare nu a mai fost prezentată şi schema alimentatorului ori
girtal şi a stabilizatorului electronic de turaţ ie. 

In scopul micş orării zgomotului de fond, transformatorul de reţea a fost 
plasat Într-o casetă metalică fixată În exteriorul casetei aparatului; sursa de 
alimentare de -15 V a fost realizată pe o placă de dimensiuni reduse de cir
cuit, fixată de suportul-ecran al blocului de alimentare original (schema este 
simplă şi nu necesită explicaţii detaliate). 

Montajul prezintă interes pentru constructorii amatori prin soluţiile adop
tate (comutarea electronică a capului universal, preamplificatorul corector, 
filtrele de zgomot, preamplificatorul de Înregistrare etc.). 

J n cazul realizării practice se recomandă ca verificarea şi reglarea să se 
facă pe blocuri funcţionale, urmărindu-se tensiunile indicate pe schemă. 

Reglarea În poziţ ia "redare" se face astfel: 
Pe un casetofon de calitate se înregistrează un semnal de 400 Hz la nivel 

nominal (O dB). '! 
La redare, din potenţiometrul semireglabil P1 se urmăreşte obţinerea unei 

tensiuni de 580 mV, măsurată cu un voltmetru electronic conectarfntre ar
mătura pozitivă a lui C24 şi masă; tensiunea obţinută la ieşirea filtrului de 
zgomot (măsurată Între capătul lui R33 şi masă) este de cca 460 mV. 

Din semireglabilul P9 se reglează nivelul tensiunii aplicate VU-metrului, 
care va trebui să indice nivelul de "O dB" (LED-ul 07 complet aprins). 

Indicatorul de nivel de vîrf se reglează astfel: mărind semnalul' la intrarea 
VU-metrului astfel Încît LED-ul 08 (+ 2 dB) să fie complet aprins şi LED-ul 
09 (+ 5 dB) să fie parţial aprins. Din P3 se urmăreşte aprinderea completă a 
LED-ului 010 (+ 3 dB). 

Filtrul dinamic de zgomot se reglează astfel: În poziţia redare, folosind o 
casetă neînregistrată se acţionează cursorul semireglabilului P3 Începînd cu 
capătul inferior (conectat la 02) pînă la dispariţia zgomotului de fond. 

Reglarea În poziţ ia "Î nregistrare" se poate face astfel: se fixează potent io
metrele semireglabile P4, P5, P6, P7, P8 În poz~ia mediană. 

Aplicîndu-se un semnal de 5+10 mV/16 kHz În baza lui T17 se ajustează 
poziţia miezului bobinei L 1 (2,1 mH, provine de la magnetofonul "Maiak 
203", punct roşu) astfel Încît tensiunea alternativă măsurată la ieşirea ampli
ficatorului de Înregistrare să fie maximă. 

Circuitul oscilant L2, C51 se reglează astfel: se conectează milivoltmetrul 
electronic Între armătura negativă a lui C49 şi masă şi se urmăreşte ca, ac
ţionînd asupra miezului bobinei L2, să se obţină un minimum al tensiunii' al
ternative (avînd frecvenţa oscilatorului de ştergere şi premagnetizare) măsu-
rate. ' 

Reglarea nivelului nominal de înregistrare se face astfel: În poziţia Fe203' 
cu o casetă corespunzătoare se fac cîteva înregistrări de probă ale unui 
semnal de 400 Hz şi nivel nominal O dB pe VU-metru şt-460 mV la ieşire, 
astfel ÎnCÎt să se obţină la redare tot un semnal de O dB (460 mV) pe 
VU-metru, pentru aceasta acţionÎndu-se asupra lu; P4. 
Operaţia se repetă În pOZiţia cr02. 
Se face menţiunea că înaintea acestei operaţii, tensiunea alternativă mă

surată pe capul de ştergere (cu un voltmetru Ţ20) este de cca 16 V pe pozi
ţia Fe20 3 şi de cca 25 V pe poziţia Cr02' 

Curentul de premagnetizare se reglează astfel: În poziţ ia Fe203 se Î nregis
trează separat două semnale de 400 Hz şi 14 000 Hz, urmărindu-se obţine
rea la redare a unor semnale identice ca valoare; aceasta se obţine acţio
nînd asupra lui P8. 

Semnalele audio vor avea nivelurile de -20 dB (46 mV) sub nivelul nomi
nal. 

În poziţia Cr0 2 se procedează la fel, acţionîndu-se În acest caz asupra lui 
P7. 

Pentru obţinerea unor rezultate optime se recomandă ca operaţiile de mai 
sus să se repete de 2-3 ori. 

Curba de răspuns obţinută cu o casetă BASF LH-EI este prezentată În fi
gura 4. 

Corect executat şi reglat, montajul oferă deplină satisfacţie. 



















FRECVENŢMETRU 

Utilitatea unui frecvenţmetru În laboratorul electronistului amator nu 
poate fi pusă În discuţie. Un frecvenţmetru foarte simplu .de realizat (cu 
un singur circuit integrat) şi care poate măsura frecvenţe cuprinse Între 
10 Hz şi 100 kHz este cel din figură. Aparatul dispune de următoarele 
game de măsură: . 

1) 10 Hz - 100 Hz; 
2) 100 Hz - 1 000 Hz; 
3) 1 kHz - 10 kHz; 
4) 10 kHz - 100 kHz. 

Circuitul integrat (care este "inima" montajului) este un circuit bascu
lant monostabil tip CDB4121E (in capsulă T0116). Funcţionarea apara
tultli este următoarea: semnalul a cărui frecvenţă se 10reşte a fi măsu
rată se injectează la intrare (pinul 5). Din comutatoarele cuplate cu cîte 4 
poziţii,K1a şi K1b, se alege una din cele patru game de măsură. Semna-
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13 
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4121 E 11 

10 

lui de ieşire cules pe pin·ul 6 este redresat de către dioda 1N4148 (sau 
1N914) şi apoi filtrat de către condensatorul C5, obţinÎndu-se astfet- un 
semnal cpntinuu, care este transmis prin rezistenţa A5 instrumentului de 
măsură. In funcţie de sensibilitatea instrumentului se aleg componentele 
A6 şi C5 astfel: 

a) pentru o sensibilitate de 1 p.A vom avea A6.= 39 kfl şi C5 = 2,2 p.F; 
b) pentru 500 pA: R6 = 6,8 kfl şi C5 = 15 p.F; 
c) pentru 1 mA: R6 = 3,9 kfl şi C5 = 22 p.F. 

Datorită faptului că prin instrument trece un curent ce depinde de 
frecvenţă, este posibilă etalonarea cadranului direct În unităţi de frec
venţă În loc de microamperi. Tensiunea de semnal minimă ce trebuie 
aplicată la intrare este de 2,5 V. Dacă ampmudinea semnalului este mai 
mică, trebuie prevăzut inainte un preamplificator care să amplifice ten
siunea pînă la nivelul optim. 

~--------------------------~~+5V 

90------. 
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~ng. CRĂGULĂNESCU 

? Posibilitatea Încălzirii În 
volum, uniformă şi rapidă, a oricărui 

I 

calităţii audiţiei muzi
cale un obiectiv continuu urmă
rit de către iubitorii de muzică. 
După cum se ştie, În cazul audiţiilor 

zona În care apare 
este dependentă de o 

Între care cei mai 
cei legaţi de: 

l:lmnllll~ţlrAl'<l corectă a incintelor 
acustica: dintre ele, distanţa 

la auditor, la care sînt 
etc.; 

- conformaţia şi dotarea din &II
mera de audiţie (suprafata cam$rei, 
raportul lungime-lăţime, volumul ca
merei, existenţa unor obiecte 
proprietăţi fonoabsorbante sau 
noreflectante puternice etc.). 

Specialiştii au căutat diverse solu
care să îmbunătăţească audiţia 

Rezolvările sînt 
la montaje sim

la soluţii sofisticate care 
cvadrofonia sau. mai nou, 
Dolby Surround Sound. ce 

aliment conţinînd molecule de apăl. 
Avantajele procedeului de încăl

zire cu microunde sînt esenţiale (re
ducerea cu pînă la 75% a timpului şi 
cu pînă la 80% a energiei necesare 
obţinerii aceluiaşi efect termic, in
treţinerea simplificată prin autocură
ţare etc.) În raport cu unele ineon
veniente (preţ de achiziţie relativ ri-

I 

utilizează sisteme -electronice de în
tîrziere a sunetului şi reproducerea 
cu ajutorul a patru incinte. 

Vom prezenta o soluţie la înde
mîna constructorului amator, ce fo
loseşte un număr mic de compo
nente, dar are o eficienţă foarte ridi
cată şi uşor sesizabilă. Schema 
electrică a acestui adaptor cuprinde, 
pe lîngă instalaţia stereofonică exis
tentă (amplificator şi incinte acus
tice), două circuite RC identice şi 
două difuzoare de bandă largă cu 
un răspuns cît mai bun În porţiunea 
medie şi înaltă a spectrului. 

Se observă următoarele: 
- circuitele formate din po-

tenţiometrele de 50 n 
condensatoarele 100 
de a atenua frecvenţele 
duse de difuzoarele SU!JllIlnerlta,'e 
De altfel, efectul stereo nu este sesi
zabil În acest domeniu de frecvenţă; 

- difuzoarele utilizate se mon
tează în cutii suplimentare, de di-

dicat, Încălzire slabă sau imposibilă 
În cazul anumitor alimente, absenţa 
prăjirii şi a colorării superficiale 
etc.). 

Microundele2 sînt unde electro-
magnetice avînd f ::: 0,3 -
300 GHz lun-
gimi de A ::: al că-
ror spectru este situat cel al 
undelor radio şi cel ai radiaţiilor vi-
zibile. . 

Un cîmp electromagnetic de ase
menea frecvenţe poate produce în
călzirea În volum a anumitor mate
riale nemetalice (Întrucit cele meta
lice reflectă microundele). fenomen 
datorat atit pierderilor prin conduc~ 
ţie (specifice tuturor dielectricetor), 
cit şi, mai hil
tere;f!is 
ior 

S-a constatat că mOleculei,e bipo
lare de apă prezintă cele mai impor- . 
tante pierderi prin histerezis electric 
tocmai la frecvenţele specifice. mi-

consecinţă, toate materialele 
conţinînd molecule de apă - şi În 
special alimentele la care se adauga 
şi moleculele de grăsimi vegetale 
sau animale - pot fi încălzite în vo
lum, uniform şi rapid cu ajutorul mi
croundelor. 

Se demonstrează că adincimea de 
pătrundere p a unei unde electro
magnetice plane într-un dielectric (p 
:: distanţa pe parcursul căreia 86,5% 
din puterea intrată prin suprafaţa 
dielectricului se transformă în căl
dură) este data de relaţia: 

A 
p (cm) = ----= 

2 1T, tg () 
(1) 

unde: A (cm) -.Iungimea de undă in 
aer; 

tg o (-) - factorul de pierderi die
iectrice; 

EI' (-) - permitivitatea relativă a 
dielectricului. 

Dar o şi EI' nu numai de 
de încălzit, 

f .. .:: .... .,.o. ... tc cîmpului f, de tem-
nAlrj\:lflllrl'll gradul de umiditate 

exemplu. in cazul apei (pentru 
1-10 GHz şi T = 20-100° C) 
valabile relaţiile (2), (3): 

tg {j """ ; (1,82 •• 10-9 f - 1.2) (2) 

H """ 87 - 0,36 T (3) 

În consecinţă. întrucît pe parcur
încălzirii, parametrii tg l) şi Erai 

se modifică substanţial 
cu temperatura, pierderile prin his
terezis electric scad simultan cu 
ev~mc.ral'ea apei (încălzirea chiar în

evacuarea totală a aces-

vegelali Iau ani
o. 15% lub forma I 

dlpolar. pe cm3 (1), 

CtlrlOlllcute ,1 l\\lub numele de "hlperfrec
venţa" IUliU "frtlK:Yente ultra/supra/extrem de 
Inalte" (UHf/SHFIEHF) (3) 

mensiuni de gabaritul di-
fuzorului. vor prefera difuzoare 
cu con suplimentar; 

- difuzoarele suplimentare se 
conform figurii, la cca 30-50 

f1i-:,t:lllI"lt:::. În lateral faţă de incin-

1t1:::iUI;:;'\';li:t cu stricteţe co
rectitudinea În caz con
tren efectul este nul sau chiar neplă

'cuL 
Folosirea acestui montaj permite 

';"("('ortt, ,::ll,.""1'! ""'''''''~U''.41 stereofonic pe 
o mai Pentru realizarea 
instalaţiei se .. ' va proceda astfel: 

- se aşază difuzQ.?rele suplimen-
la cm distanţă de incin-
de 

n"'(,lii!:li!~7!l iniţial un canal, de 
Semnalul va fi apli

acest canal; 
"01"110'"'''''' A2 astfel Încît in

tel'1isitateia semnalului la fre9vente 
maximă În difuzorul R+ 

incintei R; 
acelaşi reglaj pe ca

din R1. 
pot utiliza poten

de la difuzoarele 
Condensatoarele ne-

ţtF pot obţine 
cu borna 

a cîte condensa-
t:)1"",·'t .. r.!iti/~O de 200-220 j.tF la 

Vc,c. 
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sarcina generatoi"ului de 
mllr"rr'HI"I,ns:o. poate varia in limite 

tronul. 

pot fi generate cu 
unor tuburi speciale3 - cel 

fiind În prezent magne

Un magnetron este capabil să asi
puteri de ieşire (100 W - 25 
randamente (55°/0-65°10) şi du-

rate medii de funcţionare 3 
de ore) net superioare altor 
tive microunde . .:I 

microundelor 
de casnic5 a 

r'nn\u:l>nti.:. Interna" 
ia valoa-

necesare: 
de START şi 

tatill); 

etc.; 



FLORIN 

TEBRENCU, 

Piatra-Neamţ; 

Căldura de la arzătoare, cînd ara
gazul este În funcţiune În scopul 
preparării hranei, poate fi captată şi 
pentru încălzirea apei necesare În 
treburile gospodăreşti. Instalaţi a 
este· simplă, pentru realizarea ei fi
ind necesară o ţeavă din cupru sau 
inox avînd un diametru de 8-10 
mm. 

În figura 1 este prezentată instala
ţia montată pe corpul aragazului (1), 
la unul din arzătoare. Ţeava (4), 
avînd forma şi dimensiunile din fi
gura 4, se montează sub grătarul 
(2). Aceste dimensiuni sint informa
tive. ele urmînd să fie adaptate În 
funcţie de arzătorul la care este 
rror.~ată ţeava. Fixarea ţevii (4) de 
corpul aragazului (1) se face prin in
termediul unor cleme (5), În cazul 
nostru trei la număr. 
, Forma şi dimensiunile acestei 
cleme sînt prezentate În figura 3a. 
Dimensiunea de 8 mm (raza şi adîn
cimea degajărilor) este pentru cazul 
În care se foloseşte ţeavă cu un dia
metru exterior de 8 mm. Pentru o 
ţeavă cu un alt diametru, aceste di
mensiuni se vor adapta corespunză
tor. 

Reperul (6) este piesa interioară 
Între clema (5) şi corpul aragazului 
(1). Dimensiunile acestei piese sînt 
prezentate În figura 3b. Cele două 
piese, clema (5) şi piesa interme
diară (6) se vor confecţiona din ma
teriale izolatoare de genul textolitu
lui,! sticlotextolitului etc. 

Imbinarea (7), prezentată În figu
rile 2a şi 2b, este o îmbinare indus
trială de tip ERMETO. Montarea ele
mentelor unei astfel de Îmbinări se 
face astfel: 

- pe capătul ţevii (1) se introduc 
piuliţa olandeză (2) şi pastila de pre
sare (3). Apoi. cu ajutorul unui dorn 
corespunzător, capătul ţevii se va 
"umfla:' În aşa fel Încît, presată cu 
piuliţa :olandeză (2), pastila (3) sănu 
iasă de pe capătul ţevii. La fel se vor 
monta elementele de Îmbinare şi pe 
celelalte două capete de ţeavă care 
vin de la rezervor. 

Piesa intermediară prezentată În 
figura 2b este piesa cu care se reali
zează 18gătura dintre două capeta 
de ţeavă (capătul ţevii de la serpen
tina (4) şi unul din capetele de ţeavă 
care vine de la rezervor). Deci pen
tru îmbinarea celor patru capete de 
ţeavă vor fi necesare două piese in
termediare (figura 2b). 

Indlcaţ.. de realizare 
Serpentina (4) este piesa care im

pune, pentru realizarea ei, o mai 
mare atenţie. Ţeava, Înainte de în
doi re, se umple bine cu nisip. Cele 
două capete ale ţevii se astupă cu 
dopuri din lemn. După această ope
raţie se trece la formarea serpenti--' 
nei, folosind un şablon. 

20 

Fixarea clemelor (5) de .corpul 
aragazului se face cu şuruburi pen

. tru tablă (şurub cu cap cilindric 
bombat 4,8 x 9,5). 

Pentru acest tip de şuruburi gaura 
care se va executa În corpul araga
zului va fi de 0 3,9 mm. 
Aşa cum am mai arătat, serpen

tina se poate monta la oricare arză
tor, cu modificările dimensionale 
care se impun. 

Cu unele modificări se pot monta 
două serpentine la două arzătoare. 
O serpentină avînd dimensiunile 
adaptate pentru acest scop se po~te 
monta În cuptor. ' 

10 40 
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21 18 
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* ACEASTĂ DIMENSIUNE ESTE iNFORMATIVĂ, . 
FUND STABILITĂ 1N FUNCTIE DE 

poziŢiA ARAGAZULU\ FAŢĂ DE PERETE. 



Aşa cum aminţeam În articolul in
titulat IGRASIA IN LOCUINTE. apă
rut În revista TEHNIUM nr. 2 şi 
3/1986. betonomania este o practică 
nocivă In gospodărie deoarece se 
poate favoriza apariţia igrasiei în pe
reţii locuinţei. Spre a nu cădea pe 
panta ridicolului şi a ignora complet 
rolul betonului În curte. menţionăm 
că el se poate utiliza ou succes la 
executarea trotuarelor şi uneori a 
unor betonate în faţa anu-

În locuinţă sau anexe. 
continuare vom explica modul 

de executare a unui trotuar din be
ton soluţie monolită sau prefabri
cată. 

Pentru 1 m3 de beton sînt nece-
sare 

200 kg 
- baiast 1,2 m3 

0,1 m3 

150-180 1. 
În mai simplă şi la înde-

m ma, se mai. poate realiza şi 
amestecarea cimentulut cu pie
i'n dozaj de 1 la 5. _In acest 

amestec se pune apă pînă se obţine 
un beton de consistenţă plastică. 

Pentru a executa un trotuar din 
beton armat sau beton simplu este 
necesară respectarea succesiunii 
operaţiilor menţionate în continuare. 
După trasarea trotuarului, lucru ce 

se face cu ajutorul cîtorva ţăruşi şi a 
cîţiva metri de sfoară, se îndepăr
tează stratul de pămînt vegetal şi, În 

natura terenului, se alege 
de strat suport. Dacă după 

săpăturii de înlăturare a 
stratului vegetal se constată că solul 
este alcătuit din pămînturi uşor ta
sabile (pămînt vegetal, loes, argilă, 
mamă sau nisip), stratul suport se 
va realiza cu bolovani sau piatră 
spartă de dimensiuni mai mari aşe
zată la 2-5 cm una de alta. Dacă 
fundul săpăturii este alcătuit din 
pietrişuri şi bolovănişuri cu inclu
ziuni de pietre mai mari, În loc de 
strat suport cu bolovani sau piatră 
spartă se poate utiliza un strat su-

mai elastic - pietriş sau bolo
bine compactat cu maiul. 

Orice trotuar, ca să fie util şi pe 
care să nu stea apa, se execută cu 

văzută la 3-8 cm mai sus decît 
terenului natural din jur. In 

acest scop, neexecutîndu-se trotuar 
bordurat, se montează scîndurile de 
ghidaj la cotă, se verifică vizual sta
rea materialului suport, se prepară 

se toarnă intre ghidaje şi se 
niveIE!aza. 

Betonul se prepară pe o suprafaţă 
alcătuită dintr-o suprafaţă 

de sau pe o tablă cu dimen
siuni cit mai mari (tablele au de obi
cei 1 000-2000 mm). ori pe o po-
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EXECUTAREA 
UNUI TROTUAR 
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dină de scînduri cît mai bine În
cheiată. NU se va prepara betonul 
direct pe pămînt, deoarece acesta 
ya absorbi repede laptelev de ciment. 
In plus, la lopătări există şansa de a 
include pămînt în masa de beton, 
ceea ce diminuează foarte mult re
zistenţa acestuia. 

Pe suprafaţa dreaptă destinată 
pregătirii betonului, în funcţie de di
mensiunile acesteia, se depozitează 
3-7 roabe de pietriş sau balast 
amestecat cu nisip, peste care se 
toarnă cantitatea corespunzătoare 
de ciment. Se amestecă bine agre-

9atele cu cimentul în stare uscată. 
In final se aranjează sub forma unei 
farfurii, la mijloc turnîndu-se 2-3 
găleţi de apă. Cu grijă ca apa să nu 
iasă afară din conturul stabilit, pe 
margini se introduce în apă, cu 
lopata, cîte puţin amestec de agre
gate-ciment. Pentru a realiza o con
sistenţă plastică de lucru, la nevoie 

I 

se poate completa cu apa prin tur-
11are cu stropitoarea. După ce între
gul amestec a fost îmbibat cu apă, 
se trece la omogenizarea lui în masă 
prin 10pătarea betonului din stînga 
spre dreapta şi invers. Amestecarea 
agregatelor cu cimentul şi cu apa 
trebuie să se execute cît mai re
pede, iar turnarea să se facă ime
diat, deoarece priza (întărirea) beto
nului începe la o oră de la prepa
rare. 
După ce am preparat o primă can

titate de beton, îl aşezăm între scîn
durile de ghidaj în exces fată de ni-

velul orizontal finit. Conform celor 
prezentate în figură, betonul tur
nat se nivelează cu dreptarul aşezat 
pe muchie. Dreptarul se va aşeza pe 
scîndurile de ghidaL iar cu amîn
două mîinile se trage, mişcîndu-I în 
acelaşi timp de la dreapta spre 
stînga şi invers. Concomitent se va 
executa şi baterea (compactarea) 

betonului cu dun~a dreptarului. In 
acest mod nu vor rămîne spatii 
goale între beton şi dreptar, supra
faţa rezultată fiind astfel plană. Nu 
este bine a turna trotuarul incÎmf' 
continuu. deoarec", diltorrt.'1....mi!lcăIl':~i 
$911.11\); În "timpul ciclurilor de tn~ 
gheţ-dezgheţ, oetonul va crăpa. 
Pentru a preveni acest neajuns, la 
distanţa de 2-3 m se vo~ monta, 
scînduri, locul cărora" constftuind',' 
rostul de dilatare şi flexibilitate. 
Aceste scînduri se vor scoate după 
2-4 zile de la turnare, avînd grijă să 
nu se rupă muchia betonului. Locul 
rămas liber se va umple cu bitum, 
cu mortar de nisip-ciment şi cînd 
este îngust, chiar cu nisip. Rosturile 
din trotuar se vor alege astfel Încît 
să îndeplinească şi un rol decorativ. 

Suprafaţa betonului se finisează 
prin sclivisire sau prin realizare de 
fugozităţi. Operaţia de sclivisire pre
supune împrăştierea de ciment pe 
suprafaţa betonului proaspăt şi nive
larea prin batere şi întindere cu mis
tria sau drişca. Pardoselile sclivisite 
fiind alunecoase, nu le recomandăm 
la. trotuare. Aspectul rugos al beto
nului se obţine fie lăsînd suprafaţa 
betonului -aşa cum rezultă În urma 
nivelării cu dreptarul, fie presărînd 
nisip de dimensiuni mai mari sau 
chiar prin imprimare de modele cu 
roia. 

Evitarea fisurării betonului proas
păt turnat impune ca suprafaţa be
tonată să fie protejată de acţiunea 
directă a razelor solare prin acoperi
:e.a cu rogojini, saci de hirtie etc. şi 
prin stropire cu apă timp de 6-7 
zile începînd cu ziua a doua. 

Pe lîngă turnarea În cîmp conti
nuu a betonului, trotuare bune se 
mai obţin şi prin realizarea acestora 
din plăci preturnate. Acestea au ma
rele avantaj că prin rosturile dintre 
ele creează o suprafaţă elastică. 

Pentru executarea plăcilor din be
ton preturnate se confecţionează 
3-4 cofraje din lemn sau metal cu 
dimensiuni cuprinse Între 30 şi 70 
cm şi grosimi de 5-10 cm. Cantita
tea de beton necesară umplerii celor 
3-4 cofraje se toarnă În acestea, se 
finisează faţa văzută, iar după 3-4 
zile se decofrează marginile, plăcile 
rămînînd pe suprafaţa unde au fost 
turnate încă 12-15 zile .. După ce
s-au executat un număr necesar de 
plăci, se trece la montarea lor. Cu 
ajutorul -unei stor'; se delimitE;~Z:~ 
zona de pardosit; se creează un su
port corespunzător; se aşterne un 
strat de nisip gros de "3-5 cm, peste 
care se montează plăcile de beton 
preturnate. Aşezarea la nivel se face 
prin batere cu rriaiul de mînă, cu un 
ciocan mai mare sau chiar cu coada 
unui tîrnăcop. 



tensiunilor pînă 
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ambielaj Trabant, PUBLICITATE cluburile. şi firmele 
electronicii ne 

TARI'A 2212 Săcele, Ei 
Braşov. Telefon 

MID - distribuitor / şi 
Microe/ectronlcs, comer-

cializează componente a/satra
floppy-disauri 5,25, 
etc. pentru firme de stat, 

'n\!51"171,..' şi amatori. Invităm 



,.r'cuHvrareimediată ur
I:lârele aparate demăsurăşi 

/dlÎtrotdin )mport: 
/ VOBULOSCOP X1/50 portabil 
- 400 .kHz ...... 1,2 GHz, U.R.S.S., 
preţ 75 500 lei 

V()BULOSCOP X1/53 digital 
- 0-200. kHz, U.R.S,S" preţ 
197 500 lei ~'-

VOL TME1'RU 8 734 A -
clasă precizie 0.01.5% deja 

. ,0!-1 000 V În5 game, preţ 
72500 lei 

MUL TIMETRU' DIGITAL Y,562 
- Ud.R.C. (c.c., c.a.) $ijooc
ţiuni,31 /2' digiţi, PQlonia, preţ 
29700 lei 

MULTfMETRU DIGITAL V 560 
-U.I.R.,l1P/2 digiţi, Polonia, 
pret·, 35. 87.5 fei , . 

FLUCTOMETRU ND 1481 -
Polorjia,prel' 60 000 lei' I 

DISTORSIOMETRU VN, 1537 
, .~O,3-1oo·rnV: 0,3~30 V max., 

50 dB,Polonia, preţ ,60 000 le; 
.. GENERATOR 1.V K 939 P -
Pal-Secam 'CCIR...LOfRT, Polo
niâ,preţ ,52500 'Iei 

GENERATOR TV K 944-
,PaJ':':Secartl, Polonia, preţ 82500 
lei '., .. ' . 
fRECveNTMETRUP~L 28A 

-', 0~200 MHz, pOloma, preţ 
19250 lei . " 
GE~ERATORFUNCTII 

PQP .. 10 __ ,lin" log. 12 MHz, Po
lonia,' pre150 000 lei 

c:;ENEf;tATOA PGS 21-
AM-FM.,semnal stereo 64 
kliz713QMHz, Polonia, preţ! 
l42500 lei 

, "MULTIMETRUDIGITALV 545 
~clasădeprecizie 0,002%,5 
digîti, 1/2 ,UJ.A., Polonia, pret 
85QPO lei ,,' . ", 

MUt.TIMETRU "ELECTRONIC 
V 840 ", -.U.kR.. itemperaturi >şi 
dB,., Polonia. , preţ' '. J 7 425 tei. 

MULl'IME,TRU ANALOG UM 
11213- U.I.R., Polonia, preţ 
5450"lei , ," 

SIMEX S.A. vă oferă >avantajos 
cio</8pede lipit termostatate ,cu 
contJ~l,magnetic ,al t.emperatu~ii, 
la preţul de 2,770 Iei, cu urma
to.arele '" c~raeteristici: 

Transformator de separare: 
220 V/24 VI 50 VA I 

'Putere În' secundar pentru În .. 
călzire:,24 V; 1,8,A C.C. sau c.a. 

Temperatura capului de lipire 
Nr. 1: 280°C 
Nr. 2: 310°C 
Nr.3:340°C 
Nr.4: 3809 C 
Nr .. S: 420°C 
Abattllrea de la temperatura' de 

lipi re: max.\10°C 
Putere instafată:4SW ±5% 

(consum, practic 25' W) 
Consumul În' gol scade cu 

60% 
Utilizarea continuă: peste 10 

ore ,', 
Durata dle utilizare a virfului 

de lipit: peste 50 000 lipituri 
p'iese de schimb: 
Subansamblu Încălzire: 2 070 

lei 

Rezistenţa V 45 W:,.800Iei 
MicroÎntre,upător: 1300 fei 
Vîrfuri magnetice :2S,0Iei/buc. 
NOU! SIMEXS.A.vă oferă 

calculatoare compatibile 
LB.M.lXT· cu monitor ,RAM 640 
KB. - 1 floopy S,2S", harddisc 


