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Fig. 1 

Primele calculatoare electronice erau foarte complicate deoarece utilizau 
sistemul zecimal, care necesita 10 niveluri distincte pentru fiecare ordin. 
Deoarece problema definirii şi realizării acestor 10 niveluri era dificilă, 

sistemul zecimal a fost Înlocuit cu sistemul binar, cu numai două niveluri (O 
şi 1). În aritmetica binară, o cantitate există sau nu există, şi acest tip de 
decizie Înlesneşte utilizarea circuitelor cu tranzistoare, la ieşirea cărora - de 
asemenea - o tensiune există sau nu există. Deoarece tranzistorul poate 
comuta dintr-o stare În alta În mai puţin de o milionime de secundă, acesta 
poate să răspundă la cel puţin un milion de comenzi pe secundă. Operatia 
logică de bază efectuată de calculatorul numeric este adunarea. Scăderea, 
Înmulţirea şi Împărţirea sunt realizate prin modificări ale procesului de 
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Fig. 2 

om vedea 1n continuare 
cum, 1n mod simplu - cu 
doar câteva porti logice -

, putem realiza adunarea a două 
numere binare, pentru a ne initia 
1n "!T1isterul" calculului logic. 

In sistemul zecimal, numărăm 
1n ~nităti de la ° până la 9 şi, 
apOi, pentru următorul ordin, 
revenim la 0, dar 1nscriem un 11n 
coloana celui de-al doilea ordin . ' pentru a mdica faptul că am 
epuizat toate posibilitătile 
ordinului zecimal respectiv. 
Aceasta dă 10. Pentru a număra 
1n sistem binar, urmăm exact 
acelaşi procedeu, utilizând 1nsă 
numai numerele ° şi 1. După ce 
numărăm 1, am folosit "toate" 
unitătile şi trebuie, deci, să ne 
deplasăm 1n coloana a doua, 
respectiv la ordinul următor. 
Astfel, numărul 2 din sistemul 
zecimal este indicat 1n sistemul 
binar prin 10 (numit unu-zero, nu 
zece). 

Această operatiune elemen
tară poate fi realizată electronic 
1ntr-un mod simplu. Se introduc 
simultan cele două cifre 1ntr-o 
poartă SAU şi 1ntr-o poartă ŞI 
(fig. 3). Poarta SAU va da la 
ieşire rezultatul unitătilor. Cât 
priveşte poarta ŞI, ea va da tot 
timpul "0", mai putin când cele 
două cifre vor fi egale cu "1", 
ceea ce este exact retinerea 
care ne interesează (conform 
tabelului de adevăr din figura 4). 
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Pentru a nu complica realizarea 
practică a montajului, prezentăm 
o schemă (fig. 1) care permite 
adunarea a două numere de câte 
trei cifre. Adunarea 1n baza 2 a 
două numere de trei cifre are ca 
rezultat un număr de patru cifre. 
De exemplu 111+111=1110. 
"Programarea" celor două 
numere de trei cifre se face prin 
actionarea 1ntrerupătoareior K1-
K6 (alegerea de "0" şi "1 "). 
Adunarea se va face astfel 
automat şi simultan cu toate 
cifrele, iar rezultatul va fi afişat 
cu ajutorul a patru diode 
electroluminiscente (01-04), cu 
codul următor: LED stins="O", 
LED aprins = "1". 

Pentru a verifica rezultatul 
operatiunii de adunare şi buna 
functionare a montajului, se 
consultă un tabel de trecere din 
baza 2 1n baza 10. 

1n figura 2 se prezintă circuitul 
imprimat şi modul de plantare a 
componentelor. Circuitele inte
grate folosite sunt de tipul: ICI, 
ICI4=SN74186; IC2, IC3= 
SN7400 (CDB400). Modificând 
conexiunile la terminale 1n mod 
adecvat, 1n loc de circuitul 
integrat SN74186 se poate folosi 
orice circuit TTL din seria 7402. 
Dacă afişajul indică 0000 (toate 
LED-urile stinse), 1nseamnă că 
toate 1ntrerupătoareie sunt 
1n pozitia "0", deoarece 
000+000=000 ... 
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desenul 1 se vede aspectul general al scaunului, 
care este construit din 12 tipuri de piese. Cel de-al 
doilea desen prezintă toate detaliile (formele şi cotele) 

Pies,elor Astfel, cele numerotate (1), (3), (4), (6), (7), (8), 
1) şi (12) sunt din material lemnos (scândură, pal, 

placaj, la cotele indicate). Piesa complexă (2) este 
constituită dintr-o teavă metalică (fier zincat) fixată mobil 
la capete in câte un disc din platbandă de fier, in aşa fel 
1ncât scaunul propriu-zis să se poată roti cu până la 3601Z• 

Piesele (5) şi partea din fată a spătarului (8) sunt din 
burete de material plastic 1mbrăcat in stofă de mobilă. Dar 
se poate renunta la acestea, iar piesele din lemn vor fi 
doar vopsite. Piesele (9) şi (10) sunt şuruburi. 

0.25 

2 

11.20 

II 

Cum se lucrează: pe materiale vor fi trasate 
formele şi dimensIUnile pieselor, potrivit 
desenelor cu detalii din figura 2. Acestea pot fi 
mărite putin - respectându-se insă corect 
proportiile - cu până la 50%; de pildă, piesa (5) 
va fi, in loc de 362x300x303, de 543x450x452 
mm. După care piesele vor fi tăiate şi finisate 
pe muchiile vizibile (cu hârtie abrazivă), apoi 
vopsite in două cufori asortate, cu vopsea 
alchidică (lucioasă, care se usucă repede). 
După uscarea vopselei {10-12 ore), se va 
incepe montajul: mai intâi piciorul, prin 
fncastrarea celor două piese (1) şi fixarea lor 
prin inşurubarea rondelei metalice inferioare a 
piesei (2). Separat se asamblează partea 
superioară a scaunului, folosindu-se şuruburi 
pentru lemn. Ultima operatiune constă in 
fixarea scaunului pe piciorul său prin 
1nşurubarea rondetei superioare a piese (2) cu 
patru şuruburi. Dacă se vrea ca placa de şezut 
şi spătarul să fie tapitate, se va lucra câte o 
pernită din burete plastic introdus intr-o fată din 
stofă de mobilă. 
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Croit-Valentin CONSTANTIN 

adioreceptorul propus spre 
realizare are ca element 
de bază circuitul integrat 

specializat ~U1 014N. Acest 
circuit integrat cuprinde. În 
structura sa internă un minimum 
de etaje necesare unui radio
receptor simplu: 

- un etaj ARF cu control 
automat al amplificării; . 

- un etaj demodulator AM; 
;: un AAF cu câştig fix. 
In plus, alimentarea circuitului 

se face la tensiune redusă. 
Intrarea de RF se află la pinul 

8, acolo unde se conectează 
circuitul oscilant paralel L-Cv. 
Semnalul de RF prezent la acest 
pin este amplificat, apoi 
demodulat, iar în final, semnalul 
de audiofrecvenţă este amplificat 
cu 30 dB. 

Semnalul de AF se culege la 
pinul 3, iar nivelul acestuia' se 
reglează din potenţiometrul P1 
(con.ectat la pinul 2) şi este 
decuplat cu condensatorul C2. 

C3 realizează decuplarea 
tensiunii de alimentare, iar C4 
decuplarea În RF. 

~U1 014 se poate alimenta la 
pinul 5 cu o terlsiune cuprinsă 
între 1 şi 2 volţi. I.n cazul nostru, 

. radioreceptorul se alimentează cu 
o b?terie de 1,5 V, tip R6. 

In construcţia lui P1 se află şi 
comutatorul K, prin care se ali
mentează radioreceptorul. Acest 
potenţiometru este similar cu cele 
utilizate la radioreceptoarele de 
buzunar; se poate folosi şi unul 
recuperat Valoarea acestuia este 
de 1 kQ. Condensatorul variabil, 
Cv, poate fi şi el unul recuperat de 
la radioreceptoarele ieşite din uz. 
EI are valoarea de maximum 270 
pF. 

Bobina L se realizează pe o· 
bară de ferită cu dimensiunile 
40x14x2,5 mm şi are un număr 
de 90 de spire bobinate din liţă 
de radiofrecvenţă (în număr de 
10) cu 00,05 mm şi priză 
mediană la 35 de spire faţă de 
masă. Se poate folosi, Însă, şi 
conductor de CuEm cu diametrul 
de 0,5 mm. 
" . Sarcina o constîtuÎEf lIn difuzor 
miniatură cuimpedanţa de cel 
puţin 8 Q şi puterea de 0,25 W. 
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La punerea montajului sub 
tensiune, se va căuta un post prin 
manevrarea condensatorului va
riabil Cv. O dată găsit postul,se 
va deplasa bobina L pe bara de 
ferită, astfel încât să obţinem 
audiţie maximă la un volum dat. 
Apoi bobina. L se va rigidiza cu 
ceară pe bara de ferită. 

Schema electrică este dată În 
figurg 1. , ' 

Cablajul montajului' 'şi modul 
de amplasare a componentelor 
sunt date în figurile 2 şi 3. 

Durata medie de viaţă a unei 
baterii este de 30 de zile. 

~o+ ___ ~_o_o _______ r~ 
, Fig. 3 

Bibliografie: - Tehnium 5/1991; 
- N. Drăgulănescu - Agenda 

radio ele ctro nis tu lui, Editura 
Tehnică, Bucureşti; 

- Full Une Condensed Catalog 
Fig. 1 - IPRS Băneasa', 1990. 

'11't ,L\ TTI~TTll\ . ..., 

C OLi-\B O f{~\rl'O f{lL:O f~ 
i Reyista este deschisă oricărui cititor, singurul criteriu pentru! 
I publicare fiind calitatea articolului. . 
I Colaboratorii sunt rugaţi să ne trimită materialele' numai! 
l dactilogratiate,tnsoţite de indicatii bibliografice complete (autor, i 
! titlu,· editUră,' an' etc.) şi ilustraţii corespunzătoare (desen in tuşJ 
i negru şi, dacă se poate, fotografii de ansamblu sau detalii). 1 

1 . Pentru ca autorii să-şi primească drepturile băneşti integrale, i 
I ..' . .. . • 

1 colaborările vor flinsoţite de adresă şi telefon. 
Manuscrisele nepublicate nu se reStituie. . 

1 "Răspunderea ~·pentru·· ·afirmatille,soluţii1e .şi recomandările.! 
I publicate revine integral autorilor respectivi I 



II 

g 
O-
~ 
~ . 
....... 
(Q 

~ 

TRIFU DUMITRESCU 
Y03BAL 

(1 
3pF 

(7 
lpf 

R'3 ~~--Q.1 

'IOOKA.I 57, 6 
MHz 

112V + 



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

tehnica receptiei de amator 1n superioare frecventă se 
recurge uneori, din motive economice, la folosirea c,onvertoarelor. 
Schema-bloc a convertorului prezentat mai jos cuprinde următoarele 
etaje: două amplificatoare de intrare şi T2), etajul de mixare (T3), 
oscilatorul cu cuart şi de frecventă 

Descrierea schemei de . 
princIPiu. Semnalul din antenă se 
aplica pe o priză a bobinei L 1 şi la o 
altă p'rlză, mai departe de emitorul 
tranzistorului TI. Alimentarea 
colectorului lui T1 se face prin R3 
circuitul de sarcină fiind constituit 
din L2 . şi C4. Emitorul lui T2 
primeşte semnalul de la o priză a lui 
L2 şi,t din colector, prin circuitul L3, 
C7, II aplică mixerulLJÎ ec~ipat cAu 
T3. Mixerul este de tlP adltlv; atat 
semnalul din antenă cat şi semnalul 
de la oscilatorul local se aplică pe 
emitorul tranzistorului. Ieşirea 
mixerului are un circuit de sarcină 
LS C13; De pe o priză a lui LS se 
culege semnalul pentru.receptorul 
de 1Zl.4 MHz. 

Oscilatorul local este wn montaj 
de tiP Overtone. 

Cristalul de cuart 
Q1 este montat În 
baza tranzistorului TS' 
În·colector, pe circuitul 
L6, C1S, avem un 
semnal cu frecvenţa 
de S7,6 MHz' 
alimentarea În curent 
continuu a colec'" 
torului se face prin 
şocul de RF L7. 

Prin condensatorul 
C14, semnalul este 
aplicat bazei lui T4. In 
colector, prin L4, C10, 
este selectată 
armonica a cincea a 
cristalului (288 MHz), 
care, pril'l C8, est~ 
transferata pe emi
torul tranzistorului de 
mixare (T3). 

Montaju/ şi re
glaje/e. O.upă implan
farea pieselor pe 
placa _ de _ cablaj, 
urmeaza mas.urarea 

Întregul montaj va fi Închis într-o 
cutie metalică, pe care se vor fixa 
mufele de intrare-ieşire şi mufa de 
alimentare. Capacul de. deasupra 
pieselor va fi prevăzut cu găUri în 
dreptul condensatoarelor de acord 
al circuitelor. Bobinele vor fi 
executate astfel: L4=două spire 
CuAg (0 1 mm),_ diametrul 
Înfăşurăni = 6 mm, distanţa dintre 
spire = 3 mm; LS - cinci spire CuAg 
(0 1 mm), diametrul Înfăşurării = 6 
mm, distanta Între spire = 1 mm, 
~riză la 1,S spire;' L6=opt spire 
CuEm, diametrul Înfăşurării = S mm, 
şpiră lâl19ă spiră; L 7 = 30 de spire 
CuEm {00,3 mm), se bdbi!1~azAa p~ 
un rezlstor de O,S W, splra langa 
spiră. 

_i§,·n·'ijgâi"_ 
CUi acest ultim articol al 

său dispare din publicistica 
de specialitate electronistul 
de clasă şi radioamatorul 
binecunoscut confratilorTrifu 
Dumitrescu . Y03BAL. În 
" Tehnium", ca şi În multe alte 
reviste, Trifu Dumitrescu a 
publicat câteva sute de 
materiale incit~nte pentru 
pasionatii undelor herziene, 
iar pe bancul său de lucru au 
luat naştere nenumărate idei 
tehnice În domeniu, care au 
făcut cinste numelui său. La 
despărţire, Trifu Dumitrescu 
ne mai ÎT1deamnă o dată În 
paginile de faţă să explorăm 
neobosit posibilităţile infinite 
ale electronicii. 

curenţilor prin tran- r-===============================================; zistoareJ care tre-
buie sa aibă ur-
mătoarele valori: :'0 
IT1 şi lT2=2 mA, 
IT3şe alege pentru 
maximum de sem-
nal de ieşire şi mi-
nimum de zgomot, 
IT 4. şi ITS se aleg 
pentru semnal ma-' 
xim În colectorul lui 
T4. 
Măsurarea 

nivelului de RF se 
face cu un unda
metru cu absorbţie. 
Frecvenţa de acord 
a circuitului C 1 ~J LS 
este de 14S IVIHz. AU 1 
Alinierea circuitelor MWt.· 
L 1-C1, L2-C4 şi L3-
C7 se face cu aju-
torul unui vobulo-
scop sau pe sem-
nalul emis de o O 
staţie de radio-
amator apropiată. L ______________________ .:....:.::~~_----=....;.::...:..--._-.J 

TEHNIUM - octombrie 1999 D 



.'@I'O''*'''18;11·';'1410'·. ---------------------------------------------

Ing. Nicolae SFETCU 
"""'''''P15arlela'''M8IeclronJc'§''M''11p'rog;ă;;;âD11JGi-(c~p};",m'iin,,·Mtfpach8t~fl»&1d8~"A"dăte 
inteligent, este o cartelă de plastic de mărimea unei cărţi de credit, 
lncastrată cu un cip al circuitului integrat. I;~ asigură nu numai 
cap'acitatea d~ me"!orie, dar şi posibilitatea .t!;ţecutării unor operatii 
logice. Matertalul dm care este făcută cartela electronică o face 
rezistentă, neav~nd nevoie să depindă de potentialele resurse externe 
vulnerabile. Datorită acestei caracteristicI, cartelele electronice sunt 
folosite des ln diferite aplicatii care necesită o bună protectie a. 
securitătii şi autentificărli. . 

1. INTRODUCERE 
De exemplu, CEP se poate folosi 

drept cartelă de identificare, pentru 
a dovedi identitatea utilizatorului 
acesteia. De asemenea, poate fi o 
cartelă medicală care stochează 
datele despre sănătatea. unei 
persoane. Ba chiar mai mult, CEP 
se poate utiliza În cazul 
creditelor/depozitelor bancare care 
permit tranzactiile off-line. Toate 

, aceste aplicatii necesită ca datele 
importante (confidenţiale), precum 
informatiile biometrice ale 
detinătorului de, cartelă, datele 
medicale. personale,' cheile 
criptogra.fice de, autentificare etc. să 
fie ştocate În cartelă. 

In viitorul apropiat, tradiţionala 
cartelă cu bandă magnetică va fi 
Înlocuită şi integrată Într-un singur 
CEP cu multiple aplicatii. CEP 
devine din ce În ce mai utilizat şi va 
juca un rol important În viata noastră 
de zi cu zi. Va fi folosit pentru a 
transporta o multime de date 
importante şi, critice despre 
consumatori, mai multe decât 
cartelele cu bandă magnetică 
folosite Înainte. Dar sunt multe 
discutii şi controverse dacă CEP 
este sufici.ent de sigur şi protejat. 
Acesta a fost dintotdeauna un 
subiect de controversă. . 

Articolul de faţă pune În discuţie 
securitatea CEP sub trei aspecte 
diferite. In primul rând, vom arunca 
o privire asupra structurii fizice a 
CEP şi a moduluL În care acesta 
protejează datele .. ln al doilea rând, 
vom examina felul În care datele 
sunt protejate 'În timpul' verificărilor 
logice efe,etuate asupra fişierelor din 
cartelă. In al treilea rând, vom 
discuta modul În care CEP poate 
oferi un mediu sigur şi autentic 
pentru aplicaţii În timpul procesării şi 
in cazul mecanismului procedural. 
In sfârşit, Înainte de a conchide 
dacă CEP este sigur sau nu, vor fi 
trecute În revistă câteva dintre 
metodele disQonibiie de atac. 

; ,.. ...... J.;'§~tqr~:'t!ţ(~~1i.· .. a 
tJ~ ... '< · ...... ,~e··!{~ttţ~~:e~/(ipş.\,~ ... '. 
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2. STRUCTURA FIZiCĂ 
ŞI CICLUL DE VIATĂ 

Acest capitol abordează 
structura fizică a unui CEP şi' 
examin~ază componentele 
qcestuia~ De asemenea, descrie 
toate fazele ciclului de viaţă al unui 
CEP şi explorează felul În care 
microcontrolerul manevrează şi 
transferă datele În siguranţă de la 
furnizorul de cartelă la furnizorul de 
aplicaţie şi -apoi la agentul purtător. 
Astfel putem determina modul În 
care pot fi protejate datele şi 
informaţiil~ stocate pe.carteIă. 

2. 1. Structura fizică 

Structura fizică' a unui CEP este 
specificată de către Organizaţia 
Internaţională de Standardizare 
(150) 7810, 7816/1 şi 7816/2. In 
gen~ral, ea este alcătuită din trei 
elemente. Cartela din plastic este 
partea de bază şi are dimensiunile 
de 85,60x53,98xO,80 mm. Un circuit 
imprimat şi un cip al circuitului 
integrat suntincastrate pe cartelă. 
Figura 1 cuprinde o descriere 
generală a structurii fizice a unui 
CEO. 

Circuitul imprimat este conform 
standardului ISO 7816/3, asigurând 

cinci puncte de conectare pentru 
alimentare şi date .. Este fixat ermetic 
În adâncitura realizată În cartelă' şi 
este "ars" pe cipul circuitului, 
"umplut" cu un material conductiv şi. 
"capsat" cu contacte proeminente. 
Circuitul imprimat protejează cipul 
circuitului de sarcinile mecanice. şi 
de electricitatea statică. Legătura cu 
cipul este realizată prin contacte 
care străbat circuitul imprimat. 

Capacitatea unui CEP este. 
determiniltă de cipul circuitului 
integrat. In mod obişnuit, un cip al 
circuitul!-li integrat are În 
compo~enţă un microprocesor, 
memona permanentă (ROM), 
lT!emoria cu acces aleatoriu (RAM) 
ŞI rflemoria programată numai 
pentru citit, cu ştergere electrică 
(EEPROM). Cipul circuitului de 
curent este făcut din siliciu inflexibil 
şi foarte uşor'·· de spart. Aşadar, 
pentru a evita distrugerea când 
cartela este Îndoită, cipul este limitat 
la oAmărime de doar câţiva milimetri. 

In plus, interfaţa fizică ce permite 
schimbul de date între cipul 
circu.itului integrat şi dispozitivul 
<;lcgeptor de cartelă (DAC) este 
limitat la 9600 biţi pe secundă. Linia 
de. comunicaţie este o linie de 
transmisie serială bidirecţională, 
conform standardului 150 7816/3. 
Toate schimburile de date sunt 
controlate.de. către unitatea centrală 
de procesare din cipul circuitului 
integrat. Comenzile..cartelei şi datele 
de intrare. sunt trimise ·cipului care 
răspunde prin parametri şi date de 
ieşire. Informaţiile sunt trimise În
tr-un mod de propagare semiduplex, 
ceea ce Înseamnă că transmisia 
datelor este Într-o singură direcţie la 
un moment dat. Acest. protocol, 
Împreună cu limitarea ratei de bit, 
previne atacurile asupra datelor de 
pe cartelă. 

In general dimensiunile, 
grosimea şi cerinţele de bandă 
pentru . CEP sunt proiectate cu· 
scopul de a proteja cartela contra 
defecţiunilor fizice. Totuşi, aceste 
condiţionări limitează memoria şi 
resursele de procesare. Din această 
cauză, CEP are Întotdeauna 
Încorporate alte . periferice externe 
pentru a opera. De exemplu, poate 
necesita un dispozitiv pentru a 
asigura şi furniza intrările şi ieşirile 
utilizatorului. Aceste limitări pot 
micşora securitate~a CEP În unele 
cazuri, deoarece elementele 
externe sunt vulnerabile. 

2.2. Ciclul de viaţă al unui CEP 

Există În fiecare CEP un sistem de 
operare care poate conţine un număr 
de identificare (10) al executantului, 
tipul componentelor, numărul serial, 
informaţii speciale etc. Mai mult, 
sistemul poate contine diferite chei de 
protecţie, precum a executantului, 
cheia fabricantului (CF) sau cea 
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individuală (CI). Toate. aceste 
informatii trebuie să fiEt secrete şi să ' 
nu fie dezvăluite către al.tii. . 

Rezultă că, de la executant la 
furnizorul de aplicatie, .'. 'apoi' la 
deţinătorul de cartelă, producţia 
unui CEP este Împărţită In diferite 
faze. Limitarea de transfer şi 
accesul datelor sunt incrementată la . 
diferite faze, cu scopul de a proteja 
diversele arii ale CEP. Există cinci 
faze prif'}cipale p~ntru ciclui·de viaţă 
caractenstlc unUi CEP. 

2.2. 1. Faza de fabricaţie 

Această fază este dusă la bun 
sfârşit de 'către executantii cipului. 
Cipul circuitului integrat din siliciu 
este creat şi testat În această fază. 
Fabricantul Îşi adaugă o cheie (CF) 
pentru a proteja cipul de modificări 
nepermise până când este 
asamblat În suportul cardului de 
plastic. CF este unică pentru fiecare 
cip şi depinde de, beneficiar. La 
sfârşitul acestei faze vor fi Înscrise 
pe cipul circuitului şi alte date de 
fabricaţie. Apoi cipul este gata de 
predare executantului. de cartelă,' 
Impreună cu protecţia cheii, CF. 

2.2.2. Faza de prepersonalizare 

Această fază este real,izată de 
către furnizorii de cartelă. In această 
fază, cipul va fi montat pe cartela d~ 
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plastic, care poate avea logoul celui 
care a realizat aplicatia imprimată pe 
ea. Se vor realiza conexiunile dintre 
cip şi circuitul imprimat şi Întreaga 
unitate poate fi, testată. Pentru a 
creşte securitatea şi a, permite 
furnizarea În siguranţă a cartelei către 
editorul ei, cheia fabricantului va fi 
Înlocuită cu o cheie individuală (CI)., 
După aceea, accesul la modificarea 
CI se va bloca prin scrierea unei chei 
de personalizare, V PER' In plus, 
instrucţiunile de acces ate memoriei 
fizice vor fi blocate. Acum 'cartela 
poate fi, accesată numai folosindu-se 
adresarea memoriei logice. Aceasta 
apără sistemul şi ariile. de fabricaţie 
contra accesului sau modificărilor. 

2.2.3. Faza de persc/nqlizare 

Această fază este finalizată de 
editorul cartelei. Ea completează 
structura de date logice. Conţinutul 
fişierelor de date şi âatele aplicaţiei 
sunt scrise pe cartelă. Vor fi stocate, 
de asemenea, informaţii despre 
identitatea deţinătorului de cartelă, 
PIN ~"Personal Identification 
Number' - numărul personal eie 
identificare), şi deblocarea PIN. In 
sfârşit, seva scrie o cheie de utilizare, 
VUTIL, folosită În faza de utilizare. 

2.2.4. Faza de utilizare 

Aceasta este faza pentru 
folosirea normală a cartelei de către 

.'â"ş'aDli@iJI·'j'lt4Ş". 
deţinătorul de cartelă. Sunt activate 
sistemul de aplicaţie, controalele de 
acces ale fişierelor logice şi altele. 
Accesul la informaţii pe cartelă va fi 
limitat prin politica de securitate 
stabilită de către aplicaţie. Acest 
lucru va fj discutat În detaliu În 
următoarea sectiune. 

2.2.5. Faza sfârşitului ciclului de 
viaţă (faza de invalidare) 

Există două moduri În care cartela 
poate ajunge În această fază. Una 
este iniţiată de către aplicaţie, care 
scrie. cheia de invalidare' re un fişier 
indivipual sau pe fişieru - master. 
Toate operaţiunile, inclusiv scrierea şi 
actualizarea, vor fi blocate de către 
sistemul de operare. Numai 
'instrucţiunile de citire pot rămâne 
active pentnl'analiză. Celălalt mod de 
a ajunge cu. cartela În această fază 
este când 'sistemul de control 
blochează În mod ireversibil accesul 
Întrucât 'atât . PIN cât şi PIN-ul de 
deblocare sunt blocate; În acest caz 
toate operaţiunile vor fi blocate, 
inclusiv citirile. 

Tabelul 1 rezumă conditiile şi 
posibilităţile de acces la memorie 
pentru un CEP În timpul diferitelor 
faze menţionate mai sus. 

(Continuare În nr. viitor) 

Sfârşţtul 
ciclului. 
~ictii 

:1 

1 



PROPUNERILE CITITORILOR 

Căpitan ing. Gabriel RUSU 
1"'" "STlMATĂREDAOiIE,"""""::"'~ "'~,',, ,:~":" "":"':1" 
1· MiJ flumssc Rusu GabriBIConsta/7tin. Sunt niJScutlÎI''Ilnu] 1969; I 
I am abş,olvit Liceu/Militarde Mar/năiA/.I. QuzlJ'~din Constantaşlmai I 
ItJfXJlcursUriIBf<JCu"iJPrM<lrlnBIMJ~fBdln cacJruJAaadBmh3i NaV8lBjl 
t, ."MirceaceIBătrdn'~ sectiaRadioe/ectroniCă'Nava/ă,tnanu/1993. ,', 

1

"', Pe acelistă, cale vă <mărtu1'i,sesc'~ă primilpţfş/1n fssClnslJta:, lum~il 
• a e/e,ctroniciil-am. făoutculJJutorul, r,evisteJ. ,TEHN/UM, ,Căreia1il 
mu/tume$Cperltn1 faptul ciJ,mcfuda dfflgpltJfi4lraucare s-a I 
confruntat Tn ultima ,vreme, ,contin~ă" de aproape 30 de ani, să ' 
1ncurajezecre,atia şilmaginatla tehniCă a ,tineretului. , f 

Din aceste motivetiş dori. cade,,~tul meufn pqblicatii/e de 
specialitate să fie le~llt denume,/e ,.evisteJdumneavoastră~· " 

fn 09/eoe. tfrfT18ază v'supun at6ntiero~teVl~·schel1J8: §lso/util. 
practiCBPBntru.~.Uf1Qf monta}BeJBCtrPnictlsl!11p1~'1JCCBS/bI1BI 
şi celor care au un bagaj de cunoştinţe. mai ,redus. Spetsă prezinte 

I
I .lntlJfss. MBn(iof/BZ ciJ tOt!tBşcflBmBIBpropu_au f()st ~rlmBntatB! 
"',de mineş/ une/edintre 'ele"sunt folosite de mai.multă ,vreme" cu I 
rezultatesatisfăcătoare.'· '"",." .~ ,\ '1 

1"" """""""""""~ """","''''''''''_''''''''''"""" "'" " """ "',' ... ". . .. , ", .. ",."", .. """":"., .. ".,., .. "~:",,,~.,,,;,,.,;,,1 
ircuitul integrat MMC5208 la o tensiune cuprinsă Între 1,5 şi 
este un generator de 3 V. Spre deosebire de mai 
melodii construit În vechile MMC334 şi MMC3611, nu 

tehnologie low-voltage, alimentat necesită componente exterioare, 

e3 
('4 

!lt-------"!"'t 
...... -------r[ţ) 

Dl~D4 

m 

conectarea circuitului În mon 
fiind foarte simplă. 

Circuitul este disponibil. În do 
variante de prezentare: În CC1PS 
de tip MP-48, respectiv TO-11 
Conexiunile pinilor pentru c 
două· modele de prezentare su 
date În fi~ura 1. 

Modur de lucru al "conservel 
muzicalell se stabileşte cu ajutorUl)i 
intrărilor P1 ~i P2, astfel:;)~ 

- dacă P2 este lăsat liber~ 
melodia este generată atunci cândl 
P1 se' află cuplat la VDD (stare. 
HIGH)~melodla se derulează o 
sinQ!.Jra dată, dar numai atât timp 
câCP1 Îşi păstrează starea HIGH; 

-dacă P1 . şi P2 sunt legate 
împreună la VDD, melodia va fi 
generată doar atât timp cât 
rntrările de comandă Îşi păstrează 
starea' . 

- cu intrarea P2 legată la VDD, 
circuitul lucrează atunci când P1 
se aduce în 1 logic; melodia va fi 
generată o singură dată dacă 
aurata de mentinere a intrării P1 În 
starea HIGH e mai mică decât 
durata melodiei sau de mai multe 
ori dacă raportul duratei se 
modifică. Un nivel logic O aplicat 
pe P2· 1 opreşte derularea 
acordurilor muzicale. 

Sunt disponibile mai multe 
variant~ .. ale lui MMC5208, ce 
generează melodii diferite, care 
pot fi recunoscute după sufixul 
codului. 

1~4 

+3:9V 
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Schema prezentată În' figura 2 
realizează comanda a. şapte 
generatoare distincte, cu melodii 
aiferite, corespunzătoare sufixelor 
circuitelor disponibile. Am ales un 
număr de şapte melodii pentru a 

IEŞIREA 2 MP 7 P1 
IEŞIRE B 1 ma Ne 

, Voo 3 48 6 P2 
Ne 4 5 Vss 

În locul numărătorului În inel 
MMC4022 se poate folosi 
MMC4017, mai acc~sibil; Întrucât 
numerotarea plnllor nu 
coresP'.unde, s.e impune aplicarea 
corectillor de ngoare. 

NC 1 14NC 
Ne 2 13NC 

IEŞIRE B 3 12 NC 
IEŞIRE A 4 11 P1 

Voo 5 10P2 
Ne6 9 
Ne 7 ..... ____ ... 8 

F.ig~ '1. • C0l1exlu:l1ile p/nilorpentru' celedtJul.tlpuri 
de1ncapsulare, 

M@;t·'iNI'ă;J"jH·"'·];"!·];1 

Montajul se realizează pe o 
plăcută de circuit imprimat simplu 
placşfJ după desenul din figura 3, 
urmanndu-se. cu atenţie schema 
electricăf'. pi~sele sunt dispuse 
conform Iguru 4. 

Deşi mai voluminos şi 
necesitând ştrapuri, am preferat 
circuitul imprimat simp'lu placat 
pentru a putea folosi socluri pentru 
toate circuitele integrate. 
Avantajele utilizării soclurilor sunt 
binecunoscute: . posibilitatea de 
schimbare facilă a circuitelor 
integrate utilizate şi mai ales 
posibilitatea realizăni montajului 
p'rin lipire cu ajutorul unui pistol de 
lipit de tip transformator, care nu 
se recomandă a fi utilizat pentru 
sudarea terminalelor compo
nentelor C-MOS. Astfel, se lipesc 
doar soclurile goale, circuitele 
integrate f)lantânau-se ulterior, la 
punerea la punct a montajului. 

BIBLIOGRAFIE: 

- lulian Ardelean Horia 
Giuroiu, Liviu-Lică Petrescu -
Circuite integrate CMOS. Manual 
de utilizare, Editura Tehnică, 1986 

- Data Book Microe/ectronica, 
1989 

p~~~o~~ru~ul~in~c~orF~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
muzical al zilei săptămânii (ca la 
ceasurile de mâna cu melodii). 

La apăsarea butonului 
START, monostabilul MMC4098 
generează două impulsuri: 
primul resetează generatoareleJ 
Iar cel de-al doilea tmpuls ataca 
numărătorul MMC4022, care 
comandă executia 
corespunzătoare circuitului 
următor. Resetarea realizată cu 
prim41 impuls are rolul de' a n~ 
permite suprapunerea a doua' 
melodii, ceea ce ar fi supărător. 
O nouă apăsare a butonului 
opreşte melodia În derulare l 
numarătorul avansează, ŞI 
comandă Începerea următoarei 
bucăţi muzicale. 

~Ime~area MMC5208 ~ al~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Qărtiidecomandăsevafacecu~ __ ~ ________________________________ ~ __ ~~~ ________________ -. 
3 V. Atenţie! O tensiune mai 
mare de 3,6 V duce la 
distrugerea »cutiei muzicaJe". ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
In cazul În care este necesar un .c:=J. 
volum sonor mai mare, <=> 
amplificatorul fi8al se poaţe aU-
menta la o tensIune supenoara. , .. el .. 
Stabilizarea tensiunii se ~ 
realizează cu ~utorul a' patru . .r--t... 
diode 1 N4001 mseriate, care, '"'--'" 

buton- g 
În conducţie directă, p'rezintă o 
cădere de tensiune ae 0,65 V 
fiecare. 

Reglarea volumului se poate 
face prin modificarea valorii 

START 

.~.. .~.. .~.. .~.. .~.. .~.. .9. ~ O 
DO O O O 0'0 ....... ~ .••.•............... 
o o o o o o o .. 

, rezi~tenţei "R5. ~entru reglajul 
continuu, m sene cu R5 sş 
Roate conecta un Rotenţiometru 
ce 100 kQ. Dacă impedanta 
difuzorului .este mai mare de 50 
Q;.. tranzistorul T2 poate fi de tip. 
Bv 170. Pentru imgedante mai 
~ici,T2vafi BD1~s~simila~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Iri schema dmflgura 2,;: 
numerotarea pînilor corespunde Fit},t4.A(Oc/.fJldilamplaşarftaco,.,.,p()nentelor 
capsulei MO-48'psplacadeclrcuitlmprimat 
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Figura 1 reprezintă schema de Circuitul R7, C4, 03 are rolul de 
principiu a unUi' releu electronic de resetare iniţială, a celor· două 
frecvenţă conceput să functioneze cu monostabile la conectarea la tensiunea 
semnal de intrare alternativ cu sau fără de alimentare generală' de + 15 V. 
componentă de curent continuu. La aplicarea unui semnal d~ intrare 
Intrările de semnal sunt I-CC şi I,.CA, iar a cărui perioadă este mai mare decât 
cele de ieşire A, 8, C şi O, toate constanta 't1 =0,5. R3C2, primul 
raportate la potenţialul de masă. monostabil generează pulsuri la cele 

Modul de funcţionare- al. schemei două ieşiri ale sale (pinii 6 şi 7), ale căror 
este următorul: durate pe nivel logIC ,,1" {Ia ieşirea ~ 

-La intrarea de curent alternativ (1- Qinul 6) sunt de valori egale cu 0,0 
CA) 1, " d' I R3C2. Intrarea celui de-al doilea 

este ap Icat, prin mterme IU m.onostabileste c.omandată .de. ieşirea 
condensatorului C1,. un semnal care 
conţine o tensiune alternativă utilă cu o Q a celui dintâi, iar pe fiecare durată a 
amplitudine minimă de 12 V; la intrarea nivelului de "O" logic condensatorul C3 
de curent continuu (I-CC) nu se aplică este descărcat fonat şi menţinut spre 
decât un semnal 10~iC al cărui nivel de Qotenţialul de masa de către tranzistorul 

T1. Astfel, ieşirea Q (pinul 1 O)a celui 
"O" nu depăşeşte 4 ,iar cel de ,,1" este de::al doilea monosta5i1 rămâne În ,,1" 
de minimum 12 V. Intrarea releului este logic pentru semnale ale căror frecvenţe 
protejată la supratensiuni accidentale sunt mai mici decât 21R3C2. 
prin grupul R1, R2, 01, 02. Raportul In cazul semnalelor cu frecvenţă mai 
R1/R2 va fi cuprins Între 1/10 şi 1/20, iar mare decât 21R3C2, primul monostabil 
valorile lor sunt dictate de impedanţa de rămâne "agăţat"· În ,,1 \1 logic, 
ieşire a etajului ce atacă acest montcy, condensaton] C3 nu mai este 
care trebuie să fie mult maimiqă deC1at descărcat forţat, iar ieşirea Q a celui 
suma R1 +R2, practic I Zieş 1:::; de-al doilea monostabil, după un 
(R1 +R2)/1 O. interval de timp 't2=0,5 R4C3, trece şi 

Releul electronic propriu-zis este rămâne În "O" logic. . 
constituit din cele două monostabile ale Se pot utiliza, după dorinţă, una 

, unui circuit integrat de tip. MMC4098 până la patru ieşiri de semnal ale 
conectate În cascadă şi având o reacţie acestui releu electronic de frecventă. 
de nivel de tensiune de la ultimul către Ieşirea A este a· ultimului monostabil 
cel dintâi. Reacţia are rolul de a (ieşirea Q), B este a semnalului negat al 
modifica, în limite restrânse, constanta ieşirii anterioare, G este ieşirea negată a 
de timp a celui dintâi monostabil În pnmului monostabil, care generează 
sensul scăderii sale pentru frecvente ale Impulsuri pe intervalul cât frecventa la 
semnalului de intrare mai mici ca intrare este mai mică decât 21R3C2 şi 
perioadă decât constanta proprie de "O" În rest, iar la ieşirea O se poate 
timp şi de creştere pentru cele care au obţine un semnal a cărui componentă 
perioada mal mare decât această alternativă urmăreşte eventuala 
constantă. Ambele ci.rcuite monostabile ~~~~~%~to~re;em~~lul~o~~lal~rar~~ 
au aceeaşi constantă de timp: Grupul R8C5 trebuie să aibă constanta 

1:=0,5 RC, de timp mult mai mare decât perioada 
unde R şi C sunt, respectiv, R3C2 şi celei mai joase componente de 

R4C3. Valorile pentn,l R se încadrează frecventă a semnalulUi modulator. 
Între 1 kO şi 10 MO, iar pentru C Între Mont~.jul este, de fapt, un filtru digital 
100 pF şi 100 nF. De asemenea,., trece-JOs.·_. _, __ '''. 
ambele monostabHe sunt utilizate În O aplica~e utilă a releului electronic 
regim de funcţionare retriggerabil' pe de . frecventa este cea prezentată În 
frontul descrescător. figura 2. Schema reprezintă un montaj 

m 
{ 

care, prin l'r ,tarmol"iilll 

un tranzistor 
optocuplor 
nivelUri de 

Montajul 
descrierii anterioare, 
de data aceasta este 
relee de frecvenţă intArr.:1II:1tA 
interfaţă" pentru Înaltă tens 
sistem logiC de afişare şi ,,('\n"'.:ln/-I6 

Inalta tensiune continuă 
bornele IT şi M alimentează, 
DZ1, un oscilator cu un 
unijqncţiune T1 (2N1671 B) 
frecvenţă este direct 
liniar dependentă de Vrill)rirl:~:1 
de la intrare. 
funcţionează pe principiul 
condensator (Ci) până la o 
tensiune (de vârf a TUJ) şi 
descărcare bruscă, Într-un interval 
timp foarte scurt (de ordinul a C::itC)Mli. 
~s), a acestuia prin TUJ, mai precis 
joncţiunea emitor-bază1. Intervalul 
timp după care condensatorul 
din nou la tensiunea de vârf (care 
fixă, dar mult mai redusă ca valoare 
raport cu înalta tensiune continuă) este 
dictat invers proporţional de curentul de 
Încărcare al acestuia. La rându! său, 
curentul de Încărcare este dat de 
valoarea Înaltei tensiuni raportată la 
valoarea rezistorului R1. Descărcarea 
bruscă a condensatorului se face prin 
intermediul LED-ului emiţător al unui 
optocuplor care generează un puls de 
tensiune la bornele rezistorului R6 cu 
ajutorul fototranzistorului receptor. 
Frecvenţa de oscilaţie este cuprinsă 
Între 2 şl4 kHz. 

Mai departe, impulsurile de tensiune 
sunt aplicate simultan celor două relee 
electronice de frecvenţă, care vor 
funcţiona În modul descris anterior. 
Fiec,are dintre j'elee va acţiona la 
frecvenţe de lucru diferite. Intervalul 
normal de Înaltă tensiune de la intrare În 
care releul de frecvenţă de prag inferior 
va avea ieşirea Q În "O" logiC, iar cel de 
prag superior În ,,1" logic (sub pragul 
propriu) va fi semnalizat de către OL 1 
Rrin intermediul porţii SAU-EXCLUSIV 
rMMC4070) şi a tranzistorului T 4. Tot de 
la ieşirea porţii SAU-EXCLUSIV, 
semnalul poate fi utilizat pentru diferite 
comenzi la terminalul VALlD. Depăşirea 
pragului superior de Înaltă tensiune este 
semnalizata cu ajutorul' LED-ului OL2, 
iar DL 1 se va stinge. Sub pragul inferior 
nici un LED nu este comandat. 

Fără a intra în detalii de proiectare, 
montajul este conceput să 
su~ravegheze tensiuni cuprinse Între 
200 V ŞI 1 ,3 kV, pentru un interval de 
înaltă tensiune normaIă cuprins Între 
aproximativ 500 V şi' 1 kV. Valorile 
exacte ale pragurilor se vor stabili Rrin 
tatonarea valoroor condensatoarelor C1, 
G2, C3, C4 şi C5, ca şi prin intermediul 
rezistoarelor R1, R7, R9, R11 şi Ri3. 
Rezistoarele Ri0 şi. R14 se aleg În 
funcţie de hystereslsul dorit În Jurul 
frecvenţei de basculare directa şi 
inversă. 

Rezistoarele Ri şi R2 vor fi 
dimensionate pentru puteri disipabile 
minime de 2 W şi, respectiv, de 20 W. O 
grijă deosebită se va avea la construcţia 
părţii de Înaltă tensiune pentru obţinerea 
unei rigidităti dielectrice cât mai bune şi 
~ unei rezistenţe de izolaţie foarte mari. 
.I.I1.~cest scol) se vor con?u!ta obligatoriu 
standardele de speCIalitate pentru 
încercările de rigidItate dielectrică şi 
rezistenţă de izolaţie. 
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astfel de soluţie 
electronică de arbitraj 
este sugerată În cele ce 

urmează. Schema de principiu din 
figura 1 arată că se Iasă la 
latitudinea constructorului 
dimensionarea montajului În 
functie de numărul de jucători. 
Componentele electronice 
conţinute în fiecare dreptunghi 
desenat punctat sunt descrise în 
figura 2; acest mic circuit 
electronic ia loc în fiecare din 
cadrele A, B, C ... 

omutatorul KR permite 
aducerea la zero a 
montajului; toate LED

urile sunt atunci stinse. Când unul 
din comutatoarele K1," K2... este 
acţionat, LED-ul corespunzător se 
aprinde, iar celelalte comutatoare 
sunt inhibate; o actionare pe unul 
din ele n-are astfel nici un efect. 
"Dilema" s-a rezolvat aşadar: 
LED-ul conectat la comutatorul 
care' s-a actionat primul se 
aprinde. Nu există incertitudini. 
Starea precedentă a Circuitului 
persistă pânş când persoana care 
pune ÎntrebărUe apa?ă 
comutatorul de aducere la zero 
KR. 

igura 2 prezintă detaliul 
fiecărui bloc din figura 1. O 
singură poartă (P4) este 

suficientă. Intrările porţilor P4 din 
blocurile suplimentare sunt 
conectate la tensiunea de 
alim'entare. Utilizarea circllitelor 
integrate în tehnologie CMOS 
diminuează consumul în proporţii 
considerabile, ceea ce permite 
alimentarea montajului cu ajutorul 
unei baterii compacte de 9 V. 

-~ .... _-~, 
8(171 t 3 

4-7k I , 
1 

răspunsuri, este adesea dificil 
(dacă nu chiar imposibil) de a şti 
cine a găsit primul răspunsul, 
deoarece toată lumea vorbeşte 
simultan. Cea mai bună solutie În 
aceste conditii este de a impune 
tăcerea şi de a obliga participanţii 
să acţioneze câte un comutator, 
un montaj electronic urmând să 
indice jucătorul care a răspuns 
primul. 

L_ -.- - - - - - - -:- - - --
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veche Iadă ţărănească "de 
zestre" poate fi transformată 
Într-o mobilă utilă şi 

rezis'tentă pentru camera copiilor, 
destinată atât pentru a păstra 
jucăriile cât şi ca masă de joc. 
Eventual, lada poate fi folosită 
pentru a adăposti aşternutul În 
timpu~zilei, ca depozit permanent 

A 
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de rufărie curată ori spre a păstra, În 
timQulverii, haine groase, ae iarnă. 

În acest scop, veţi Începe prin a 
spăla mobila cu un burete muiat În 
solutia apoasă a' unui. detergent, 
apoi o veţi şlefui cu hârtie sticlată 
fină pe părtile mai murdare sau 
lustruite de timp. Dacă nu are pe 
suprafata ei picturi sau ornamente 
cioplite (crestate), o puteti decora 
cu benzi metalice (aluminiu, 
alamă ... ), rondele ori alte forme 
tăiate din capace metalice galbene, 
recuperate de la borcane cu 
conserve. Printre acestea copiii pot 
lipi abţibilduri sau imagini decupate 
din reviste, pot face desene cu 
vopsele de ulei sau cu ceracolor. 
Dacă lada are decoraţiuni mai 

ă prezentăm trei piese de 
mobilier ce pot fi realizate cu 
uşurinţă de oricare 

constructor: 
1. O masă mare, improvizată 

(Ia nevoie) din două capre de 
lemn, pe care se aşază direct o 
foaie de pal sau placaj aleasă la 
dimensiunile do'rite. Fireşte, 
demontarea e!şte la fel de simplă. 

2. O măsuţă joasă, lucrată la 
dimensiunile preferate de 
constructor, din două tăblii 
identice (A) din scândură sau pal 
cu grosimea de 20 mm; două 
laturi din scândură groasă de 25-
30 mm (B) şi patru suporturi 
(picioare; C) din cuburi de lemn 
ori, eventual, rotile anume pentru 
mobilă, spre a o putea deplasa cu 
uşurinţă. 

3. Un pat (dotat cu saltea 
"Relaxa") lucrat În Întregime din 
plăci de pal gros de 18 mm, 
alcătuit din: două laturi lungi de 
circa 1 800-2000 mm (L), 
identice; două laturi scurte 
(capetele), identice (8); o tăblie de 
fund (care nu se vede în desen) şi 
patru sau şase picioare din cuburi 
de lemn ori rotile (P). Asamblarea 
se face prin ungere cu aracetin şi 
consolidare cu şurubuDI pentru 
lemn. 4 

vechi, o veti lăcui, după curăţare, cu 
nitrolac incolor aplicat cu pensula 
sau pulverizat cu o pompă de 
insecticid. . 

În ÎnCăpere, pe perete, 
deasupra lăzii, puteti instala un 
blidar sau o etajeră cu o colecţie de 
vase din. ceramică "populară, 
instrumente muzicale populare, 
bibelouri, cărţi etc. 

Dacă În Iadă veţi păstra 
veşminte de iarnă, înainte de a le 
pune la conservat vă recomandăm 
să le scuturaţi bine' de praf şi să le 
expuneti la aer curat, pe umeraşe, 
timp de cinci-şase ore. Din când 
În când, ridicati capacul lăzii şi 
aerisiti-i interiorul. 
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18,!Ş,QC < t < 19,5QC. 
In acest caz potenţialul punctului A 

se află În intervalul 4 V-5 V, adică 
4 V < VA < 5. V. Urmărind, ca 'mai sus, 
polarizarea intrărilor, deducem uşor că 
operaţiona.lele A 1 şi A3 au ieşirile În 
starea "jos", deci LED1 şi LED3 sunt 
stinse. ' 

Pentru a-I obliga pe A2 ca În această 
situatie - şi numai În aceasta - să aibă 
ieşirea "sus", deci ca LED2 să fie aprins, 
ne vom folosi de cel de-al treilea divizor 
rezistiv, R7 -R8, conectat Între ieşirile lui 
A 1 şi A3, din al cărui punct median B 
polarizăm intrarea inversoare a lui A2. 
Nu ne rămâne, astfel, decât să stabilim o 
polarizare adecvată pentru +A2, din cel 

,de-al patrulea divizor rezistiv, R5-R6, 
-astfelllj'ncât condiţia impusă lui A2 să fie· 
îndeplinită. 

OV~~--------~~*-------------------~ 

Să observăm mai Întâi că divizorul 
R7 -R8 este format din' rezistenţe egale, 
deci potenţialul V s al punctului său 
median B (aplicat .lui - A2) va fi jumătat~ 
din tensiunea existentă în orice mome~t 
Între ieşirile lui A 1 şi A3. Pentru 
simplificare, vom neglija căderile interne 

omparatorul de tensiune cu 
,fereastră" realizat cu 
amplificatoare operaţionale (AO) 

are nenumărate aplicaţii practice 
deosebit de utile şi în cazul 
supravegherii - prin intermediul unor 
traductoare adecvate - a unor mărimi 
fizice neelectrice. Montajul descris În 
continuare reprezintă tocmai o astfel de 
aplicaţie şi anume el indică, prin trei stări 
distincte, dacă temperatura med,iului 
ambiant se situează În interiorul unui 
anumitintervaf prestabilit (aşa-zisa 
fereastră), dacă ea se află sub pragul 
inferior al ferestrei sau dacă depăşeşte 
pragul superior. In cazul de faţă indicaţia 
este luminoaSă, folosindu-se trei diode 
electroluminiscente, LED1-LED3, 
preferabil de culori diferite. Elementul 
traductorde temperatură este. un 
termistor, Rth, de tip NTC (cu coeficient 
negativ de temperatură), pentru care 
rezistenţa electrică scade atunci când 

. temperatura creşte şi viceversa. 
Traductorul Rth este inclus într-un divizor 
rezistiv ajustabil (în figură, Rth-R1-Aj1), 
al cărui potenţial în punctul median (A) 
"supraveghează" )" În valori de tensiune 
- depăşirea Într~un sen/s sau.alWHt ~dr 
.oociă 'prC1ţJuri' ale' "ferestrei" de 
temperatură prestabilite. Evident, VA 
creşte cu creşterea temperaturii ŞI 
viceversa. 

Pentru a Înţelege mai bine cum se 
dimensionează şi se reglează un astfel 
de comparator, să luăm un exemplu 
numeric; de pildă, să presupunem că 
"fereastra" de temperatură 
supravegheată o reprezintă intervalul 
t=18,5QC-19,5QC. Este uşor de verificat 
că divizorul Rth-R1-Aj1 cu valorile din 
figură poate fi uşor reglat, acţionându-se 
potenţiometrul Aj 1 , astfel Încât 
potenţialul punctului' median A (faţă de 
maSă) să aibă aproximativ valorile: 

VA =4 V pentru t=18,5QG; 
VA=5 V pentru t=19,5QG. 

de tensiune pe operaţionale, care 
Urmărind schema. observăm că limitează cu 1,2-2 V excursiaitensiunilor 

acest potenţial VA este aplicat simultan de ieşire, considerând că o ieşire '"sus" 
intrării neinversoare a operaţionalulvi A 1 Înseamnă 9 V (valoarea tensiunii· de 
(pe care o notăm 'sugestiv +A1) şi intrării alimentare), iar una "jos" îns~amnă'OV 
inversoare a lui A3 (-A3). Pasul următor faţă de masă. Această simplificare nu ne 
este să polarizăm corespunzător deranjează practic, deoarece vom avea 
scopului propus celelalte intrări ale lui A 1 grijă să o compensăm acoperitor l,a 
şi A3, adică -A 1 şi +A3. Astfel, să dimensionarea divizorului R5-R6 
presupunem că - dimensionând şi (polarizarea lui +A2). '" 
ajustând corespunzător divizorul rezistiv Cu această convenţie, observăm că 
R2-Aj2-R3-Aj3-R4, 'introdus în acest dA' . V) 
scop - aplicăm intrării - A 1 (din cursorul acă 1 are Ieşirea "susI! (9 ,iar A3 
lui Aj2) potenţialul de referinţă Vref1::::5 V, are ieşirea "jos" (OV) , potenţialul 
iar lui +A3 (din cursorul lui Aj3) potenţialul punctului B este Vs=4,5 V. Acela.şi 
de referinţă Vref3=4 V. Justificarea potenţial Vs=4,5 V rezultă şi În situatia 
acestei alegeri o vom, deduce imediat, inversă, când A 1 ar~ ieşirea "jos", iar A3 
studiind comportarea operationalelor A 1 are ieşirea "sus". In situatia care ne 
şi A3 - implicit starea LED-urilor aferente, intereseaza, când temperatura t se află 
LED1 şi LED3- la variaţia temperaturii t În interiorul "ferestrei" dorite, deci când 
În interiorul şi în afara ferestrei propuse. potenţialul VA este 4 V < VA < 5 V, 

Astfel, pentru t > 19,5QC, potenţialul observăm că A 1 şi A3 au ambele ieşirea 
VA (identic cu al lui +A1 şi al lui -A3) va "jos" (LED1 şi LED3 stinse), prin urmare 
depăşi 5 V; cum - A 1 se află la Vref1 =5 Vs=O. 
V, rezultă că operaţionalul A 1 va avea Aşadar, pentru a îndeplini. condiţia 
ieşirea "sus" şi, prin urmare, LED1 va fi impusă lui A2 (implicit lui LED2), este 
aprins. Dimpotrivă, ieşirea lui A3 va fi necesar şi suficient să-ipolariz~m 
"jos" - deci LED3 stins-, deoarece acestuia intrarea neinversoare +A2 cu 
intrarea lui inversoare se află la VA > 5 V, Uh potenţial de referinţă Vref2 cuprins în 
iar cea neinversoare la Vref3=4 V. -, plaja OV-4,5 V. Simplificarea făcută 

Pentru t < 18,5QC, potenţialul VA t' e mp ns ază acoperitor 
(identic cu aÎ lui +A 1 şi _ A3) va fi sub 4 an enor sco ee, " ... 
V', ţinând cont de polarizările alese alegându-se, de pildă, Vref2= 2,5 V, 

valoare' ce se obtine alegându:rse 
pentru - A1 (5 V)'şi +A3 (4 V), deducem corespunzător raportul-R5/R6. 
că ieşirea lui A 1 va fi "jos" - deci LED1 Indicatorul astfel realizat poate.Jî 
stins -, iar cea a lui A3 va fi "sus", adică "proiectat" pentru oricare' (mă 
LED3 va fi aprins. 

Aşadar, prin aranjamentul de· până "fereastră" de temperatură, dovedihd!J-
acum (cu ajutorul celor două divizoare se foarte util pentru supravegherea 
rezistive) am obţinut două din cele trei variaţiilor de temperatură În diverse 
stări propuse ale indicatorului: incinte termostatate (băi foto color etc.), 
aprinderea lui LED1 semnalează ca o confirmare importantă a faptului că 
t> 19,5QC, iar aprinderea lui LED3 indică termoştatarea automată funcţionează. 
t < 18,5QC. Evident, ne vom propune ca Personal am cunoscut o situatie În care 
LED2 să indice cea de-a treia stare, mai un prieten şi-a ... .;fiert" peştii exotici din 
precis: să fie aprins atunci şi numaiiacvariula' o defectiune (nesemnalată 
atunci când temperatura t se află în optic sau în alt fel) a automatlllLJide 
interiorul "ferestrei", respectiv când termostatare. . 
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Fiz •. Alexandru MĂRCULESCU 

Echilibrarea puntii se face din 
potentiQmetrul de 3,3 kQ: cu bornele 
ae ,intrare libere, prin manevrarea 
acestuia se aduce la zero acul 
instrumentului. 

. De ",obiC?i, În astiel .de montaje 
~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, '·.~onaffia Inskume~~w pentru un 

cap.de scală dorit se face cu ajutorul 
unui al doilea potenţiometru introdus 
fn s.erie cu instrumentul in diagonala 
de măsurare. In cazul de faţă, s-a 
renunţatl Însă la acest procedeu, 
elementul de reglaj fiind introdus in 
divizorul de intrare, ca element comun 
pentru toate cele şase subdomenii 
ttrimerul de ,330 kO). Etalonarea 
făcută pentru unul. din: subdomenii -
de exemplu . pentru 0-1 V, 'respectiv 
pentru 1 V la ,cap de. scală - se 

'rintre primele tip.uri de 
voltmetre electronic.e se 
'numără .. şi' amplificatoarele 

leeenţiale. realizate ·cu tranzistoare 
ŞqUii" ca În cazul de faţă -cu dubleti . 
Qsdranzistoare,cu ajutorul cărora se 
ţp .... n ... s. tn.Jiesc aş,a. -,z. j~ele mon.ta,' j,e "iM 
p'unte". Pe. o diagonală a punţll este 
apHcată' tensiunea' continuă de 
~U;m~.otare,·iar Pe cealalta. q.iagonală 
'este .. am.p la. s.'at ins .. trume. ntul.lAdicato.r, 
De fapt, aceste, " montaje 
"sensibilizează.". .' '. ,instrumentul 
inpivato({firedUC de un anumit număr 
de;.orLindicaţja la cap de scală) în 
t4n.Oţje de factorul beta al 

tranziştoarelor folosite,care, se 
subînţelege, este de. dorit să fie cât 
mai .. rrecls POS.ibil imper. echeate d .. in 
aces punct de vedere, . . 

Exemplul din figură reprezintă 
tocmai un astfel de vortmetru electronic 
"în punte", dimensionat pentru 
măsurareatensiuniior continue în 
domeniul total .0-10 V, împărţit în şase' 
subdomenii, de la 0-0,1 V fa 0-10 V. 
. Alimentarea se face cu o tensiune 
continuă de circa, 3 V,obtrnută "dela 
bateriade4,5 V cu (ijutorul celulei de 
stabilizare' de. tip A-Oz (rezistenţa de 
100 Q. în .sene cu dioda Zen ner 
KC133A). 

. păstrează suficient de precisă şi 
pentru celelalte. E .. ventualele corectii 
ae liniaritate . necesare (cauzate. efe 
imperfecta. împerechere adubleţilor 
de tranzistoare)'se fac din,trimerul de 
150 kQ inc/us.în circuitul de polarizare 
a bazei al primului dublet. ' . . 

In fine, mai remarcăm că în acest 
caz nu s-au ,folosit tranzistoare 
discrete,' ,cls-a @elat la G:ircuitul 
integtat, K101 KT1, care conţine 
astfel· dedubleţi (în configuratie 
Darlington). Pe langă fmperecherea 
bună ,In ceea ce priveşte factorul 
beta, această solutie mai oferă şi 
avantaj'UI unei derive termice, reduse 
a amp ificatorului diferential, dubleţii 
fiind în, permanenţă ,Ia aceeaşi 
temperatură., In: locul circuitului 
integra. t mentionat (de fabricaţie 
sovletică/scnema fiind preluată 
după revista "Radio"), se pot folosi 
circuite' integrate de orice fabricaţie 
care conţin aubleţi similari sau chiar 
numai arii (ie tranzistoare 
"individuale" ce se pot configura în 
dubleţi Darlington prin conexiuni 
externe adecvale. :' 

este preferabil să alegem un instrument cu 
scala divizată 0-10 sau 0-100 şi, e\lident, 
cât mai mare. 

Fiz. 'AI_xahliru MĂRCULESCU 
Celălalt brat al buclei de reacţie 

negativă este alcătuit din potenţiometrul P 
înseriat cucondensatorul C2 (a cărui 
reactantă. este practic' neglijabilă la 
frec\lentade ,lucru mentionată). 
Potenţiometrul serveşte, e\lident, la ontajul descriSfn .. continuare' 

reprezintă un milivoltmetru' de 
audiofrec\lentă' cu o singură plajă 

. er;năsurare, 0.;100 'mV, având impedanta 
}deintrare (dată de rezultanta Rl.IIR2) de 
circa 160 kn. EI are la bază un amplificator 
operational de Uz general, de. tip13A741 
Sau similar, foloslttn configuratie de 
amplificator neinversor cu reacţIe .. Dacă se 
"şp~~ază Ja un model mai. performant de 
;QperCi\tional, dEt pildă un,ul cu intrarea pe 'J
fEr-uri, cUm sunt cele dinseriil~ TLOB.1:
'TL084,freC\(enta ' semnalelor' alternati\le 
"măsurate poate fi împinsă până la 80.,100 
kHz, . dupa cum şi impedanţa de intrare 
. pQ,ate fi considerabil mărită, cu, precauţiile 
'<;ie,ecranate impuse în asemenea-situaţii. 

Alimentarea montajului .' se face 
;li~sirnetric, , cu, tensiUI1~~contjnuă 
(rte'6ritică) de 9-15 V., Se poate. folosi În 
'acest scop un set de baterii sau un 
redresor foarte,i::>ine filtrat. Polarizarea 
statică,,? intrărij'neinversoare! care asigură 
"ce ntra rea" potentialului de ieşire În 
~~aus~,;~~ste dată de dMzorulrezistiv R1" 

i;J 'Irt,st~umentul indicator M este un 
. ,.miQroampermetru c.c, cu·, 00 ~A la cap de 
scaIă"ţ;Leste conectat în· dIagonala de 
Ilcontinuu"a punţii. redresoare 01-04, 
aceasta fiind inserată, prin intrările sale de 

, 'TEHN/UM -octombrie 1999 

,,~Îternativ", într~unul din' braţele buclei de 
reacţie negativă, fn configuratia cunoscută 
sub denumirea de redresor fără prag. 

Pentru domeniul de măsurare propus Continuare in pag. 19 
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M.STRATULAT 
na din principalele cauze care excesive şi fără nervozitate. Celor 
provoacă risipa de combustibil _ care, la stopuri, tin să demonstreze 
o reprezintă falul În care se partenerilor de trafic sau propriilor 

efectuează conducerea maşinii, pasageri calităţile vehiculului sau 
începând cu pornirea de. pe loc aptituainile sportive ale şoferului, li se 
(dem.~faj~l) şi cOl)t,inuând cu rulajul În reaminteşte că astfel de procedee nu 
condiţII cltadlne. ŞI Interurbane. aduc altceva decât o importantă risipă 

Demarajul sau pornirea de pe loc de carburant, provoacă uzura timpurie< 
intervine foarte des în conducere, mai a grupului piston-cilindru (datorită 
ales la exploatarea automobilelor În excesului de benzină care pătrunde În 
oraşe, şi nu numai la Începutul cursei, acest timp în motor), precum şi o 
ci Şl după diverse opriri, stopuri etc; solicitare intensă a anvelopelor de la 

In primul rând, Inainte de pornire, rotile motoare. In plus, demarajele În 
ne vom asigura dacă frâna de mână a alură "sportivă" ridică enorm cota de 
fost eliberată complet, aceasta nu poluare, constituind o atitudine civică 
numai Rentru a evita risipa de c~:>n~esta9i!ă. Iar qâştigul? Aproape 
combustibil, ci şi pentru a proteja nimic: caţlva metn avan$., care se 
garoiturile frânelor. anuleaza la primul stop. In aceeaşi 

In al doilea rând, când carburatorul notă păgubitoare şi supărătoare 
este prevăzut cu c1apetă de aer pentru cel din jur prin efectele de 
acţionată manual aceasta trebuie poluare chimică şi fonică,se înscrie şi 
deschisă complet În prealabil dacă nervozitatea manifestată de unii şoferi 
motorul este suficient de bine Încălzit. "temperamentali", care, în timpul 
Pe timp foarte friguros, se p'oate porni oprirnor, ambalează motorul intens şi 
de pe loc cu clapeta înctiisă parţial repetat. Aceştia ar trebui să ştie. Căi 
deschizând-o apo~, treptat, până cand pnn acest procedeu, risipesc inuti 
se simte că motorul a intrat în regim combustibilul şi ,contribuie 
termic normal (adică nu-şi întrerupe considerabil .Ia ridicarea nivelului de 
funcţionarea când se apasă ceva mai poluare; mai mult decât atât! 
repede pe pedala de acceleraţie). ambalarea În gol a motorulUi 

Pornirea de pe loc trebuie provoacă uzura sa rapidă, datorită 
executată lent, fără accelerări forţelor de inerţie mari ce afectează, 
,..-----.,------'---------------., masa echipajului mobil. 

Conducerea În 

1 

trafic urban şi pe 
şosele 'presupune' o 
temeinică cunoaştere a 
modului. de schimbare, 
a vitezelor, a 
operativitătii acestei 
operatiuni şi a selectării 
corecte a etajului 
necesar în diferite 
situaţii de rulare: 

Schimbarea 
vitezelor, . adică 
trecerea de la o treaptă 
la alta a cutiei de 
viteze, trebuie să se 
facă oportun; astfel, 

20 40 60 80 100 120 140 160 este neindicat ,să se 
ruleze În treptele de 

VITEZA DE RULARE. Km/h ' viteză inferioare, cu 
1.....-_____________ -'--__ -:----' turatii mari ale 

motorului, mai mult 
decât o cer condiţiile 
de trafic. De obicei se 
merge mai Îndelung în 
aceste trepte cand 
motorul nu este 
suficient încălzit şi, de 
asemenea, atunci când 
se urcă o pantă mai, 
lungă, situatii În care 
risipa de combustibil 
nu poate fi evitată. 
Privind figura 1, se 
observă un consum de 
benzină mai mare când 
sunt folosite treptele 
inferioare de viteză. 
Astfel Încât, 
neschimbând la timp. 
treapta schimbătorului 
de viteză, se pot risipi, 
la viteza de 20 kmlh, 
de exemplu, 15 litri de 
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cqmbustibil la 1 00 km când se merge, 
cu viteza I şi 6 litri dacă se rulează cu 
treapta a II-a. In' ceea ce priveşte 
viteza" de rulare, după atmgerea 
nivelului dorit, dar până la limita fegală 
şi În functie de conditiile traficuluI, se 
recomandă ca aceasta să fie 
menţinută pe cât este posibil 
constantă, conditie mai greu de 
realizat În circulatia urbană. 

Deqarece majoritatee . 
autotunsmelor actuale de larga: 
difuziune au sistemele de distribuţie 
alimentare şi aprindere aranjate astfel 
Încât să realizeze consumul minim 
Între 50 şi 70 km/h, se Înţelege că 
p'ăstrareaconstantă a acestei viteze 
ae croazieră reprezintă o 
recomandare importantă În slujba 
economiei de carburant. 

In figura 2 se prezintă variatia 
consumului de benzină În litri la 100 
km În etajul patru al cutiei de viteze 
(griza directă) pentru autoturisme 
"Dacia" din s.eria 1300. Din grafic se 
observă că mărirea vitezei de rulare 
de la 60km/h la 120 km/h aduce o 
creştere a consumului de aproape 5 
1/100 km. Desigur, pe un parcurs 
limitat cifra nu Imp.resionează. Dar 
acceptând un rulaj mediu anual al 
unui autoturism la 25 000 km ~ la 
nivel statistic -, rezultă că anual sunt 
risipiti 1 250 'Iitri de benzină; cifră 
care dă de gândit şOTerului 
particular. 

Pe de altă parte, viteza excesivă 
impune, totodată, ~i folosirea intensă 
şi cu frecvenţă ndlcată a frânelor În 
traficul interurban, dar mai cu seamă 
larulajul înlocalltăti; După cum se 
constată din, figura 3, numărul' de 
frânări pe .kilometrul de drum parcurs 
măreşte aproape direct prop.ortional 
consumul de combustibil. In urma 
unor teste efectuate cu participarea 
a 100., de conducători ale căror 
maşini au fost dotate cu aparatură 
adecvată, s-a ajuns la concluzia că, 
printr-un rulaj raţional, folosirea 
judicioasă a frânelor p'oate reduce 
consumul de combustioi! cu cel putin 
10%. De altfel, din graficul menţionat 
se vede că, mănnd numărul de 
frânări pe kilometrul de rulaj de la 
do~ă la trei, consumul de carburant 
creşte cu circa 10%, fapt explicat 

. prin Îmbogăţirea amestecului. În 
timpul accelerărilor ulterioare 
frânării.· . 

Care sunt posibilităţile de reducere 
a numărului de frânări? Mai întâi 
păstrarea, pe cât este posibil, a unei 
viteze constante, moderată, apropiată 
de cea economică; reperarea din timp 
a semnelor şi semnalelor care impun 
reducerea Vitezei maşinii l' păstrarea 
unei distante convenabi e faţă" de 
vehiculul dinainte. 
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~e adaptează după cele ale cuvei (6), 
In partea ,sa centrală, în bazinet 
debuşează o conductă (8), prevăzută 
cu un robinet de aer (7};CeI.ălalt capăt 
al'conductei debuşează 1n centrul 
bazinetului (4), în care se introduce 
nisip fin de sablat. Partea superioară a 
recipientului (4) se obturează cu un 
capac compus din flanşele (1), (3) şi 
(5),profilateastfel încât Între ele să se 
poată dispune ,presat o ,garnitură (2), 
confectionată 'dint'r-un '.cauciuc' mai 
dur; pentru bujiile de 14mm, diametrul 
interior al garniturii trebuie să fie de 13 
mm, orificiul ei fiind prelucrat uşor 
conic, Nu este greşit dacă sub placa 
(5) se mai plasează o 'garnitură 
elastică, ,apoi Întregul ansamblu al 
pieselor (1),(2" (3) şi (5) se fixează cu 
şuruburi pe bazinetul (4), 

După, ce, aşa cum s-a arătat,' în 
acest bazinet se introduce nisip de 
sablat, copducta (8) se racordează 
la ci sursă ,de aer comprimat 
cu presiunea de 0,8-1,0 MPa 

necesară curăţareiţ re~iduurile rezultate din arderea (-8-10 atm); aceasta poatefi,la 
Iată o întrebare la care", benzinei şi a ulei ului. Aceste depuneri nevoie, un rezervor de aer comprimat 

răşpunsul este, 'negreşitf constituie surse secundare de luat',oe la un vehicul' dezafectat, În 
pOzitiv, iar argumentaţia rezuItădin"aprind~re, care înrăutătesc regimul care presiunea se creează cu, o 
simpla inspectare yizuală auneibujii' termic al bujiei. simplă pompă de umflat cauciucuri. 
după ce aceasta a funcţionat 5-6 OOp Iată de ce procedeul cel mai, Cu robinetul (7) închis, se 
krt1, fif; şi în conditii optime. Pe corpul indicat de restabilire a stării tehnice de introduce bujia în locaşul garniturii (2) 
izolator, pe ,cel metalic şi pe electrozi "salubritate" abujiei estesa,blarea. şi apoi se deschide robinetul; bujia se 
vorJi deşcoperite depuneri de naturi ' Fir,eşte"aceasta necesită interventia ţine apăsată În locaş (pentru a se 
dif~rit~ (a. căror.provenienţă a fost unui atelier <;totat cu un aparat de evita accidentele) timp d" e 5-,10 s,în 
lămurită În, numărul' 8 al revistej), sablat. Pentru cei care astăzi,sunt 
de~ozl'te care ",nrăuta-ţesc capac,'tatea CU'no,S'CU,ţ," s' u'b don'u' mi 'rea' de' funcţie de gradul ei de mJJrdărire, 

'~" ,,' " " ' , , ' v După curăţare, se în,chide,' r,obinetul (7) 
electroizolantă a piesei, minează "hobbişW' (şi printre cititorii, revistei' , 
regimUl ei termic, ba chiar pot provoca " Tehnium" ei se num~ră cu zecile de şi se extrage bujia, pe' care apoi '0 

scurtcircuitarea electrozilor. 'mii), ,construirea unui dispozitiv de suflăm cu ,. aer comprimat. O dată 
, ,Pentru curăţarea bujiilor unii - şi sablare nu cqnstituie un obstacol greu terminată operaţiunea, dacă electrozii 

cr~d că majoritatea automobiliştiloro de învins. Pentru aceasta este ei sunt deformaţi prin uzare, atunci se 
fa9 -folosesc peria, de sârmă;',când sufi9ientă o cuvă (6) deforma rectifică cu o pilă fină de contacte şi se 
perii'~cesteia sunt confecţionaţi din prezentată în figura de mai sus, ajustează jocul dintre ei: 0,5-0."7 mm 
ala,m~ călită, mai tr~~că-meargă. Dar' construită din tablă de otel groasă de pentru aprinderite clasice şi 0,9-1,1 
când peria este, din sârmă de otel, 2-3 mm, de formăc(lindrică, cu mm În' cazul instalatiilor 
atllQp,L , lucrurile", se agravează. , diametrul de 12-15 cm şi înaltă de cca tranzistorizate. 
Operaţiunea ,de curătarese ,soldează 20 cm. Partea superjo~ră a bazinului După' ce şi' acest reglaja fost 
cUfgârierea corpului de portelan, iar (6) este deschisă şi în ea se fixează efectuat, bujia trebuie controlată la 
cur~ţ~rea Îtlte~ipară este cu t9t~1 un bazinet(4), de forma indicată În presiune şi Înaltă tensiune. Dar pentru 
imp~rfectă, '11 striurile 'provocate de figură, fixat cu şuruburi în bazinul (6). aceasta să ,mai aşteptăm Încă un 
z âri~urt~l găsesc un s~aş~.~co~m~~o~d.~.~Fo~r~m~,a~' ~'~i d~l~m~e~n~s~~~n~fle;~b~a~~~n~et~u~lu~l~~~~~n~u~m~ă~r~a~I~re~v~~~te~j~, _______ ~~ ______ _ 

Urmare din pag .• 17 
st~t>iljr~a câştigului in tensiune. al 
amplificatorului, implicit la etalonarea 
capului de scală pentru Ux=100 mV. 
Valoarea, condensatorului· C3, {care 
decuplează punctul median al buclei de 
reacţreL se tatonează experimental, în 
functie de tipul şi chiar exemplarul de 
operaţionql folosit, pentru a ()Qtimiza 
liniaritatea indicaţiitor. Orientativ, Cs se ia 
Întţ~zerp,şi câteva sute de picofarazi. 

J\l1ai 'observăm că In serie cu 
inşţrotnentut * M a fost introdusă Q 
rezistenţei RS, ,al, cărei rol este de a 
"corecta" rezistenta internă a 
instrumentului (y) la o 'valoare "rotundă", 
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De,8i1dă, vom alegE\.şi aju,sta pe RS astfel tină seama pentrU a nu pune În pericol 
Încat să avem, r + R3 = 2kn., integritatea instrumentului indicator, 

Etalonarea capului de scală' pentru Anume, 'Ia conectarea alimentării, curentul 
domeniul propus se face folosindu-se, un 
generatQr sinusoidal rşglabil, la . o prin instrument poate atinge pentru scurt 
freCVenţă de 50-1000 Hz. Inainte Însă de timp valori 'periculoase datorită Încărcării 
apljcarea la'intrare a semnalului etalon de rapide a' cOlildensaloruluiCZ'la circa o 
10QmV,.cursorul potenţiometrUlui P va fi jumătate din tensiunea,de alimentare, Din 
datla maxim (rezistentă maximă înseriată, acest motiv s-a recomandat precauţiunea 
respectiv câştig ,minim ,al amplificatorului menţionată. ma,i sus',care poate totuşi să 
cu reaptie), pentru a nu pune În pericol nu fie suficientă. Astfe,'"mai"sănătos" este instrumentul indicator. După calibrarea . , 
capului de scală se vor efecţua verificări ca, la conectarea alimentării, instrUmentul 
de .liniaritate În' puncte intermediare (20 să' fie şuntat cQmplet (scurtcircuitat), 
mV,40 mVetc.), la nevoie optimizându-se eliberarea scurtcircuitului urmând a se 
IiniaJitatea prin tatonarea valorii lujC~. face la câteva secunde' deja alimentare. 

Simplu şi suficient de ,precis' pentru 
nevoi curente de măsurare, montaJul ~re Tocmai ace$taeste (olul îqtreropătorului K 
1nsă un mic neajuns, de care trebuie săse" plasat În paralel pe,'instrum~ntul indicator. 

II 



Tndepărtarea grăsimii şi a ' 
uleiului mineral de pe obiecte 
metalice. Într-un litru de apă caldă se 
dizolvă săpun (fulgi) 15 9 sau 
detergent 8 g, apoi: hidroxid de sodiu 
10 g,carbonat de, sodiu 10 g, fosfat 
trisodic 25 g, silicat de sodiu 15 g. 
Soluţia se agită energic. Folosindu-se 
un burete din material plastic (tinut cu 
mâna .Îmbrăcată În mănuşă de 
cauciuc), manipulat cu ajutorul unei 
cleşte, se spală obiectul cu soluţia 
Încălzită la 90Q C. Se clăteşte cu apă 
.caldă şi se şterge cu o cârpă uscată. 

Pentru obiectele din aluminiu se 
prepară una din următoarele solutii: A 
= apă caldă 500 mi, săpun sau 
detergent 3 g, fosfat trisodic 15 g, 
bicarbonat de sodiu 13 g, metasilicat . 
de sodiu 20 g. B = apa 500 mi, 
hidroxid de sodiu 25 9 (caustic!), 
silicat de sodiu 15 g. Se lucrează ca 
mai~us. 

mdeRărtarea petelor de rugină 
de pe obiecte dm fier. sau otel. In 
acid clorhidric 50 mi se dizolvă sultat 
de sodiu 1,5 9 şi azotat de sodiu 1 g. 
Se adaugă nisip fin 25 g. Folosindu-se 
mănuşi de cauciuc (sau cu mâna 
introdusă Într-o pungă din· material 
plastic), se freacă obiectele ruginite 
cu un tampon textil Înmuiat În 
amestecul de mai sus,apoi se spală 
cu apă caldă, se şterg pană când se 
usucă complet şi se ung cu un strat 
superficial de vaselină sau ulei 
mineral. A 

Altă retetă (abrazivă). in 50 9 ulei 
mineral fierbinte se topesc 5 9 
parafină, apoi se adaugă pe rând şi 
amestecându-se continuu: carbonat 
de calciu 20 g, piatră ponce (pulbere) 
20 g, hisip fin 25 g, tripoli 20 g. Cu 
această pastă omogenă se 
procedează ca mai sus. ' 

Alama (sau bronzul) poate fi 
curăţată cu un amestec de sare de 
bucătărie stropită cu oţet de 9Q

, după 
care se unge cu un strat subţire de 
vaselină. 

Alt procedeu. Ca mai sus, dar 
folosindu-se praf de cretă bine umezit 
cu o soluţie de amoniac. 

Bronzul auriu sau . argintiu al 
ramelor de tablouri se curăţă prin 
ştergere cu un tampon Înmuiat În 
albuşul unui ou de găină bătut spumă, 
În amestec cu oţet S mi. Se 
regenerează luciul şi culoarea. 
Pictura În ulei (NU În culori de apă!) a 
unui tablou poate fi eficient curăţată 
de praf, fum sau urme de insecte cu 
un tampon de vată sau tifon înmuiat în 
spuma unui albuş de ou. Se şterge cu 
alt tampon, curat, puţin umed. 

Aluminiul se curăţă cu o soluţie 
preparată din: borax 10 g, amoniac 
(soluţie) 10 picături, apă 90 mI. Se 
aplică pe obiecte cu un tampon de 
vată sau cu o pensulă, se Iasă timp de 
30 de minute deoparte, apoi se freacă 
cu o cârpă uscată. 

Altă reţetă. În 4S0 mi apă se 
dizolvă pe rând şi amestecându-se: 
fosfat trisodic 27 g, fosfat disodic 27 g, 
metasilicat de sodiu 27 g, carbonat de 
sodiu (anhidru) 27 g, săpun (lichid) 30 
g. Obiectele din aluminiu se freacă 
energic cu o cârpă Înmuiată În acest 
amestec, apoi se clătesc cu apă şi se 
şterg. A 

Argintul. In 27S mi apă caldă se 
dizolvă săpun (fulgi) 60 g, după care 
se adauga treptat ŞI amestecandu-se 
praf de cretă 125 g. Se Iasă În repaus 
24 de ore, apoi se amestecă omogen 
cu spirt tehniC 40 mI. După câteva ore, 
se freacă obiectele din arQint cu un 
tampon textil Înmuiat In acest 
amestec, apoi se clătesc cu apă caldă 
şi se şterg cu o cârpă moale 

Altă retetă. Praf de cretă 10 g, 
tartru (pulbere) 10 g, alaun 3 g, la care 
se adaugă puţină apă şi se amestecă 
până la obţinerea unei paste 
consistente, cu care se treacă 
obiectele din argint sau aur, după care 
se clătesc bine cu Flpă multă şi se 
şterg cu vată uscată. 

Obiectele din argint filigranat, 
înnegrite, Îşi recapătă culoarea şi 
luciur dacă sunt scufundate şi agitate 
uşor într-o soluţie compusă din: apă 
20 mi, amoniac (soluţie) 20 mI. Apoi 
se freacăuşor cu vată, se clătesc cu 
apă şi se şterg cu alt tampon, uscat. 

Altă retetă. Ca mai sus, dar 
folosindu-se o soluţie obţinută din: 
apă SO mi, acid boric 2,S g, clorură de 
sodiu 1 ,S g. Tamponul de vată cu care 
se freacă uşor obiectele va fi pudrat 
cu pulbereA de <»dd de magneziu. 

Aurul. In 1 00 mi de apă caldă se 
dizolvă: clorură de sodiu 3 g, dorură 
de var 1 Og, bicarbonat de sodiu.1S g. 
Soluţia fierbinte la 90QC se toarnă 
peste obiectele aşezate într-un vas de 
sticlă. După trei ore, se scot şi se 
freacă uşor cu o cârpă din in sau 
bumbac. Se clătesc bine cu apă 
curată, apoi se şterg cu altă cârpă, 
moale, uscată. . 

Cupru/. Se amestecă: apă 20 mi, 
acid oxalic (atenţie, toxic!) 1 g, talc 3,S 
g. Se treacă energic obiectele cu o 
cârpă înmuiată în acest amestec, apoi 
se clătesc cu apăAşi se usucă. 

Altă retetă. In SO mi apă se 
amestecă: alcool etilic (90Q

) 7 mi, 
terebentină 3 mi, ulei de in 1 mi, nisip 
foarte fin (sau praf de cretă) 2 g. Se 
procedează ca mai sus. 

Amestec pentru Qurătarea 
obiectelor din orice metal. In SO mi 
apă caldă se dizolvă pe rând: săpun 
(fulgi) 13 9 (sau detergent 10 g), acid 
oleie 12 g, amoniac (soluţie) 13 mi, 
spirt tehniC 25 mI. Apoi se adaugă 
treptat şi amestecandu-se eretă 
pulbere SO g. Gu produsul obtinut se 
ung obiectele ce trebuie să fie 
curăţate şi se Iasă În repaus timp de o 
oră, după care se treacă folosindu-se 
o cârpă de bumbac sau in, se clătesc. 
cu apă curată şi se şterg cu altă cârpă 
uscată. 
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acă geamul unei terestre a fost 
spart, Înlocuirea Jui se face, 
fără accidente şi în mod 

eficient, aşa cum se vede În desene. 
Mai Întâi, însă. vor fi pregătite .scule],e 
necesare: cleşte de cuie mic, ciocan 
mic, un spaclu sau un cuţit, o mănuş.ă 
mai uzată; De asemenea. urmă
toarele materiale: chit proaspăt. (alb 
pentru rame din lemn sau materiaJ 
plastic ori aluminiu; roşu pentru rame 
din fier)., putin aracetin, cuie noi şi, 
fireşte, alt geam gros de 4 mm .. 

Se lucrează astfel: 
1) Folosindu-se mănuşa şi 

ciocanul, se Îndepărte.ază cioburU,e 
rămase În rama ferestrei; 2) se extrag 
cuiele şi se' curăţă resturile de chit 
vechi cu ajutorul şpaclului sau al 
cuţitului; 3) se ung·e cu aracetin locul 
de pe marginea r<imeiTn care se va 
fixa geamul. apoi se întinde un strat 
subtire de chit {pentru etanşare), bine 

ap.ăsat cu dege
te~·e sau cu 
şpaclul; 4} se 
montează nouil 
geam (apucân
du-1 cu mâinile 
înmănuşate); .5) 1.,.:: . .;.:'.:>".:.:.·.·:;.: •. :' 
se bat cu muUă ~=. ~~=~;";"";';"';-'"il 
grijă cuiele de fixar-e şi se Întinde un 
nou strat de chit :peste,ele; 6) se 
îndepărtează surplusul de chit, tot 
cu şpaclu~, şi se Jasă la uscat tre'Î
patru .zUe. Numai după aceea s.e 
spală geamul cu o soluţie dHuată 
dintr-un detergent, apoâ cu apă 
curată" Se şterge cu o câf;Pă din 
bumbac şi se dă lustru cu un 
ghemotoc dintr-unz~arvechi., tipărit 
'cu tuş negru~ 

Fire:şte, ':Ia fel se procedeaz,ă ş:i 
.pientru a monta undeva un geam 
pentru întâia oară., dar lncepându-se 
operatiunea doar de la desenul 3. 

EI 
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e obicei, 1n holuri sau alte 1ncăperi 
unde, pe acelaşi ~rete, sunt două 
uşi ori o fereastră şi o uşă, 1ntre ele 

se află un spatiu nefolosit. EI poate fi 
valorificat prin construirea şi amplasarea 
unui dulap 1nalt până la tavan, dar de 
grosime redusă, aşa cum vedeti 1n figura 1. 
Fireşte, cotele 1nscrise aici sunt doar 
orientative şi servesc fiecărui constructor 
pentru a putea calcula proportional 
dimensiunile dorite, 1n functie de spatiul 
real de care dispune. 

Materialele iJecesare sunt: pal 
melaminat gros de 18 mm pentru cei patru 
~reti care formează cadrul de rezistentă 
al mobilei şi pentru rafturile (r); placaj sau 
carton presat gros de 4 mm pentru placa 
din spate (Ia care puteti renunta, cu toate 
că dă o mai mare rezistentă constructiei); 
plaqaj gros de 8 mm pentru despărtiturife 
mici (aflate 1n partea superioară) şi pentru 
rama (c) fixată peşte muchiile cadrului; un 
rulou-vergea (O) dintr-o teavă de material 
plastic, pe care se montează o perdea (u) 
din stofă de mobilă; şuruburi pentru lemn, 
aracetin, vopsea alchidică sau lac incolor. 

Lucrati astfel: a) măsurati şi trasati 
profilul pieselor componente ~ materialele 
respective, apoi tăiati-le, folosind un 
ferăstrău bine ascutit sau un disc rotoflex; 
b) finisati muchiile aparente cu hârtie 
abrazivă sau acoperiti-fe cu rigle metalice, 
lemnoase ori din material plastic; c) vopsiti 
sau Iăcuiti piesele nemelaminate; d) 
montati prin ungere cu aracetin părtile care 
vor rămâne 1n contact definitiv, după care 
1nfiletati şuruburile pentru lemn şi montati 
ruloul cu perdea. Orientati-vă şi după 
detaliile din cele trei imagini ale figurii 2. 
Rafturile vor fi şprijinite pe rigle de lemn 
groase de 20-25 mm. 

Dulapul terminat va arăta ?1Proximativ 
ca 1n figura 3. Observati că, ,aici, pe ultimul 
raft, au fost aşezate două sertare; puteti 
aduce 1nsă modificări 1n distribuirea 
spatiului interior. La aşezarea obiectelor, 
aveU mare grijă ca acelea care sunt mai 
grele să fie amplasate sub jumătatea 
dinspre pOdea a 1năltimii dulapului, spre a 
evita o posibilă răstumare. 
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e un spatiu redus ori În lipsa 
unui partener, antrena
mentul de tenis se practică 

uneori trimiţând mingea către un 
perete. În figură se observă cum 
puteţi face acest antrenament pe 
acelaşi principiu, dar mai eficient. 
Pentru ace'asta, pe o bucată de 
placaj cu suprafata de cel puţin un 
metru pătrat, lipiţi bine (cu smoală 

fierbinte sau prenadez) bucăţi de 
polistiren expandat (recuperat de la 
diverse ambalaje antişoc). Fixa~ acest 
panou fie lângă un perete, fie pe un 
suport (picioare) din ţeavă sau bară 
metalică, apoi jucaţi ca În imagine. 
Avantajele sunt mai multe: mingea va 
reveni spre voi cu mai mare forţă, 
zgomotul 'loviturilor va fi atenuat, iar 
peretele va rămâne curat. 
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La cererea cititorilor prezentăm 
ansamblul PLACĂ CII. 

al caset.ofonului din Radiocasetofonul ARMONIA. 
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