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Sub genericul "Anii luminoşi ai tinereţii noastre Epoca Nicolae
Ceauşescu", Expoziţia naţională de
creaţie tehnico-ştiinţifică a tineretului, organizată cu ocazia aniversării
Uniunii Tineretului Comunist şi
Uniunii Asociaţiilor Studenţilor ComU,nişti din România, s-a constituit
într-un vibrant omagiu adus secretarului general al partidului, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, de către tînăra
generaţie a patriei pentru bogata activitate desfăşurată În fruntea organizaţiei comuniste de tineret, pentru
clarviziunea cu care Îndrumă paşii

tinerei generaţii, participantă activă
la amplul proces de dezvoltare multilaterală a patriei.
Complexul de \ activităţi practice
reunite sub genericul "Ştiinţă- Tehnică-Producţie"
ilustrează În mod
elocvent importanţa economică, nivelul tehnic, calitativ şi de eficienţă
al produselor expuse care pun În lumină convingător implicarea profundă a tineretului În amplul efort
creator al colectivelor de muncă din
întreaga ţară consacrat înfăptuirii
programelor de cercetare ştiinţifică,
dezvoltare tehnologică şi introdu-

cere a progresului tehnic.
Realizările expuse se încadrează
În programele de cercetare ce vizează afirmarea tot mai puternică a
revoluţiei tehnico-ştiinţifice În toate
domeniile de activitate, creşterea rolului ştiinţei În modernizarea econo:miei naţionale, legarea mai strînsă a
cercetării cu producţia şi Învăţămîn
tul, sporirea contribuţiei creaţiei şti
inţifice româneşti la progresul multilateral al ţării. Ele se înscriu pe lil)ia
hotărîri lor Congresului Ştiinţei şi Invăţămîntului, constituindu-se În remarcabile rezultate obţinute de tineri ca o urmare firească a grijii şi
acordate de tovarăşa academi an doctor inginer Elena
Ceauşescu, preşedint~le Consiliului
Naţional al Ştiinţei şi Invăţămîntului.
Expoziţia naţională de creaţie tehnico-ştiintifică a tineretului a demonstrat cu elocvenţă implicarea tinerilor muncitori, tehnicieni şi ingineri În domenii de vîrf ale economiei
naţionale, cum ar fi automatizările,

industria chimică, electrotehnica, ingineria nucleară, construcţiile de
maşini, agricultura.
Grăitoare În sine, cifrele vorbesc
despre eforturile pel'severente ale tinerilor de a merge neabătut pe drumul îmbinării armonioase a cercetă
rii ştiinţifice cu solicitările exigente
ale producţiei. Rezofvările ingenioase, cu soluţii tehnice inedite, cu
parametri economici de mare eficienţă, sînt recunoscute prin numeroase certificate de inovaţii sau brevete de invenţii care onorează
munca multor tineri din cei care,
numai În primul an al cincinălului,
au preluat spre rezolvare peste
8 000 de teme de cercetare cu o eficienţă economică de aproape 3,5
miliarde lei.
Concept original În învăţămîntul
contemporan românesc, men'!t să
asigure o pregătire superioară cadrelor necesare economiei naţionale
În cele mai diverse ramuri, integrarea învăţămîntului cu cercetarea şi
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proaucţia, rod al gîndirii ştiinţifice,
creatoare, a secretarului.general al
partidului, al grijii şi atenţiei cu care
este înconjurată tînăra generaţie a
patriei, schimbul de miine al constructorilor României socialiste se
constituie într-o nouă şansă de împlinire multilaterală a personalităţii
tinerilor.
Încă de pe băncile şcolii, elevii se
familfarizează cu rigorile cercetării,
cu ,exigenţele producţiei, cu atributele gîndirii novatoare. Ingeniozitatea, talentul şi ,puterea de muncă
s-au concretizat în numeroase exponate prezente În expoziţie, cum a'r fi
complexul computerizat pentru ra-

diocomunicaţii,

aparatură complexă

de măsurători, testări pentru laborator, echipamente pentru mecanică
agricolă.
Existenţa a n-umeroase
concursuri şcolare profesionale organizate anual pentru 21 de profiluri, 144 meserii 'şi 12 discipline de
învăţămînt, prestigioasele rezultate
obţinute în concursuri internaţionale
atestă calitatea, şi complexitatea pregătirii viitoarelor cadre ale economiei naţionale.
Pe o treaptă superioară, specialiş
tii de mîine, studenţii de astă,zi sînt
organic integraţi În realizarea obiectivelor de cercetare ştiinţifică menite
să răspundă cerinţelor actuale şi de
viitor ale dezvoltării patriei.
Potenţialul ridicat al colectivelor
de cercetare din învăţămîntul superior este reflectat şi În faptul că majoritatea realizărilor prezentate de
studenţi În cadrul Exp,Oziţiei naţio
nale de creaţie tehnico-ştiinţifică a

CARTEA~DE

tineretului fac obiectul unor contracte ferme cu unităţi productive,
rezolvarea temelor de cercetare dovedind capacitatea reală de concepţie, proiectare şi realizare a unor soluţii tehnice cu înaltă eficienţă, cu
aplicabilitate imediată, cu rezultate
superioare calitativ, oricînd compa-

AUTOMATIŞTI

rabile cu rezultatele recente obţi
nute pe plan mondial.
Oglindă fidelă a nivelului de pregătire profesională, tehnico-ştiinţi
fică a tinerei generaţii, Expoziţia naţională -de creaţie tehnico-ştiinţifică
a demonstrat cu prisosinţă, angajarea' si dăruirea cu care membrii or-

VIZITA A TINERILOR

REALIzARI DE ÎNALT
NIVEL TEHNIC

Expoziţia naţională de creaţie tehnico-ştiinţifică organizată cu ocazia
aniversării a 65 de ani de la crearea
Uniunii Tineretului Comunist şi a 30
de ani de Înfiinţarea Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din

România a evidenţiat, cu elocvenţă,
tinerilor de a se situa
În primele rînduri ale implementării
noului În cele mai diverse ramuri ale
economiei naţionale, aşa cum a cerut-o secretarul general al partidului, tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU, aşa cum o soli cită
programele naţionale de deivoltare
multilaterală a societăţii noastre.
Un exemplu grăitor În această privinţă l-au constituit, alături de sute
de alte exponate, standurile :p·rezentate de tinerii de la Institutul de
Proiectări pentru Automatizări, care
au cuprins echipamente pentru supravegherea distribuţiei produselor
de petrol, modul de teletransmisie a
datelor şi echipament de comandă
şi acţionare pentru roboţi industriali.
Realizările tinerilor din Institutul
de Proiectări pentru Automatizări
sînt o consecinţă firească a atitudinii faţă de nou şi ponderea acestuia
În întreprinderile beneficiare, a activităţilor diverse organizate de comisia profesional-ştiinţifică a Comitetului U.T.C., a atmosferei pline de
emulaţie În competiţia creativităţii.
Am solicitat cîteva amănun.'flte despre produsele prezentate la':expoziţie tovarăşului inginer George Huiu,
responsabilul comisiei profesional-ştiinţifice a Comitetului U.T.C.,
I.P.A.: Numerom 620 este un echipament de poziţionare şi prelucrare
liniară pentru maşini-unelte aşchie
toare cu introducerea manuală a datelor. EI poate comanda deplasările
a trei organe mobile pe baza Informaţiilor primite de la traductoarele
de deplasare. Mărimlle prestabilite
specifice unui program de prelucrare - cotă Impusă, axă in lucru,
valoare avans, corectii etc. - se Introduc cu ajutorul tastelor şi se păspreocupările
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În memoria de tip RAM
CMOS.
Echipamentul are traductoare de
deplasare inductive, iar microcalculatorul este construit in jurul unui
sistem de tip 8080.
Echipamentul prezentat pentru
gestiunea Iivrărilor petroliere este
un microcalculator specializat destinat conducerii centralizate in regim
de autoservire a unei staţii echipate
cu pînă la 16 pompe de distribuţie.
Cu un mare
de fiabilitate echipamentul fi
proiectat pentru
solicitarea in exploatare de 24 ore/zi
timp de 5 ani -, această realizare
permite automaUzarea distribuirii
produselor petroliere in diverse modalitiţi funcţie de solicitări.
Printre autorii echipamentelor de
automatiziri se numără tinerii ingineri Gheorghe Tucu, Carmen Anlohi, Lucia Crăciunolu, Costin Savu,
Dănuţ Clmpoieşu, Mihaela Priceputu, Monica Gheorghiţă, Ion Grigore, care În prezent sint deja angrenaţi in noi obiective destinate
programelor de dezvoltare a economiei nationale. Astfel sint in diverse
faze de proiectare, realizare, omologare un regulater de temperatură şi
umiditate, multiplexorul şi converterul analog numeric tip PCM utilizabile in achiziţia şi transmisia de date
in sisteme de dezvoltare flexibilă,
echipamentul de comandă şi acţia
nare pentru roboţi industriali. De
asemenea" un nou echipament de
tip Numerom 670 are drept caracteristici un număr de grade de libertate calculate 3+6, cu traiectorii de
tip punct cu punct şi contur, cu posibilităţi de control proces prin intrărl-ieşlri~ cu depozit de programe
În memorii de tip CMOS şi programare de tip "Teach in".
Este semnificativ de altfel şi faptul
că În puternica organizaţie a uteciş
tilor de la IPA preocupările pentru
valorificarea ideilor originale, preţioase pentru modernizarea producţiei În diverse ramuri, s-au materiali-

zat În ultima perioadă prin 15 lucrări
prezentate la diverse sesiuni şi simpozioane de comunicări ştiinţifice şi

ganizaţiei revoluţionare a tineretului
se situează În primele rînduri ale
luptei conduse de comunişti pentru
asigurarea devenirii noastre spre
progres. pentru asigurarea mersului
ferm înainte al patriei noastre spre
piscurile înalte ale societăţii comuniste.

6 certificate
invenţii.

şi

brevete de

inovaţii şi

Oglindite şi· În participarea la Expoziţia naţională de creaţie tehnico-ştiinţifică, realizările tinerilor de
la IPA se, numără, firesc, printre
acele fapte' de muncă de excepţie
care caracterizează întreaga tÎnără
generaţie, participantă activă la edificarea societăţii socialiste multilateral dezvoltate În ţara noastră.
cALIN STANCULESCU

I

Montajul alăturat este destinat
supravegherii bateriilor de acumu'Iatoare, auto În timpul încărcării,
permiţînd măsurarea În orice moment a tensiunii la bornele acumulatorului sau a curentului mediu de
Încărcare, prin simpla manevrare a
unui comutator multiplu, K.
Printre avantajele schemei, ală
turi de simplitatea evidentă men-

tip (s-a considerat varianta cea mai
compusă dintr-un transfor'mator Tr., o punte redresoare P.R.
şi un bec L pentru limitarea curentului maxim de încărcare). Vom
ilustra În cele ce urmează 'modul de
calcul al componentelor implicate
pentru cazul unui acumulator cu
tensiune nominală de 12 V, care se
încarcă la un curent mediu de cel
simplă,

pe care acesta p produce la bornele
rezistenţei R l . In acest scop, În serie cu circuitul existent de încărcare
(redresor-bec-acumulator)
se introduce un rezistor Rl cu rolul de
traductor de curent. Deoarece intensitatea curentului este mare, de
ordinul amperilor, vom alege valoarea lui Rl cît mai mică, pentru a
nu avea probleme cu dis/paţia termică şi cu căderea suplimentară de
tensiLine, În circuitul de Încărcare.
De exemplu, putem lua ori.entativ
Rl
0,1 fi, la o putere de disipaţie
maximă de cel puţin 0,1 n . (6 A)2 =
3.6W.
In vederea acestei măsurători,
comutatorul K se trece În poziţia A.
Prin aceasta instrumentul M se plasează În serie cu rezistenţa adiţio
nară Rad1' care îl transformă În voltmetru, iar grupul serie M + Rad1
este racordat !a bornele lui Rl' cu
polaritatea necesară.

ţionăm:

- utilizarea aceluiaşi instrument
indicator atît pentru măsUrarea tensiunii, cît şi pentru măsurarea curentului, În ambele cazuri instrumentul
funcţionînd ca voltmetru C.C.;
- posibilitatea folosirii unui instrument nepretenţios (de la zeci
de microamperi pînă la cîţiva miliamperi c.c. Ia cap de scală), eventual chiar necalibrat, etalonarea
făcÎndu"se prin simpla alegere a celor două rezistenţe adiţionale, Rad1
şi Rad2 ;
- măsurarea "diferenţială" a tensiunii la bornele acumulatorului,
printr-un procedeu gen "lupă de
tensiune", ceea ce permite creşte
reş substanţială a preciziei de citire.
In schema de principiu au fost figurate şi elementele redresorului
de încărcare, care poate fi de, orice

Capul de scală al voltmetruluise
alege ţinînd cont de curentul maxim de ÎnCărcare preconizat l in
exemplul nostru d~ 'max = 6 A şi de
valoarea lui Rl' respectiv R1
0,1 n.
Prin urmare 'vom alege U 1 = Imax .
• Rl = 0,6 V.
Pentru instrumentul considerat,
acest cap de scală de 0,6 V se
obţine alegînd valoarea rezistenţei

=

adiţionale Rad1 = (~l - 1) • R =
= ( 600 m V 1)' 5~0 n = 9 500 n.
j

30 mV
Etalonarea exactă a acestui domeniu se face prin ajustarea lui Rad1 • În
jurul valorii calculate, astfel Încît
tensiunea citită să corespundă unui
anumit curent mediu cunoscut.'
(măsurat simultan prin înserierea
unui ampermetru În circuitul de încărcare, dar nu între punctele A şi B,
pentru a nu afecta precizia de
măsurare a tensiunii). De exemplu,
pentru un curent mediu de încărcare de 3 A vom ajusta pe Rad1

220V N

L

Rad1

K

A

i

Tr.

mult 6 A. Ca instrument indicator
consic;:lerăm
un microampermetru
c.c. cu
= 60 fJ,A la cap de scală şi
cu rezistenţa internă Ri = 500 n,
deci cu tensiunea la cap de scală
U i = Ri • Ii = 30 mV.
Măsurarea intensităţii medii a curentului de încărcare se face indiC
rect, prin .citirea căderii de tensiunea.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _......_ _

'i

v

-=-__...::.._--'

Pagini realizate de fiz. A. MĂRCULESCU

~g

AUT
Există situaţii

practice În care se
impune comanda acţionării cu automenţinere a unui consumator nu
prin închiderea unui comutator,
ci prin deschiderea (întreruperea)
unui circuit electric. Exemplul din
figura 1 rezolvă această problemă
pentru cazul. unui. consumator alimentat de la tensiunea continuă de
12 V, care poate fi, de pildă, un avertizor sonor (sonerie, alarmă auto
sau de apartament etc.).
Inversarea logicii de comandă s-a
realizat prin utilizarea tiristorului Th,
acţionat În poartă prin intermediul
amplificatorului de curent continuu
T l -T2. Atunci cînd circuitul Între A
şi B este închis (toate întrerupătoa
rele h-In inchise), T l şi T 2 sînt blocate, tiristorul neamorsat şi, În consecinţă, avertizorul S nu funcţio
nează. Prin deschiderea unuia din
intrerupătoare, baza lui T l rămîne
polarizată În conducţie de către R2•
tranzistoarele conduc amîndouă şi,
prin urmare, tiristorul este amorsat,
actionind avertizorul.
In cazul În care avertizorul S funcţionează cu trecerea prin zero a curentului consumat (de exemplu, o
sonerie) sau are un curent minim periodic mai mic decît curentul de menţinere altiristorului, IM' În vederea

•

U
K
automenţinerii se va conecta În paralel cu el o rezistenţă RA dimensionată experimental. Pentru tiristoarele de mică putere, curentul de menţinere este de ordinul miliamperilor pînă la zeci de miliamperi, deci RA se

va tatona la ordinul kiloohmilor sau al
sutelor de ohmi.
Piesele din schemă nu au valori
critice. Rezistenţele (în special R2 şi
R4 ) vor fi eventual retuşate În funcţie de amplificarea tranzistoarelor
şi de sensibilitatea de poartă a tiristorului. Este bine să se selecţioneze
tranzistoare (SC-uri npn, orice tip)
cu factorul beta mare (peste 300),
pentru a putea utiliza valori R1 şi R2
cît mai mari; În acest fel, blocarea
lui T 1 se poate face cu rezistenţa totală Rl plus cea a grupului de contacte 1 1 -l n pÎnă la ordinul sutelor
de kiloohmi, deci cu un consum infim de curent În repaus.
Practic, porţiunea de circuit A-B
poate fi materializată printr-un fir
conductor foarte subţire (Cu Em
·0,08-6,1 mm), petrecut peste închizătoriie spaţiului păzit În aşa fel
Încît el să se rupă la cea mai mică in. tervenţie neavizată.
O întîrziere de cîteva secunde la
pornire - care ii permite posesorului interventia de blocare se

poate obţine prin introducerea condensatorului C l , figurat punctat. .Se
vor tatona condensatoare nepolar;zate între 0,1 şi 1 IJ.F, alegîndu:-se
valoarea corespunzătoare pentru
întîrzierea dorită (de exemplu, cu
C 1 = 0,47 IJ.F s-a obţinut At = 3 s).
Trebuie Însă remarcat că această
temporizare
improvizată ., depinde
pronunţat de valoarea tensiunii de
alimentare (At creşte cu scăderea
tensiunii).
Pentru consumatori la 12 V care
necesită' curenţi maximi sub 0,5 A
se pot folosi tiristoarele de mică putere din seria T1N (T1N2-T1N6),
cu mici radiatoare din aluminiu îndoite În formă de U.

P A (

~

T1N2-T1N6

(apsula cu partea
mefulizam În jos
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astfel ca acul instrumentulUi să indice exact la jumătatea scalei, ceea
ce --înseamnă 0,3 V cădere de tensiune pe R1 •
Dacă instrumentul are scala dilJizată echidistant 0-60 sau 0-6, citirea este directă şi, evident, liniară,
în domeniul 0-6 A.
Măsurarea

tensiunii la bornele
acumulatorulul se face, după cum
arătam
la
început,
diferenţial,
scăzînd
sistematic din valoarea
reală Ubaterie o valoare. consţantă Uz.
In acest fel vom dlmenslona cel
de-al doilea voltmetru pentru un domeniu mult mai restrîns de tensiuAe,
ceea ce conduce la creşterea preciziei de măsurare.
În vederea acestei măsurători,
comutatorul K se trece În poziţia V.
Instrumentul, a cărui polaritate se
inversează automat faţă de cazul
precedent, este astfel plasat În serie
cu Rad2' voltmetrul rezultat aflîndu-se conectat la bornele lui R2
(plusul instrumentului . Ia plusul
acumulatorului, aşa cum cere noua
situaţie).
.
Căderea de tensiune fixă pe care
o scădem din Ubaterie este tocmai
tensiunea inversă, Ul ' a unei diode
Zener, Dz, alimentata prin R2 • Pentru plaja relativ Îngustă în care ne
interesează să cunoaştem exact valoarea tensiunii . Ubaterie (practic În
vecinătatea pragului de încărcare
maximă, adică orientativ între 12 V şi
15 V), căderea de tensiune Uz poate
fi presupusă suficient de constantă.
Dacă varialiile lui Uz sînt totuşi prea
mari (peste 0,1 V), se va Încerca optimizarea curentului prin diodă (tatonarea lui R2) sau se va sorta un
exemplar cu stabilizare mai bună.
Pentru exemplul considerat anterioreste convenabil să alegem tensiunea nominală a diodei Uz = 10 V.
Aceasta Înseamnă că nu vom putea
măsura
tensiunea bateriei decît
după, ce ea atinge valoarea de 10 V
(pentru Ubaterie < Uz' dioda Zener
este practic blocată, Întreaga tensiune regăsindu-se la bornele ei), în
schimb În zona de interes maxim cînd se impune de fapt supravegherea - vom beneficia de o precizie

sporită

de măsurare. Intr-adevăr,
noul voltmetru măsoară de fapt diferenţa U2 = Ubaterie -Uz, care are o
plajă
mai restrînsă de variaţie.
orientativ intre O V şi 5 V. Putem calibra deci voltmetrul pentru o indicaţie la cap de scală U 2 = 6 V, ceea
ce revine la a alege Rad2 = (~-1) .
j
6000 mV
U
. Ri = ( 30 mV
1) • 500.0 = 99,5 k.o.
Practic Rad2 se va ajusta experimental în jurul acestei valori, folosind. în acest scop un voltmetru etalon conectat simultan la bornele lui
R2•
Dioda Dz va fi de tip PL 10Z, bineînţeles un exemplar sortat astfel Încît să aibă tensiunea Uz cît mai
apropiată posibil <;1e 10 V, la un curent invers de ordinul a 10-20 mA.
Valoarea lui R2 se alege În funcţie
de rezultatele obţinute la optimizarea experimentală. De exemplu,
dacă exemplarul sortat stabilizează
foarte bine Uz = 10 V pentru' Iz situat În plaja 15-20 mA, vom lua R2 =
Ubatene max - Uz
20 mA
15V-10V

=

P.U,piezo
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rezistenţa
îşi
modifică
rezistenţa
electrică (scade cu creşterea iluminării şi viceversa); În consecinţă, cÎŞ-.
variază

variaţia tensiunii de ieşire, indicată
de voit metru.
De exemplu, dacă utilizăm o fotorezistenţă care are pentru limita domeniului de iluminare propus (10' Ix)
rezistenţa de cca 1 k.o, iar În condiţii
de Întuneric cca 1 M,O, cîştigul în
tensiune al montajului, dat de relaţia
G v = -FR/R 4, variază aproximativ Între -1 kO/10 kO = -0,1 şi -1 M,O/10
k.o = -100. Prin urmare, instrumentul va indica U = -0,1 '0,1 V -0,01 V
pentru iluminarea maximă de 1031x,
respectiv U = -100 . OJ V = -10 V
pentru FR În Întuneric. In final se impune etalonarea scalei prin comparaţie.
Dacă se utilizează un voltmetru
cu altă indicaţie la cap de scală sau
dacă se doreşte un alt domeniu de
iluminare, foţorezistenţa şi tensiu-

nea diferenţială de alimentare se
aleg În mod corespunzător. De
exemplu, pentru un voltmetru de 12
Vee, tensiunea de alimentare se va
lua de ±15 V, pentru a ţine cont de
saturaţia operaţional ului la ieşire;

Citirea efectuată pe scala voltmetrului astfel obţinut corespunde liniar tensiunii. U2 . Pentru a obţine
valoarea dorită, Ubaterie, este suficient să adunăm sistematic cei 10 V
scăzuţi- de montaj. O scală divizată
0-6.va avea domeniul convertit În
Ubaterie între 10 V (diviziunea O) şi
16 V (diviziunea 6); diviziunii 1 îi va
corespunde 11 V, diviziunii 2 - 12 V
e t c . '
Constructorilor
amatori
entuziasmaţi de acest montaj nu le mai
rămîne decît să-şi recalculeze piesele În funcţie de situaţia concretă
dorită şi, desigur, să-şi prfocure un
comutator K prevăzut cu. numărul
necesar de contacte.
O îmbunătăţire substanţială se
poate aduce montajului înlocuind
rezistenţa R2 de polarizare a diodei
Zener printr-o sursă· de curent constant.

+Alimentare
Ne

Decuplaj
In. directă +

Circuitul integrat LM380 (National Semiconductor) este un amplificator AF de medie putere cu următoarele caracteristici limită:
- tensiunea maximă de alimentare = 22 V (sursă unică);
- curentul maxim de vîrf = 1,3 A;
- puterea maximă de disipaţie =
5 W pentru LM380N, cu radiator;
660 mW pentru LM380N8;
- tensiunea maximă de intrare =
±0,5 V;
- temperatura de funcţionare În
domeniul 0-7- 70°C.
În varianta constructivă LM380N
(cu radiator extern), pentru temperatura ambiantă. de 25°C, tensiunea
de alimentare de 18 V şi impedanţa
de sarcină de 8.0, se obţin următoa
rele performanţe electrice:
- puterea maximă de ieşire = 2,5 W;
.-:... cîştigul = '34 -7- 50 dB;

Schema alăturată, ca aplicaţie
simpla a amplificatoarelor operaţio
nale de uz general (,BA 741 sau similar), permite realizarea unui luxmeiru p~ntru măsurarea iluminării În
plaja orientativă 0-:- 1 000 Ix, folosind
ca instrument indicator un voit metru
de tensiune continuă cu 10 V la cap
de scală.
Operaţionalul
este În configuraţie de amplificator inversor cu alimentare simetrică, avînd particularitatea că tensiunea continuă de intrare este constantă, obţinută prin
intermediul divizorului R2-R3 şi al
celulei de stabilizare Rj-D j; cu piesele din exemplul numeric considerat, tensiunea aplicată intrării inversoare este de cca 0,1 V.
Elementul fotosensibil îl constituie fotorezistenţa FR, plasată În bucla de reacţie negativă. Prin variaţia
nivelului de iluminare ambiant, foto-

tigul În tensiune al amplificatorului
corespunzător,
determinînd·

= 250 n.

20 mA

ldX ETlld
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- tensiunea maximă de ieşire =
14 V (excursia vîrf la virf);
- rezistenţa de intrare = 150 k.o;
- distorsiunile armonice :::; 0,2%
(cu condensator de decuplare G D =
0,47 ţ.tF);
- banda de trecere (Ia 2 W/80) =
100 kHz;
- curentul de scurtcircuit = 1,3 A;
- curentul de repaus = 7 -7- 25
mA;
- tensiunea de ieşire În repaus =

9 -7- 10 V.
Circuitul admite tensiuni de alimentare între 8 V şi 22 V, cu modificarea corespunzătoare a performşnţelor.
.
In figurile 1 şi 2 sînt indicate dispunerile terminalelor pentru cele
două tipuri de capsule, iar figurile 3,
4 şi 5 prezintă cîteva exemple de
aplicaţii tipice (după "Le Haut Parleur" nr. 1 459).
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CONSTANTIN TUDOSIE.
Y07AOT
Atunci cînd se lucrează cu RIT
sau două VFO-uri folosim un comutator 3 x 3 montat ca În schema din
fig,ura 15.
In poziţia AIA se transmite şi se recepţionează cu VFOA.
In poziţia RIT/A se recepţionează
cu Rit şi se transmite cu VFOA. În'
poziţia AlB se recepţionează cu
VFOA şi se .transmite cu VFOB.
Pentru trecerea din recepţie În
emisie şi invers, precum şi comutarea anteriei la final, se folosesc
două relee de cîte patru contacte
"normal inchis", conectate ca În figura 16.
Pe panoul transceiverului se află
cinci comutatoare de tip sanie cu
cite 3 x 2 contacte fiecare. Acestea
sînt conectate ca În figura 17 şi au
următoarea semnificaţie: .,"
METER
-comută instrumentul de
măsură pe
cele trei
scale la, RF, S
PW
-comută
transceiverul
pe ORP, ORO sau PTŢ
CARRIER - alege
cuarţurile
de
purtătoare pentru SSB
şi CW
FIL TER
-comută
filtrul
"de
telegrafie,
SSB sau
calibratorul
CAA
-alege
constanta
de
timp a CAA-ului sau îl
scoate din circuit.
Comutatorul de. game cuprinde

toţi

galeţii din schemele descrise,
care' sînt de tipul 1 x 9. contacte.
Aceştia sînt montaţ; pe doi tiranţi cu
ecrane separatoare Între ei şi o lamelă din oţel care îi acţionează pe
toţi În acelaşi timp, Comutatorul
este solid din punct de vedere mecanic, dar se acţionează foarte uşor
de la un buton de pe panou.

MONITO.RUl
Este prezentat in figura 18 şi se
compune din trei etaje: baza de
timp cu frecver:lţă variabilă, amplificatorul pe orizontală şi sistemul de
vizualizare cu tub catodic 5L0381.
Baza de timp foloseşte. o dublă
triodă de tipul ECC81 În montaj
multivibrator, cu reglaj de frecvenţă, ce se află pe panoul transeeiverului.
Semnalul cules din catodul triodei a doua este suficient pentru un
tub cu diametrul de 3 cm, dar pentru tubul din schemă trebuie amplificat şi În acest scop s-a folosit un
EC92.
Plăcile de deflexie orizontală hşi
verticală sînt alimentate prin potenţiometre semireglabile de la sursa
de +230 V. Prin reglar.ea lor se stabileşte poziţia spotului pe ecran,
Semnalul amplificat de EC92 se
aplică pe plăcile de deflexie orizontală, iar semnalul de studiat de la ie-

şirea

transceiverului sa aplică direct pe plăcile de deflexie verticală.
O parte din tensiunea de radio-·
frecvenţă de la intrarea pe verticală
este redresată într-o tensiune pozitivă de cca 0,5 V, care se aplică la
catodul multivibratorului În scopul
Iiniarizării
caracteristicii semnalului de vizualizat.
Tubul catodic este alimentat la
electrozii activi după o schemă clasică.
Strălucirea şi focalizarea
glează din
potenţiometre
glabile de 500 kO şi 50 kn.

Monitorul este construit pe un
separat, iar singurul reglaj din·
exterior este frecvenţa multivit?ratorului din potentiometrul 5,2 MO.
Pentru restul potenţiometrelor se
face reglarea fa punerea În funcţiune, apoi se sigilează cu vopsea in
acea poziţie.
.
Monitorul are sursa separată de
alimentare şi poate fi pus În funcţiune atunci cînd este necesar, prin
acţionarea comutatorului MON de
pe cutia alimentatorului.
şasiu

ALIMENTATORUL REDRE$ORUL DE ÎNAL TA ŞI
MEDIE TENSIUNE (fig. 19)

~ASIUL

ŞASIU

se resemire'

Pentru alimentarea finalului ORO
se foloseşte un redresor ce livrează
la ieşire tensiunile de mai jos:
800 V/O,3 A, -150 V/O,04 A STABILIZAT!' 300 V/O,2 A, 180 V/O,04 A
STABILlZATI şi 6,3 V/3 A.
Pentru acest redresor am confec-·
ţionat un transformator TRi dUpă
datele din tabelul 5.
Miezul folosit este de 20 cm 2 tip
E+1.
Pentru cazul cînt scade reţeaua
sub 220 V, TRi se poate alimenta la
o priză convenabilă cu ajutorul co.-.
mutatorului CR ce se află pe panoul
din spate al alimentatorului.
Alimentarea monitorului se face
dintr-un redresor ce livrează la ieşire tensiunile de mai jos:
..
- 500 V/O,Oi A, 230 VIO, 1 Aşi 6,3VI
1 A.
Pentru acest redresor am confecţionat transformatorul TR2 cu datele din tabelul nr. 6.
Miezul folosit este de 15 cm 2 şi
format E + 1În schema din figura 19 se mai
observă două transformatoare TR3
şi TR4 care sînt confecţionate după
cum urmează:
.
SURSELE DE 12 V şi 5 V
STABfLlZAT (fig. 20)
Sursa de 12 V/2 A foloseşte la alimentarea transceiverului şi are un
integrat 723, care pe intrarea de la
pinul 3 face şi protecţia la scurtcircuit. Din semireglabilul de 1 kO se
reglează tensiunea de 12 V la ieşire,
iar rezistenţa de 0,35 O este calculată pentru un curent maxim de 3 A.
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După elementul redresor 3PM4
se culeg 20 V pentru alimentarea finalului QRP În staţionar, atunci
cînd lucrează cu o putere de cca
8W.
În mod curent QRP-ul se alimentează tot de ia 12 V.
Sursa de 5 V/2 A are un stabilizator de tip 723 cu protecţie la scurtcircuit.
Din această sursă se alimentează
DISPLAY-ul şi voltmetrul digital.
Sursa poate livra 3 A la ieşire.
Consumul DISPLAY.,.ului şi cel al
voltmetrului nu depăşesc 2 A.
Tranzistoarele 2N3055 din cele
două surse au radiatoare de cca
200 cm 2 .
În figura 20 se prezintă şi legătu
rile la conectorul de alimentare al
transceiverului.
DISPlAY (fig. 21, 22, 23, 24)
Sistemul de afişare a frecvenţei
DISPLAY lucrează cu semnale de la
VFOA sau VFOB,oscilatorul de purtătoare OSC PURT şi oscilatorul cu
cristale OSC CRIST.
Pentru benzile de 3,5 şi 7 MHz se
foloseşte următoarea formulă: OSC
CRIST -(VFOA, VFOB) + OSC
PURT.
Pentru benzi le de 10, 14, 18, 21,
24, 28, 28,5 MHz se foloseşte următoareaformulă: OSC CRIST +
(VFOA, VFOB) - OSC PURT.
Aceste moduri de lucru se aleg cu
ajutorul unui comutator de pe panoul frontal, iar procesul de lucru
este posibil datorită numărătorului,
care este sincron reversibil de tipul
CDB4192.
Sistemul DISPLA Y are o bază de
timp formată dintr-un oscilator cu
inversorul CDB404 ce foloseşte un
cuarţ de 1 MHz.
Această frecvenţă este divizată
cu 5 divizoare În scară, de tipul
CDB490 pînă la o rezoluţie de 10 Hz,
care Însă nu se afişează din motive
de "licărire" care ar supăra operatorul.
Rezoluţia DISPLA Y-ului, care se
afişează, este de sute de hertzi.
Semnalul de 10 Hz se foloseşte În
sistemul de comandă al numărăto
rului, şi anume În bistabilul CD.B473
şi poarta CDB410, aşa cum reiese
din figura 22.
Circuitele de intrare folosesc
tranzistoare de tipul BF256 combinate cu repetoare pe emitor de tipul
BC107.
Fiecare intrare este protejată la
supratensiuni de RF cu ajutorul
unor diode cu siliciu.
Formarea semnalului TTL se face
cu inversoare de tipul CDB404 şi se
aplică la porţile lui CDB410HE din
sistemul de comandă.
Numărătorul
sincron
reversibil
este prezentat În figura 23 şi foloseşte integrate de tipul CDB4192. EI
este comandat de primul numă
rător CDB4192, din figura 22, care a
fost ales pentru a lucra la o frecvenţă cît mai ridicată.
Pentru afişarea "ientă" a frecvenţei Între numărător şi afişaj ş-au introdus şase memorii de tipul
CDB475, aşa cum reiese din figura
23. Ieşirile din memorii sînt decodificate de şase CDB447 ca in figura
24.
Elementele de afişaj sînt de tipul
730-6002 de culoare roşie, Din
punct de vedere constructiv DISPLAY-ul formează un corp separat
inchis într-o cutie metalică. Alimentarea o primeşte prin conector de la
cutia alimentatorului.
Pe panoul frontal al transceiverului sînt scoase: un comutator de alimentare I F figura 22, un comutator
pentru măsurarea frecvenţelor exterioare IE1 şi borna EXT figura 21.
Comutatorul IF2 este În acelaşi
corp cu IE1.
Comutatorul le programează numărătorul cu 900 Hz În minus sau În
plus (depinde de gamă) pentru a
citi frecvenţa În CW.

tensiunile de alimentare, precum şi
pentru uşurarea ~epan~rii tr~nsce!- .
verului, am prevazut In cutl~ ~II
mentatorului un voltmetru cu afişaj.
Acesta este construit cu integratul specializat CS20D după o
schemă dată de catalog.
Decodificarea se face cu integratul CDB447, iar elementele de afişaj
sînt de tipul 1123, conectate În paralel.
Tranzistoarele
BC177
alimentează după caz anodul elementelor
afişoare. Potenţiometrele de 10 k fi
şi 47 kn reglează capătul de scală şi
clasa de precizie a voltmetrului.
~
Aşa după cum reies~ din sche~~,
la intrarea voltmetrulUl este un diVIzor de 5M1/5K1 care permite măsu
rarea tehsiu'nilor Între 1 şi 999 V.
La trecerea comutatorului pe
borna AUX voltmetrul se foloseşte
pentru deppanare~ tra~sc~iv~rului
sau măsurarea unei tensiuni din exterior.
REGLAJE ŞI ACORDURI

Pentru reglarea şi acordarea
transceiverului
TR4-SSB-CW am
folosit
următoarele
aparate
de
măsură şi control:
- voltmetru electronic 12 MIV
- frecvenţmetru 0-45 MHz/20 my
- osciloscop 0-15 MHz 1 M/30 pF
- multimetru 20.000 OIV
- grid-dip-metru, generator mod.
0,3-30 MHz
Am început construcţia cu proiectarea şi executarea alimentatorului,
pentru a avea sursele de alimentare
asigurate şi mai ales cele reale, cu
care va lucra transceiverul.
Reglajele alimentatorului s-au rezumat la tensiunile de 12 V şi 5 V,
care s-au făcut prin acţionarea potenţiometrelor din circuitele lui 723.
De asemenea s-au stabilit rezistenţele pentru obţinerea tensiunilor
stabilizate de +180 V şi -150 V.
Pentru voltmetrul digital s-a.u reglat capătul de scală şi clasa de precizie, prin acţiunea potenţiometre
lor şi măsurînd la intrare o tensiune
etalon de 1, 10, 100 V curent continuu.
Toate circuitele oscilante au fost
executate anterior fiecărei plăci şi
"trase" În frecvenţă cu ajutorul gridd.ip-metrului.
După montarea unei plăci i s-au
dat tensiunile de alimentare corespunzătoare, apoi s-a reglat exact
frecvenţa, sau i s-a urmărit forma
semnalului, care se forma sau trecea prin placa respectivă. După
executarea tuturor plăcilor şi acordurilor preliminare s-a trecut la
construcţia mecanică.
Aici s-a ţinut cont de

rigiditate, simetrie, organizarea cît mai ergonomică a butoanelo" precum şi un design cît mai plăcut.
O dată asamblat transceiverul, s-a
executat acordul finai după cum urmează:

"fO

AFI, Mf2

Mf1

ARf, MX4
AMP

-reglarea frecvenţei şi
a capetelor de bandă
- reglarea . niveiuluiconstant pe toată banda
- verificarea formei semnalului
- verificarea stabilităţii
- reglarea RIT-ului
- acordarea pe frecvenţa de 500 kHz
- acordarea intrării şi
ieşirii filtrelo!' de SSB
şi CW
- acordarea În gama
de 6 -;- 6,S MHz
- reglarea nivelului de
ieşire SSB,
CW cît
mai constant pe această gamă in timpul emisiei
- acordarea' circuitelor
oscilante pe toate
benzile
- verificarea formei semnalului pe emisie
- verificarea nivelului ~ de

VOl TMETRUl DIGITAL. (fig. 25)
Pentru a

măsura

TEHNIUM 4/1981

În orice moment

ORP

de

ORO

- stabilirea clasei de
fu nctionare
- acordul filtrului Pi pe
toate benzile
- reglarea focalizării
- reglarea strălucirii
- reglarea spotului la
centrul ecranului
- reglarea
amplificării
pe verticală
- reglarea plajei bazei
de timp pentru vizualizarea în bune condiţii a semnalului
- acordarea frecvenţei
oscilatorului exact pe
1,000000 MHz din trimerul aferent
- reglarea pe frecvenţa
de 100,000 kHz
- stabilirea sensibilităţii
şi capetele de scală
din potenţiometrele
aferente prin aplicarea unui semnal' variabil ca intensitate la intrarea transceiverului.

- METER este pe poziţia RF
- se acordă rapid PLA TE şi
LOAD pentru RF maxim
- ne ajutăm de DRIVE
- se trece comutatorul MODE
pe poziţia SSB
- reglăm PRESELECTOR ..pentru audiţie sau S maxim
- comutatorul PW este pe ORO
sau QRP
- antena
este
conectată
la
borna ORO sau QRP
- CARRIER este pe NOR
- Fil TER este pe SSB
DISPLA Y
- CAA pe oricare din poziţii.
In aceste situaţii transceiverul
porneşte automat să emită În SSB la
comanda vocală În faţa microfonuCAL
lui.
Pentru lucrul În CW se trec comuSometru
tatorul, MODE in poziţia CW şi comutatorul CARRIER În poziţia CW.
Restul butoanelor nu mai trebuie
să le acţionăm.
Transceiverul emite În semnale
telegrafice o dată cu apăsarea manipulatorului.
Se observă că atît În SSB cît şi În
Pentru scala instrumentului de
CW trecerea din recepţie in emisie
măsură la s-a stabilit un curent înse face automat prin VOX.
tre O-SOO mA cu rezistenţa de 0,25
Se poate lucra şi manual, dar În
n, din catodul, finaluluide putere. această situaţie comutatorul PW se
trece pe poziţia PTT.
SISTEMUL DE OPERARE
Dacă dorim lucrul cu două VFQuri, alegem poziţia convenabilă din
Pentru lucrul În SSB se efectucomutatorul VFO-urilor, apoi urează următoa~ele operaţii:
mărim afişajul şi potrivim frecven- apăsarea comutatoarelor EXC,
ţele care ne interesează.
DISP, PA. În poziţia ON
Pentru măsurarea unei frecvenţe
- dacă se doreşte vizualizarea
din exterior trecem comutatorul 30
semnalului se Vii apăsa comutatoÎnspre EXT şi introducem semnal la
rul MON pe poziţia ON
-:- se alege banda din comutato- , boraa EXT.
rul BA.ND
Pentru restul butoanelor sau comutatoarelor, se acţionează conve- se trece comutatorul MODE
pe poziţia TUNE
nabil pentru obţinerea une.i audiţii
cît mai bune În condiţii de QRM,
- EXCITATION este I~ maximum
QRN sau propagare slabă.
j

i
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aU-a, 1987)
Ediţia din acest an a Concursului de joouri logice, organizat de către revistele
,;Ştiinţă şi tehnică" şi "Tehnium", în colaborare cu RECOOP
Cerrtrocoop Bucureşti, are ca scop dezvoltarea creativităţii
ştiinţifice şi tehnice, În forme specifice, a
tineretu Iui.
Concursul se va constitui Într-un instrument formativ, eficient, agreat de tineri, care urmăreşte să contribuie la dezvoltarea voinţei, perseverenţe!, imaginaţiei creatoare şi spiritului de observaţie calităţi ce întregesc personalitatea orică
rui tînăr.
Ari. 1. - Concursul va fi organizat pe
secţiuni:

A. Jocuri pe bază de machete: a. jocuri
de o sil1gură persoană (iocur.i solitare, de
permutare, plana sau spaţiale); b. jocuri
competitive (de două sau mai multe persoane - gen şah, GO, Reversi etc.).
B. Jocuri pentru calculatoarele personale: a. jocuri competitive la care un partener să fie calculatorul; b. jocuri între
două S8!J mai multe persoane, avînd
suport calculatorul.
.
Art 2. - În concurs sînt admi
fi jocurile cu un conţinut
ducativ semnificativ" jocuri
nale, fără implicarea esenţi
lui În desfăşurarea lor
de calculator original
grame, nu ca probl
mele trebuie
pe o casetă
rele din tam;
HC 85).
Art. 3. I este deschis participării tuturor tinerilor interesaţi, indiferent de pregătirea lor socio-profesionaIă.
Fiecare autor poate participa la una sau
mai multe secţiuni cu cel mult două jocuri la fiecare secţiune. Jocurile se pot
adresa oricăror categorii de vîrstă.
Art 4. - Fiecare joc propus trebuie să
fie Însoţit de: ti un model funcţional (machetă sau casetă) - descrierea jocului fi
regulamentul acestuia _ specificarea secţiunii la care participă ti fişa de autor
(nume, vîrstă, adresă, profesie, loc de
muncă, telefon).
Art. 5. - Aprecierea lucrărilor va fi fă
cută de către un juriu format din reprezentanţi ai revistelor "Ştiinţă şi tehnică",
"Tehnium", precum şi reprezentanţi ai.
RECOOP, Ministerului Educaţiei şi Invă
ţămintului şi Institutului de Tehnică de

şi Informatică.
Selecţionarea lucrărilor, preşi jurizarea lor se vor face pe baza
următoarelor criterii: originalitate, atractivitate, logică, atractivitate grafică, claritate şi completitudine a regulamentului.

Calcul

ArI. 6. -

cum

În plus, programele prezentate În cadrul
B vor fi evaluate În funcţie de dificultatea problemei abordate şi tăria programului.
Ari. 7. - Cele mai valoroase jocuri ale
fiecărei secţiuni vor fi premiate de către
revistele "Ştiinţă şi tehnică" şi "Tehnium"
după cum urmează:
• premiul 1, În valoare de 2,000 lei
.. premiul II, În
de 1 500 lei
~premiul III,
de 1 000 lei.
In afara acest o
ul mai poate
acorda un
el mai tinăr
00 lei, precum
cea mai valoroasă
re de 3 000 lei.
din partea RECOOP, vor
o serie de menţlunl ce vor
uri În valoare de 500-1 000
şi două premii a cîte 2 000 lei
cel mal reuşit afiş de lansare a jologice (în afară de drepturile cuvenite pentru grafică).
ArI. 8. - Propunerile de jocuri (Însoţite
de cele specificate În art. 4) vor fi trimise
pînă la data de 1 octombrie 1987 (data
poştei) pe adresa revistei "Ştiinţă şi tehnică", Piaţa Scînteii nr. 1, Bucureşti, cod
79781 cu specificaţia "Concursul de jocuri logice".
Ari. 9. - Rezultatele concursului vor fi
anunţate În revista "Ştiinţă şi tehnică",
precum şi În revista "Tehnium" În luna
decembrie 1987.
Ara. 10. - În intreaga activitate de organizare, desfăşurare şi finalizare a actualului concurs de jocuri logice se vor
avea În vedere următoarele:
• toate jocurile şi programele rămîn
proprietatea autorilor; ele pot fi recuperate personal de către autori, de la redacţia revistei;
fi jocurile interesante, chiar dacă nu
vor fi premiate, vor fi avute În vedere de
RECOOP pentru a fi asimilate şi introduse În fabricaţie (bineinţeles, cu acordul
autorilor şi cu plata drepturilor cuvenite);
• cele mai reuşite programe vor fi preluate de ITCI şi RECOOP (tot cu acordul
autorilor) În vederea dotărU calculatoarelor personale româneşti.
secţiunii

1

înalte este realizată de circuitul
ci/ant l-C6.
Valoarea din schemă' a co
satorului C 6 corespunde unei
vente de acord de cca 14 000
(pentru un cap magnetic cu l
mH tip 3D24N).
O ridicare suplimentară a
teristicii de frecvenţă este asigur
de grupul R lO -C7.
,
Valoarea exactă a componentelor
grupului R lO -G7 (eventual ~limina"
rea sa) se va-, stabili practic În funcţie
de capul magnetic folosit,
orice ridicare a caracteristicii d~
frecvenţă În domeniul frecvenţelor
medii şi înalte duce la micşorarea raportului semnal/zgomot.
Preamplificatorul simbolizat pe
schemă ,,A" reprezintă un preamplificator identic cu cel din figura 1
(adaptor pentru microfon montat

-:- adaptor pentru pick-up (NC
430);
,
preamplificator pentru doză
magnetică Într-un amplificator de
putere;
,
- adaptor pentru doză magnetică montat În interiorul unui magnetofon ("Kashtan") etc.

=

2. PREAMPLIFICATOR
PENTRU CAP MAGNETIC

Schema preamplificatorului pentru cap magnetic este prezentată În
figura 2.
Caracteristica de .,frecvenţă este
dictată de reţeaua Rs-R 9 -C4-G7
-R lO -G9-R llo cu următoarele constante de timp: TI = {Rs + R9)C9
= 120 J.LS; T2 = R11 • C9 = 3 180 ţ.LS.
Ridicarea caracteristicii de frecvenţă
În domeniul frecvenţelor
Montajele descrise În continuare
se adresează unui cerc larg de amatori HI-FI şi reprezintă modificări
aduse unor seturi de montaje 1. P. R.S.
(adaptor pentru microfon şi amplificator de 15 W) În scopul extinderii
ariei lor de utilizare.
Dintre avantajele pe care le prezintă pentru constructorii amatori
se pot enumera: performanţe ridicate raportate la un preţ redus, timp
minim de execuţie, fiabilitate ridicată.

1. PREAMPLIFICATOR
PENTRU DozA MAGNETiCA
Preamplificatorul
pentru
doză
magnetică a cărui schemă este prezentată În figura 1 a fost realizat
modificînd bucla de reacţie negativă a setului de montaj "Adaptor
pe.ntru microfon".
In varianta originală, reţeaua
RCC 4-C 6 asigura o curbă de
răspuns liniară; dacă se elimină
aceste componente şi În locul lor se
conectează (Între punctele "A" şi
"B") reţeaua din figura 1a sau 1b, se
obţine
un preamplificator' pentru
doză magnetică, a cărui curbă de
răspuns
este
conform
normei
RIAA.
Constantele de timp realizate sînt

= 3 180 ,uS; C7R
+ R = 75

următoarele: C7R9
318 ,uS; C 8 • (R IO

=

lO

II )

=

,uS.

Componentele pasive folosite În
bucla de reacţie negativă (R9, C7,
RIO, Cg, R II ) trebuie să fie de bună
calitate şi cu toleranţa de maximum
± 10%.
Amplificarea În tensiune a montajului la frecvenţa de 1 000 Hz este
de cca 80 (38 dB).
Modificarea sensibilităţii se poate
realiza prin ajustarea În limitele ±10%
a valorii rezistenţei R3.
Condensatoru! C 7 = 6,8 nF se
montează În locul condensatorului
C 4 = 330 pF. rezistenţa R9 = 470 k.o
În locul rezistenţei R4 = 39 k.o, iar
rezistenţa RIO = 47 kO şi grupul serie RII-C g ' În locul condensatorului
C6 = 4,7 ţ.LF.
Bucla de reacţie negativă din figura 1b realizează corecţia În frecvenţă conform curbei RIAA-78; deosebirea faţă de reţeaua din figura
1a constă În prezenţa grupului RIs
-CII cu constanta de timp RIs .
CII = 8 200 ţ.LS, care asigură micşora
rea amplificării la frecvenţele situate
sub 20 Hz, atenuîndu-se astfel zgo-'
motele (vibraţiile) transmise prin sistemul mecanic de antrenare la doza
magnetică şi apoi amplificate.
Preamplificatorul poate fi realizat
În mai multe variante, şi anume ca:
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"Amplificator de 15 W".
Comutatorul KI permite selectarea a două surse de program: pickup cu doză magnetică (corecţie
RIAA) şi o intrare auxiliară de nivel
ridicat (250 -;- 500 mV).
Semireglabilul P 1 asigură ajustarea nivelului de intrare astfel Încît la
Ieşirea
preamplificatorului să se
obţină o tensiune de 800 -;- 900 mV.
Potenţiometrele folosite in reglajul de ton şi În cel de volum compensat fiziologic sînt dela magnetofonul
"Kashtan".
Amplificatorul de putere a suferit

conform indicaţiilor din prospect).
Nivelul de ieşire se ajustează din
semireglabilul P.
Condensatorul C 4 şi grupul R I2
-CII au rolul de a limita superior
banda de frecvenţă, îmbunătăţind
astfel raportul semnal/zgomot.
3. AMPLIFICATORUl
DE AUDIOFRECVENŢĂ

Amplificatorul de audiofrecvenţă
prezentat În figura 3 se compune
dintr-un set de montaj "Adaptor
pentru microfon", un" corector de
ton pasiv, un reglaj de volum compensat fiziologic şi un set de montaj
Firma

următoarele modificări:
- pentru mărirea sensibilităţii, valoarea rezistenţei R20 (R7 În schema

originală)

a fost micşorată de la 470
la 150 fi;
- pentru îmbunătăţirea simetriei
etajului final a fost introdusă În serie cu R32 (R u În schema originală)
dioda 0 3;
- pentru imbunatatirea raspunsului tranzitoriu a fost introdusă
reţeaua R25 -C 21 •
,
Reglajele amplificatorului de putere se rezumă la:
- ajustarea tensiunii
mediene
(+16 V pentru Ualim = 32 V) prin mod!ficarea (dacă este cazul) a lui Rz>
(R 3 În schema originaI.ă);
- stabilirea la 20-25 mA a curentului de repaus din R 26 (R9 În

1!!~Îi!

ntervenţiilor este deseori necesară identificarea circuitului integrat, ca şi a funcţiei pe
care o îndeplineşte.
Tabelul 1 cuprinde caracteristicile generale
ale AO. produse de
ROHM, iar tabelul 2
cuprinde AO. echivalente ale altor firme,
tabel care uşurează
identificarea funcţiilor
si ia alte circuite. Se
observă că unele A.O.
au echivalenţe şi În
produsele 1. P. R. S. sau
au caracteristici apropiate, ceea ce uşurează Înlocuirea.

C.1. '

"i\1fi»

1''''~<ll(\Yţi:~;Ji;:!;

C.I. dual
Sursă de alimentare
simplă

.~.)
~

ad

;i;!f~;i;;;j~;'!!
~\\"!"Q", • !

~!~d'

2A
Pentru obţinerea unui zgomot
(brum) minim cablUl de alimentare
va fi marcat astfel încît la masa mon·
tajului să existe potenţial nul.

CAPSULA
FUNCŢIA

TIPUL

Tip

Nr.
pini

SIP

9

DIP/MF
SIP
DIP/MF
DIP/MF

8
9
8
8

BA715

A.O. dual de zgomot mic

BA4558 (F)
BA718
BA7281728F
BA4560/4560 F

A.O.
A.O.
A.O.
A.O.

BA 10358/1 0358F

A.O. dual de micii putere

DIP/MF

8

BA15532

A.O. dual de zgomot mic

DIP

8

BA 10324/1 0324F

A.O. Quad (4 A.O. in

uşurinţa

"l'ii!~'~"

In variantă, stereo, potenţiometru I
P s serveşte la echilibrarea (balansul) canalelor.
Transformatorul de reţea folosit
poate fi de orice tip, cu secţiunea de
2
8 -;- 10 cm şi care să asigure În secundar 23 -;- 24 V la un curent de cca

japoneză

uce mai
amplionale
n;te În
larg con-

rţ~!I~,n~:\' Ihl u

sc~ema originaiă).

dual
dual
dual
dual

de zgomot mic
de mică putere
de mică putere
cu slew-rate ridicat

POSIBILITĂŢI

Compensare de fază internă" cîştig ridicat, simetrie a pinilor pentru a permite
insertle inversă, cîştig ridicat
Compatibil cu A.O. 4558 de uz general
Tensiune de lucru
Curent

ieşire

scăzută

caracteristică

ridicat,

Ualim = 3'-;- 30 V; coml ' ibll cu A.O. 358
- uz general
I
Zgomot: redus, bandă Il pă, putere de ieşire rldrcată

aceeaşi

DIP
MF
DIP
MF

Ualim = 3 -;- 36 V
Compatibil cu A.O. de uz general 324
BA14741A
A.O. Quad
Slew-rate ridicat, bandă largă de frecBA14741F
venţă. Zgomot redus, tensiune de intrare
În domeniu mare pentru alimentare diferenţială sau mod comun
NOTĂ: Termenul de slew-rate (engleză) este viteza de variaţie a tensiunii de ieşire şi reprezintă un parametru extrem de
important in ceea ce priveşte nivelul distorsiunilor introduse de circuitul integrat În cauză.
capsulă)

Indicativ
ROHM

Capsula

BA718

SIP-9

AN6561

BA10358
BA728

DIP-8

At'-l1358
AN6562

jJ.PC358C
jJ.PC1251C

NJM2904D

BA10358F
BA728F

MF-8

AN1358S

jJ.PC358G

NJM2904M

BA10324

DIP-14

AN1324
AN6564

jJ.PC324C

NJM2902D

BA10324F

MF-14

AN1324NS

jJ.PC324G

NJM2902M

BA715

SIP-g

AN6551

BA4558

DIP-8

BA4558F

MF-8

BA15532

DIP-8

XR5332

BA14741

DIP-14

XR4741

BA4560
BA4560F

DIP-8
MF-8

BA082

DIP-8

EXAR

XR3403

MATSUSHITA

NICHIDEN

JRC

TOSHIBA

14
14

N.S.

T.1.

MOTOROLA

Alte firme

TA75358P

LM358N

LM358P

MLM
358CPI

HA17904PS
'HITACHI

TA75902D

LM324N

LM324N

TA75358S

NJM4558S

TA75558S
TA75558P

jJ.A324PC
FAIRCHILD

A324TC
IRCHILD

alimentare

I~\;':':;~\!k!;:i,!;!ţ

.

~~~;i~

Id;SAD

de

frecvenţă superioară ~
BA4558; compatibil cu 4560 - A.O. C uz general

XR4558

AN4558
AN6552

jJ.PC258C
jJ.PC4558C

NJM4558D

AN4558S
AN6552S

jJ.PC4558G

NJM4558M

RC4558P

4558
RCHILD
!j;f;~i
"!"'!'

"\\,,,\,0('
,",i!,

NE5532
SIGNETICS

'"

~te

de valoare

nţă

de intrare

ţ~
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NJM4560D
NJM4560M
XR082

AN6582

jJ.PC4082

~JJM082

LF353N

TL082C

MC34002P

jJ.AF772LTC
FAIRCHILD

9

venţa

renta

semnalului recepţionat. Dife':.
dintre cele două frecvenţe

reprezintă

frecvenţa

intermediară

(care În particular a fost aleasă cea
a canalului 8 de televiziune pentru
ca În felul acesta şi posesorii de televizoare fără selector de canale
dotat pentru banda U.I.F. ci numai
pentru F.I.F. să poată recepţiona
În condiţii optime). De remarcat

AMPLIFICATOR-

CONVERTOR

pentru re
emisiunilor

ia

Ing. VASILE PETCU
Schema pe care o prezentăm ală
turat (figura 1) asigură recepţia În
. condiţii foarte bune a unui canal de
TV din banda U.I.F. şi a fost experimentată În canalele 21 -;.- 39.
Cîştigul
ar:nplificatorului
depăşeşte 55 dB, .ceea ce înseamnă că el
poate fi folosit la o instalaţie de antenă colectivă cu 40 -;.- 50 de apartamente.

MODUL DE FUNCVONARE
Etajele ce conţin tranzistoarele
T 1, T 2 au rol de preamplificatoare
de semnal mic. Se observă modul
de realizare a acestora cu ajutorul
liniilor care împreună cu capacită-

ţile de acord joacă rol de filtre pentru canalul dorit .pentru recepţie.
Polarizarea
tranzistoarelor
este
astfel aleasă Încît zgomotul ce rezultă din preamplificator să fie minim. După cum se observă, aceste
preamplificatoare amplifică semnalul provenit din antenă direct în
canalul recepţionat. Ele' mai au un
rol foarte important, şi anume asigură protecţia împotriva eventualelor radiaţii care s-ar propaga către
ante.nă dinspre etajul oscilator sau
mixer.
Etajul oscilator local cuprinde
tranzistorul T 4, care într-o schemă
de oscilator de tip Colpitts lucrează
la o frecvenţă' mai joasă decît frec-

că

această frecvenţă intermediară
aleasă În funcţie de necesităţile din zona de recepţie şi În
banda 1-11 (se intervine la numărul

poate fi

de spire de la bobinele LlO -;.-L 1S)'
Se observă că' schema de oscilator Colpitts este de tip "bază comună", iar frecvenţa de oscilaţie se
reglează cu ajutorul trimerului aferent liniei L g (C 6 ). Polarizarea tranzistorului este astfel aleasă încît curentul de emitor să fie 1 -;.- 2 mA.
Mixerul este alcătuit În principal
din tranzistorul T 3, care primeşte
cele două semnale provenite din
colectorul lui T 2 prin intermediul liniei L7' şi respectiv colectorul lui T 4
prin intermediul liniei La.
Se observă că T 3 se comportă atît
ca mixer, cît şi ca amplificator de
F.I., întrucît linia La este practic un
scurtcircuit la frecvenţa F.I.
Semnalul rezultat În colectorul
lui T 3 este filtrat de numeroasele
componente de mixaj prin intermediul filtrului cu două celule de tip
"dop" la ieşirea căruia rezultă frecvenţa intermediară F.1.
Această frecvenţă este apoi amplificată cu ajutorul celor trei etaje
realizate În conexiunea emitor comun. În colectorul lui T 7 se observă
filtrul de ieşire cu rol de separator ..
faţă de alte eventuale amplificatoare cu care ar lucra Împreună.

REGlAJUl
După executarea montajului
punct de vedere mecanic (
Însemnînd respectarea cu
a dimensiunilor şi amplasam
ce rezultă din schemă), se
dează după cum urmează:
.
1. Se dezlipeşte condensâto
C 4 (terminalul masei). Se r
acest terminal la ieşirea unui 9
rator vobulat.
Rezistenţa R 15 se dezlipeşte.
Aplicînd tensiunea de -24 V, se
reglează condensatoarele C s, C7•
C 8 , C g , C 10 pentru obţinerea amplificării maxime si a benzii necesare
canalului 8 TV.· Reamintim că limitele de bandă ale acestuia sînt f m
= 190,00 MHz, f M = 198 MHz.
Nu trebuie conectată intrarea la
linia L 1 În această fază a reglajului.
2. Se conectează condensatorul
C 4 la intrarea unui analizor de spectru; voblerul se deconectează momentan.
Se conectează rezistenţa R ts . Se
va observa frecvenţa oscilatorului
care trebuie reglată În felul În care
s-a descris anterior, adică mai jos
decît frecvenţa canaluluirecepţio
nat cu cantitatea egală cu frecvenţa
canalului 8. (frecvenţa centrală).
Mai precis, frecvenţa centrală a >.canalului recepţionat f e minus frecvenţa oscilatorului local f OL este
egală cu frecvenţa centrală a canalului În care se face conversia, În cazul nostru canalul 8, fi:
fe - f OL = f j
Frecvenţa

oscilatorului se redin C 6 • Este indicată o şuru
belniţă din plastic.
3. Se conectează condensatorul

glează

3-10pF
(5

190

40

25

25

2S

30

TEHNIUM 4/1,981

DETALII DE

CONSTRUCŢIE

excepţia celor de la oscilator. Condensatoarele C 29 şi C 30 , egale ca
valoare, pot fi cuprinse Între 1,5 p!=
şi 4,7 pF.
Liniile Lg şi La pot fi Înlocuite printr-o altă variantă constructivă cu
două inductanţe avînd 3 spire bobinate pe dorn de 0 4 cu sîrmă de 0,5
mm. Apropierea sau depărtarea
dintre ele modifică factorul de cuplaj şi, totodată, nivelul injecţie; oscilatorului local către mixer. Se renunţă la peretele care desparte linia
La de oscilator. Pe aceeaşi idee se
poate merge şi În varianta cu linii,
modificînd distanţa dintre linia La şi
Lg. Optimizarea se observă la reglaj.
Prin apropierea sau depărtarea
bobinelor L 1o , L 11 se realizează o
mărire sau o micsorare a factorului
de cuplaj, ceea ce duce la modificarea benzii de trecere a filtru/ui de
după mixer.

Gaurile notate 0 3 sînt pentru
condensatoare de trecere de 1 nF
(şi au 3 mm
Găurile notate 0
sînt pentru: a)
terminalul cald al condensatoarelor
de acord ce trebuie lipit la linie şi au
4 mm diametru; b) pentru trecerea
de la un etaj la celălalt (autorul a folosit treceri de sticlă sau teflon). De
asemenea,
pentru
condensatorul
C 4 de 10 pF s-a folosit o trecere cu

Tablă

sticlă.

C 4 ca În schemă.
Se conectează intrarea amplificatorului (linia L 1 ) la ieşirea vobleruluL Se reglează C" C 2 , C 3 pentru

obţinerea amplificării şi benzii ne, cesare În canalul de recepţie. Terminalele lui C 4 trebuie să· fie cît mai
scurte.

E

KOCS "'ANOS~ Sf. Gheorghe
Antenele de recepţie sînt destinate să capteze energia de Înaltă
frecvenţă
radiată
de emiţătoare,
făcînd astfel posibilă recepţionarea
diferitelor tipuri de emisiuni de radio sau televiziune.
Dezvoltarea continuă a tehnicii
radio şi TV, introducerea emisiunilor stereofonice, trecerea emisiunilor pe benzi mai înalte, emisiunife
TV În culori măresc importanţa antenelor În lanţul de recepţie.
Nici un receptor, indiferent de calitate, . nu este În stare să redea su:'
net sau imagine fără să aplicăm la
bornele de intrare un semnal de o
anumită valoare captat de la antenă.
Calitatea semnalului captat
determină calitatea sunetului şi a
imaginii reproduse.
Antenele de recepţie trebuie să
aibă calităţi selective, separînd cîmpul electromagnetic, şi să-I transmită - pe cît posibil fără pierderi prin intermediul 'Iiniei de alimentare
la bornele de intrare ale receptorului.
Merită de reţinut că o antenă
bună este cel mai eficient amplificator de înaltă frecvenţă şi este
componenta cu cea mai mare importanţă în lanţul de recepţie.

CE FEL DE ANTENE sA
FOLOSIM?
Pentru recepţia semnalelor rad~o,
pentru undele lungi, medii şi se.urte,
sînt
indicate
antenele verticale
înalte sau orizontale, din fire scurte
(8-10 m). Antenele folosite În trecut, cu lungimi mari, recepţionează
mai mult zgomot decît semnal util.
În banda UUS si În toate benzile
de televiziune, pentru o recepţie
bună trebuie să folosim antene sau
grupuri de antene acordate, ale
căror dimensiuni sînt În strînsă legă
tură cu lungimea de undă/frecvenţa
semnalului urmărit a fi recepţionat.
Antene acordate pe diferite canale pot fi procurate din magazinele de specialitate, sau pot fi confecţionate după schiţele apărute În
paginile revistei "Tehnium" şi în
cărţile de specialitate.
Înainte de a construi o antenă
este bine să stabilim posibilităţile şi
particularităţile
recepţiei
În locul
respectiv, să alegem antena cea
mai corespunzătoare scopului urmarit.
Trebuie sa avem În vedere că la
antene de dimensiuni mari rezistenta la vînt a ansamblului (antenă
1- catarg) trebuie să fie minimă; antenele Vagi nu necesită legături galvanice Între componente, dar este
indicat să executăm aceste legaturi
din motive de protecţie împotriva
TEHNIUM 4/1987

descărcărilor

atmosferice; cele mai
materiale pentru confecţionarea antenelor sînt ţevile, barele sau profilurile din aHaje de aluminiu, rezistente la coroziuni. Alte
materiale incorporate În ansamblul
antenei vor fi protejate obligatoriu
prin vopsire sau Iăcuire.
Pentru a avea rezultatele scontate, este necesar să lucrăm exact,
să
respectăm
dimensionările
din
indicate

schiţe.

Tevile folosite ca elemente active
vor fi aplatizate la capete pentru
evitarea intrării lor În vibraţie din
cauza vÎntiJ lu i.
RECAlCUlAREA ANTENElOR

cepători.

Capsl:Jla tranzistoarelor BFY90 se
lipeşte de carcasă; terminalul masei
se taie,
Tranzistorul T 4 nu trebuie să·
atingă cu carcasa masa. Terminalul
masei se taie.
1)
Rezistenţele folosite sînt de tip
pelicular, de 0,5 W, exceptînd R24 .
Nu este greşit dacă se folosesc rezistenţe cu peliculă de carbon, cu
111----_

Înălţimea la care se dau găurile 10 mm de la fundul cutiei.
Înălţimea cutiei mici 15 mm
(cutia mică cuprinde preamplificatoarele, mixerul, oscilatorul si filtrul
de după mixer).
.
Înălţimea cutiei mari - 25 mm.
Toate liniile se montează la distanţa de 10 mm de fundul cutiei.
Condensatorul de 10 pF figurat
cu linie punctată se montează numai În caz de nevoie.
Toate bobinele sînt reaiizate cu
sÎr~ CuEm de 0,5 mm grosime,
bobinate peste un d9rn cu grosimea de 3 mm, şi au 6'spire cu pas de
1,5 mm.
Liniile sînt realizate din sîrmă de
CuAg de1 mm.
Tranzistoarele sînt: T 1 , T 2 , T 3 , TEl.
T 6 = BFY90; T 4 = 2N918, BF200; T 7 =
BFW16A,
2N3866,
2N'1613,
2N2219.

_______ ____ __
_

Q,I

tranzisztor

Tip

fi')

~

U CBO U CEO U EBO
I~

BFY 33
BFY 34
2N 1613
BFY 46
2N 1711
BSX 32
KFY 16





M M M

T.

le
[mA]

re]

Ptoti
[W]

R thjc
fT
(Rthja)
[MHz]
°Cji:nW

N

1

50

24

7

500

200

2,6

0,06

100

N

1

15

30

7

500

200

2,6

0,06

100

N

1

75

30

7

500

200

2,6

0,06

120

N
P

2
1

65
75

40
45

6
5

1000
600

200
200

2

0,8
2,6

0,210,06

300
90

BF 173

N

3

40

25

4

25

175

230

(0,65)

550

BF 198
BF 199
BF 200

N
N
N

4
4
3

40
40
30

30
25
20

4
4
3

25
25
20

150
150
175

300
300
150

(0,35)
(0,35)

BF 224
BF 225
BF240
BF 241
BF 257
BF 258
BF 259

N
N
N
N
N
N
N

4
4
4
4
2
2
2

4
4
4
4.
5
5
5

50
50
25
25
100
100
100

150
150
150
1'50
175
175
175

250 (0,34)
250
(0,4)
300 (0,42)
300 . (0,42) ~
750 (0,03)
750 (0,03)
750 (0,03)

45 30
50 40
40 40
40 40
160 160
250 250
300 300

1

(1)

400

550
380
450
700
430
400
90
90
90

=k~

2
cabluri cu izolaţie interioară
din
polietilenă
masivă
(asemănătoare cu ceara), k = 0,66,
iar pentru cele cu izolaţia din polietilenă celulară
(spongioasă),
k:::
Pentru

0,81.

OBSERVAŢII

.

În cazul În care nu găsim schema
antenei pe care dorim să o construim si avem o antenă ale cărei rezultate 's-au confirmat În practică,
putem recalcula această antenă şi
pentru alte frecvenţe.
. Avînd datele constructive pentru
o lungime de undă '\1 şi o lungime
de undă '\2 - pentru care dorim recalcularea - înmulţind pe rînd diametrul şi lungimea elementelor,
precum şi distanţa dintre ele, cu raportul '\'/'\2' obţinem dimensionarea dorită. Dacă rezultă zecimale,
acestea se rotunjesc la cel mai
apropiat număr întreg.
Cînd folosim la cuplarea cu antena cablul bitilar (plat), acesta trebuie montat izolat şi la o distanţă de
cel puţin zece ori distanţa dintre fire
(10-15 cm) de orice obiect metalic.
Necesitatea
simetrizării
(adaptării impedanţelor), În special la cablul coaxial, a fost descrisă de
multe ori În paginile revistei. Este
mai bine să reţinem că o asimetrie
pe linia de alimentare (buclă sau
transformator baloon defect) poate
duce la atenuarea semnalului cu
5-6 dB. Aceasta la o antenă modestă
Înseamnă
practic anularea
semnalului recepţionat.
Cea mai scăzută atenuare la simetrizarea antenelor se obţine prin
folosirea
buclelor
confecţionate
din cablu coaxial.
Practica a demonstrat că este necesară introducerea unui coeficient
de scurtare În calculul lungimii buclelor de simetrizare. Aşadar, lungimea lor va fi:
I

Grupul e'1, R6' C 1S, R1O, C 16 este
dispus mecanic 'peste capacl:ll c~
acoperă preampllflcatoarele ŞI mlxerul, ca În figura 3.
Materialul folosit pentru confecţionarea cutiei este tabla de conserve: Compartimentarea este figurată În detaliu În schema constructivă. (fig. 2.)
Este important ca după terminarea cutiei, aceasta să fie solidificată
mecanic În partea de jos prin fixarea ei prin lipire de o placă de sticlotextollt cu dimensiuni mai mari cu
cca 1cm deeÎt cutia. În felul acesta
se asigură protecţia acordului liniilor În special, cît şi posibilitatea
prinderii mecanice a întregului ansamblu.
În încheiere trebuie să facem remarca următoare: schema şi realizarea ei practică. se adresează În
special celor iniţiaţi În problemele
de radio cu suficientă experienţă.
Nu poate fi abordată de amatorii În-
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Or. ing. 1. LINGVAY, Y05AVN.
maestru al sportului
Caracteristica de transfer tipică a
circuitelor de producţie indigenă
MMC4011 şi 4012, respectiv a porţi
lor NAND-CMOS, prezentată În figura 1. a sugerat ideea utilizării
acestor componente la realizarea
unor amplificatoare de Înaltă calitate, respectiv liniaritate excelentă
la amplificări de peste 40 dB În domeniul 5 Hz -:- 150 kHz, la o impedanţă de intrare mare (peste 10
MO), toată prOblema reducÎndu-se
la alegerea punctului de funcţio
nare corespunzător domeniului de
liniaritate al porţilor respective.
Dacă
asimilăm
poarta NANDCMOS care funcţionează În regimliniar cu un amplificator operaţio
nal cu intrarea neinversoare polarizată printr-un divizor de tensiune
(R, şi R2), legat la sursa. de alimentare (fig. 2), rezultă prin analogie un
prim montaj deamplificar.e prezentat ,În figura. 3. Experimentat, amplificatorul a funcţionat foarte bine În
domeniul 5 Hz -:- 150 kHz, la o amplificare liniară de 42 -:- 45 dB, cu distorsiuni nesesizabile practic, cu
următoarele elemente de montaj:
C l = 20 ,uF; C 3 = 100 ,uF, ambele
condensatoare electrolitice, cu tensiunea de lucru de ,16 V; R2 = 15 kO
şi R1 = 300 fi -.:. rezistenţe cu peliculă
metalică de 0,125 W şi C 2 = 430 nF.
Alimentarea s-a făcut de la o
sursă stabilizată de 10 V. O deosebită atenţie trebuie acordată filtrării
tensiunii de alimentare, Întrucît,
după cum se vede din figura 3, orice
zgomot provenit din tensiunea de
alimentare este suprapus peste U jr1

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

(semnal de amplificat) şi apare ca
atare amplificat la ieşire.
Impedanţa de ieşire a etajului de
amplificare astfel realizat este cuprinsă între 1,5 şi 2 kO, lucru de care
trebuie ţinut cont la interconectarea cu etajul următor, altfel apar autooscilaţii puternice.
Amplificare de 60 -:- 63 dB s-a
obţinut prin aranjamentul din figura
4, montaj ce se caracterizează prin
aceea că punctul de funcţionare
este stabilit prin reacţia ieşire-in-

o

~
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1/2. MM G4012

UIE91RE

U,E5IRE

1

1
b)
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Fig. 3- SCHEMA DE PRINCIPIU

+V

A AMPLlFICATORUlUI LINIAR' CU:
a) MNC 4011 şi b) MMC 4012

1/4 NMC4011
::J

A

DIVIZOR de TENSIUNE

A

Ing. MIHAI FLORESCU
Divizorul de tensiune din figură se utilizează la atenuări În
sisteme de audiofrecvenţă. Cele
trei secţiuni dau, În ordine, o
atenuare de 60 dB, 40 dB şi respectiv 20 dB. Rezistenţa de intrare şi cea de ieşire rămîn constante.
Condensatorul paralel pe R2
are rolul de a compensa capacitatea parazită a rezistenţei R' 2 şi
se alege experimental.

-v

Atenuarea se poate alege de
la O la 120 dB.
Valorile rezistenţelor sînt:
Rl = 75 O, R2 = R3 = R4 = 75 O,
ceea ce asigură 75 f1 rezistenţă
de intrare şi ieşire. In acest caz
avem R'2 = 75 kO, R'3 = 7,5 kO şi
R'4 = 680 O.
Siştemul
se ecranează pe
etaje. Frecvenţa de utilizare ~ste
de 10-35 000 Hz.

-V

Figi2 - ASIMILAREA PORŢII GMOS-NANDcu UN
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14.47 IF INKEY'=" ri" aR INKE''ţ' $:11 Nil
THEN, CJ..Ş :.: GO- T.Ct l.4SS
144S 'IF I-NKEY-S=·"C" ·ORINKEY"$=".d"
.THEN PRPER 1: SORDER 1: CLS : P
RINT IN/<. 7; AT 10) 2; .. INTRODUCETI
PE RIND t.JALORILE"; AT 12 2,; "DE DI
Ar-1ET~:E PE CARE OOR IT I" ; RT 14,2;
:':.R LE INLOCLIITI"; RT 16,2;" "0 ....
VA INCHEIR LISTA": GO Ta 1450
144.9 G;O Ta 1447
1450 [:·rr-1 t (s.::ctiuni +1): FOR K=l
TO s.::ctiuni+l
145 1 IN P UT 't (.~): I F t (K) =IZ! T HE N
GO Ta 145:3
1452 NEXT k: LET k=k-l
1453 CLS : FOR q=l TO k
1454 'FOR J=l Ta sectiuni
1455 LET u=d(j)-t(~): IF u=0 THE
t'J L ET d ( j) = r ( F ( j ) + 1): NE )<T j
1456 NEXT J: LET u=diamprimar~t(
'::0: IF IJ =0 TIiEN LET d i amp fi ma r =r
( ind i ce + 1): NE)(T q
1457 NEXT q: GO ~O 1435
1456 PRINT INK 4; ~LASH l;AT 11~
8;"LINI5TE \,.lR ROG !";AT 10,7; "IN
K 5.:FLR5H 0;"
I
.. ; AT 11 C7; ..... ; AT 11.24; ..... j AT 12
, 7 .i,"
I
_
I
":
6EEP • 1
.20: PAU5E~25:FOR· k=l Ta s.::ctiu
ni
1459 LET n(kl=U(k)fl.05*nrsPirev
Olt
1460'NEXT
k: PRINT INK 6;RT 11,8
~
1470 PRINT INK 6; FlT 11. 9; .... ~
1480 PRINT INK 6; AT 11,10;
L
ET Lm=11.1'4·HHk'f) /2
.
1530 PRINT INK 6;FlT 11,11;".": L
ET sPir.::p~imar=1.05tnrsPirevolt*
uprimar
.
1550 PRINT INK 6; AT, 11,12; ..... : ,L
ET
pri=spireprimarf(diamprimar)t
2
'
.
1560 PRINT INK 6; AT 1:1. ,-13; ... 1.: L
ET sec=0
. '
1570 PRINT INK 6; ~T 11114; ..... : F
OR k=l TO sectiuni
:1.580 LET, sec=sec+nUUof(d,,' (k))tQ.
NEXT ~: PRINT.INK 6; AT 11,15; .....
1590 IF' (p r i +s e c.)
01·{ = ('u 1'(1 P le re '*
( ( 1 • 51Y o. O -. 2) of ( • 51Y n- f) - . 1) ) ) /
(1~04tsectiuni) THEN GOTO 1650
16.31 Gel 1'0 6000
1650 If .patrat=l THEN GO TO 1700
1655 If (pri+sac) *.01<=.85\i:(umpl
ere ~:< (1 . 5 '* y o~ f ) - • 2)
5 '* y O. f) -.1
)))/(1.04tsectiuni)'7HEN LET sup
II

J

II

II

.....

'

,

.1 . . . :

*.

* (.

~afstastala=.85,*supra'5ta5tola:

LET inaltimetrafo=suprafstastola
,/ 1:1 ( K f j : L ET n (' s 1=- i r e v olt =( (10 te) ,
SQR 2)/(PI*2*inductia*suprafstas
'ta I.a '* f r.:: cve:nta): GO ia 1456
1700 PRINT IN/<, 6;FlT 11.16; ..... : L
ET Irn=.71(HmiLm+4i.9)/spireprima
r
1705 PRINT INK 6; FlT 11,17; ..... : L
ET sPiramedie=3IY(lf)+2t(inaltim
e t r a f CI +Y O. f) /2)
1710 PRINT INK 6; FlT 11,18; ".":
LET pj=0
1715 PRINT nm 6; AT 11,2121;. ".":
FOR k=l Ta sectiuni
1720 LET p j =p j + (i (U '1' 2) t. 017 In (k
. NE~<Tj.:
) *s pir am.::PRINT
d iei. IZ! :1.,/ (P 1 *d ( K ) t;2 14) :
IN/<. 6; ~T 11,22; .....
1725 PRINT INK 6; AT 11) 2~;.; ..... : L
ET pj=pj+(curentprimar)t2,.017,*s
Pireprimarlspiramediet.01/(Pli(d
i a fIl p r i fii ar) .f' 2,1 4)
1800 PRU5E 20: 60RDER 0: PAPER IZ!
. I""L'::
i6i0~IF patrat(>0 THEN PRINT PAP
ER 6 ~ INK 2; AT 0) 2; "TOLA "; e $ ( k f
) ; AT 0. 14; "~·ECTIUNE PATRATA": GO
Ta H320
1515 PRINT PRPER 6~ INK 2;AT 0.2
.; ,. TOL Fi "; e $ ( 1<. f j .; AT 0. 14; .. IN ALT 1 M
E ::: "; I NT (i n alt i fii ~ t r CI f CI *10 + 1) ; ..
filfiI"
1820 ~RINT PAPER 6; INK 0;AT 2.0
,; .. I';;! = "; INT (Ifi'! 11000) .;" mA" j PFiP
Et=:: 0;"
.. ; PAPER e·; "RAND= "; INT
( 10 \) '* (P IJ t e: r e: / (p îJ t. ere +P j) ) ) j .. ~'~ .. ,;
Fi=1PE~: !Zi;"
"; PAPER 6;" P= "; INT
trare realizată prin rezistenţa de
7 Mfl. Impedanţa de ieşire a amplificatorului a fost de cca 1,5 k!1,
În cele ce urmează doresc să
atrag atenţia celor ce vor să experimenteze montaje cu porţi CMOS
asupra următoarelor:
- o poartă CMOS disipă cca 100
mW, deci nu depăşiţi niciodată
această valoare;
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(pu'tere;.;
W
183,0 PRINT AT 5.1; INK 2;nrspire
AT 5. 6,; ..
.. ; AT 6, 1 j
"SP/VLT"; INK 4; AT 5,10; "U" j AT $
, .;; .. nn .. ; AT 5, 14; ., Im a x .i AT 6. 14;
"(Ai",; AT 5 . 20; "NA."; RT 6.19; "5PI
f:!E";FlT 5.26;"DIAt-,";FlT 6,26;"(mm)
1840 PRINT INK 3;AT 8.1;"PRIMAR"
;AT 6.9;uprimar;AT 8,14;curentpr
t1i,-i r; AT 8118,;"
",; AT e .19
j INT
.: S Pir e p r t mar) ; AT 8 J 26,; dia rn p
rimar
.
1650 FOR k=lTO settiuni
1660 PRINT INK 6;AT 9+t:.Jl;·'SEe.~·
; K ,; AT 9 + '" , 9,; u (k ) ,; AT 9 + k • 14,; i (le.) ;
AT 9+k,19;lNT (n(k);~T '3+k.26;d
(U
1870 NE~O::T K
1880 FOR i=l Ta 31
1890 PRINT INK 5; FlT 4) i ; ... h; AT 7
• ~ ~ :: _:: ; AT 9, i ,; .. _" ; RT 10 +sec tiu n i
1900 NEXT i
1';10 PRINi IN/<, 5iAT 4.0; ..... ;AT 4
.31; ..... ; AT 10+sectiuni ,0; "IL',;AT
10+se etil_In i .31,; ...... ~ ~T 7,0,; ...... ; AT
9.0; ...... ;AT 7,31;··· .... ;AT 7,7;':.1";
AT 7.13; " .... ; AT 7,18; ...... ; AT ? 124;
...... ; AT 10 +5 ee tiu ni. 7,; ...... ; AT 10 +s
ectiuni, 13; ...... ; AT '10+sectil..lni ,18
; ...... ; AT ,10 +$ e c t i'uni. 24 ~ .' .... ; AT a.
0' ...... AT -=- 31' .. '
1920 P,RINT' IN~{, 5; AT 5,0; "1'1; AT 6
"o; OII ... AT 5. 7 j ... " j.AT 6, 7,;
AT
6,13; "â ";AT 6,13;".";AT 5,18; .....
; FlT 6, 18; ..... ,; Fi,! 5.24 j ..... ; R"( 6.24
; ~'I";AT 5,:31; ".";.AT 6.31; "''';·8T
e , 7; " 1" ; AT e, 13; " ... ,; AT 8 16,; ..... ,;
AT e. 24; "1·" ,; f:lT 8,31;" 1" ; AT 9.7;"
.. .. ; AL 9, 18; ...... ,; AT 9,24 ; ...... ,; BT 9,
31; ...... ; 8T 9.13; .... '.; AT. 4.7,; ...... ,; AI
.. ~ , 13,; .1 . . . ; AT 4. 18; ... " ; AT 4., a4,; .'.
1~30 FOR k=l T6 saciiuni
1940 PRINT INK 5;AT 9+I,0;"''';AT
9+t:. 7 j
AT 9+.K ,13;" .. ; RT g.'+IC..
l~;"i";RT 9+Ii.,24;".";AT 9+1i.,31;"
1950 NEXT li.
1960 RRINT ,INK 7 ;AT 21 •. 1; "DOR.I-TI
SA SCHIt1.eATI TOLA '? O.lN " .
1965 IF' INKEYi="d OR INKeVi="C"
THEN LET siupra (ca LCl..l.ltţlla=s.upra
icalcuLtolabaK: LET repeta=l: LE
T k(=kFbak: LET patrat=0: GO To
'5000
;1.'370 If INKEY$="n" OR INKEVi="N"
THEN RE5TORE : GO TO 1
1975 GO TO 1965
,
2000 BORDER 0: PRPER 0: CLS
2010 PR INT IN/<, 6,; AT 6,:2;" INt>UCT 1
R MA X 1 MA ( G$o ) = ",;: IN P UT ; ind u c
t. ia;: P R 1 NT,; ind IJ c tia
,
2030 LET in,du=INT (inductia/1000
:': - LET, fre'cventa=50
2040 IF indu=l THEN LET Hm=.25
2050 IF indu=2 THEN LET Hm=.5
2060 IF indu=3 THEN LET Hm=.6
2070 IF indu=4 THEN LET Hm=.7
2075 lf indu=5 THEN LET Hm=.6
2060 IF indu=6 THEN LET Hm=l
2090 IF indu=7 THEN LET Hm=1.2
2095 IF indu=8 THEN LET Hm~1.35
2100 IF indu=9 THEN LET Hm:l.6
2110 IF indu=10 THEN LET Hm=2.1
2120 IF indu=11 THEN LETHm=i.7
;130 IF indu=12 THEN LET Hm=3.7
2140 IF indu=13 THEN LET Hm=6
2150 IF indu>13 THEN LEi Hm=10
2230 PAU5E 50: elS : GOT0905
3000 60RCER 0: P~PfR 0: C~5
3010 PRINT INK 5;j:jT 6,2; "FRECVEN
T~ (HZ)
= ";: INPUT ; frQCVenta;:
PRINT ~ frecventa
3020 LET inductia =9000
3030 PFlU5E 50: CLS : GO TO 905
4000 60RDER 0: PAPER 0: eLS
4'010 PRINT INK 5; FlT 6.2; I'FRECVEN
TA (Hz) = ";: INPUT j f.re cven ta; :
PRINT ; frec~'enta
40_0 PRINT INK 6;FlT 10,2.: "INDUCT
IA MFI>~It·1A (Gs) == " ; : INPUT ; i ndU
ctia;: PRINT iinductia
V olt;

OI

.1. _

ti

It

J

II

,",;

dacă
se urmăreste să se
obţină o putere mai mare la ieşire,
acest lucru se va realiza prin legarea în paralel a două sau mai multe
porţi. În orice caz nu se Iasă intrările
.'3i ieşirile. porţilor neutilizate În
"aer", Acestea se vor lega fie la Voo
(tensiunea de alimentare +), fie la
Vss (masă);
- feriţi
circuitele
CMOS
de

OI

,,, ;

4025
LET i rrdu = INT ( i ndu c tia /1000
'1
If indu=l THEN LET Hm=.25
IF indu=2 THEN LET Hm=.5
IF indu=3 THEN LET Hm=.6
If indu=4 THEN LET Hm=.7
IF indu=5 THEN LET Hm=.6
IF indu=6 THEN LET Hm=l
IF .indu=7 THEN LET Hm=1.2
IF indu=8 THEN LET Hm=l.SS
IF indu=9 THEN LET Hm=1.6
41~0 If indu=10 THEN LET Hm=2.1
4130 IF indu=11 THEN LET Hm=2.7
4140 IF i rldu =12 'THEN LET Hal =3.7
4150 IF indu=13 THEN LET Hm=6
4160 If indu>13 'THEN LET Hm=10
4230 PAU5E 50: CL5 : GO~O 905
5000 BORCER 4: PFlPER 0: CLS

~030
4040
405121
4060
4070
4060
4090
4100
4110

~~!i milllllllnn li Îh~~~\:U:

5020 FOR .i. =1 ia 20: PRINT AT i, 0
.: INK 6; ..... .: FITi 31; ".": NEXT i
5040 PRINT INK,3;AT 3.2;"INTROD
UCETI TIPUL DE TOLA ";AT 5.2;"PE
CARE DORITI SA IL. FOL.OSITI";RT
7.2; INK 6;" (to la propusa este ..
; e $ o. fba k) .: ") ..
5049 PRINT PAPER 7;INK 0;RT 19.
6; "0",: 'PAPER O; INK 5.:Ri 19.9': "E
32"
5050 FOR i=l. Ta 9: PRINT PAPER 7
; INK ,,; FlT '~110+ i .6.: i .: AT 9 + i • '3': PFlP
ER 0; INK 5; e $ ( i ): NI!XT i'
5051 If INKEVS="l" THEN LET k. f =1
: GO TO 5060,
.
5052 IF INKE'Y'$="2" T~EN L.ET II. f.ca
: GO TO 506e·
505~ IF INKEVis"3" THEN L.ET II. f s3
; GO Ta 5080
6054 IF INKEVi="'" THEN LET k(r;4
: GO Ta $080
6055 IF INKEV •• "S" THEN L.eT 11.(=5
: GO Ta 8060
5056 IF· INKE'y'ia'~6" THEN L.ET 11., =6
: GO TO 50S0
.
5057 IF INKEVi="?" THEN LET 11.'.7
: GO TO 50S0
5058 IF INK!YSa"S" THEN LET k'=8
: GO TO 5080
5059 IF INKEYi="9" THEN LET k'=9
: GO TO 5080
5060 If INKEVS="0" THEN LET 11.'=1
Qt: GO TO 506'0
6061 GO TO 5051
5080 LET Supra1staStoli=SUpra'ca
lcuLtola: LET inaLtimetrafo=$upr
a f $o t a s tOL a t' y( k f )
5090 IF repeta=0 THEN GO TO 1421
5100 eLS : LET nrSPi~avoLt=(10t
8)*5QR 2)/(PII2tinductia*s~prafs
tas to la '* f re. cv.::n ta): GO TO 14.5e
6000 IF inaltimetrafo>2*yo.f) TH
EN CL:5 : PRINT AT 12,4;"ALEGETI
O TOLA t·1AI t-1ARE": PAU5E 100 :GO
TO 5000
6001 IF patrat=0 THEN LET supra'
stastola=1.1isuprafstastol~: LET
inaltimetrafo=suprafstastola/Y(
kf): LET nrspirevolt=((10t61,SQR
2) .l (Plf2iH ndLI c tia ISllP fa ($ tas to l
affr.::cventa): GO TO 1456
6010 LET Kf=kf+l
6020 IF Ii.f>10 THEN eL5 : PRINT f
LA5H 1; IN~~, 6; AT 12 . 11; "PUTERE";
AT 14,12; "PREA"; AT 16 . 12; "t·1ARE":
:5TOP
,
6030 LET suprafstastola=y(kflt2:
LET nfspirevolt=(10t6)15QR 2)1
(PIl2finductiaisuPfafstastolaffr
ec . . . ent.a;: GO Ta 14.5;~
712100 LET t:. =3'~000
7010 LET k=k+l: PRINT k.CHR$ (PE
EK k): GO Ta 7010
>602 BORDER 2: PAPER 2: INK 7: C
L.5 : PRINT AT 10.1;"
©196e.
";RT 12 . 8;"In9
t.JRAS lE EUGEt,~" ;'AT 14,3;"
.. : 'PAU:5E 0:30:
J

G(l
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încărcări
electrostatice, stocaţi-le
În staniol (folie de aluminiu). Este
bine ca masa de lucru să fie dintr-un
material bun conducător electric
legat la pămînt. Este indicat ca vîrful letconului sau al pistolului de lipit să fie de asemenea legat la
pămînt.

BIBLIOGRAFIE:
Circuite integrate CMOS - Manual de utilizare, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1986,

111011 1·
Aceasta deoarece este cunoscut că la fiecare Întrerupere a
contactului motorului, la oprirea lui
din funcţionarea la mers În gol (ralanti), datorită inerţie; înmagazinate, motorul continuă să meargă
aspirînd din carburator amestec
prin sistemul de mers În gol, amestec care intră În cilindrii motorului, unde nu are loc arderea, deoarece contactul este întrerupi. În
această situaţie, datorită temperaturii din cilindri, amestecul se vaporizează
puternic, creÎnd dificultăţi la repornirea motorului, sau
chiar făcînd imposibilă pornirea lui.
Această
supapă
electromagnetică
denumită si "ETOUFFOIR" se află

montată pe capac la Oltcit Special
şi pe corp, la Oltcit Club. (Este de
reţinut că jiclorul de benzină pentru
mers În gol se află dispus la capătul
supapei electromagnetice la motorul M 031, iar la M 036 (Club), pentru a se verifica acest j iclor, trebu ie
demontat capacul carburatorului;
jiclorul este montat lîngă injectorul
pompei de repriză.)
d) Ambele carburatoare sînt dotate cu capsulă de dezÎnecare, care
funcţionează automat, datorită creş
terii depresiunii sub clapeta de obturare asupra clapetei de şoc, permiţînd
astfel
pătrunderea
suplimentară a aerului care sărăceşte
amestecul la pornirea motorului,
evitînd astfel Înecarea sa.
e) Dispozitivul DASH-POT sau,
altfel spus, amortizorul de Î~chi
dere a clapetei treptei primare se
află montat numai la carburatorul
motorului M 036. Este un dispozitiv
antipoluant folosit la carburatoarele de construcţie mai recentă,
care, la reducerea bruscă a acceleraţiei (prin ridicarea piciorului de
pe pedala de acceleraţie şi antrenarea motorului de către vehicul),
amortizează
Închiderea
clapetei
treptei primare. Cu toate că clapetele de admisiune sînt În vecinăta
tea poziţiei de ra/anti, În acest regim
de
antrenare
turaţia
motorului
poate atinge Z 500-3000 rot!min.,
iar depresiunea la 580-600 mm
Hg. În acest regim forţat de aspiraţie, amestecul fiind bogat, se generează compuşi poluanţi În afara
reglementărilor
În vigoare (ECE
15); DASH-POT-ul are tocmai rolul
de a corecta dozajul pentru a avea
loc o ardere completă În motor.
f)ln vederea realizării unui anumit grad de economicitate, la anumite categorii de carburatoare, SOLEX a prevăzut dispozitive de imbogătire a amestecului,. care 'au rolul de a completa cu aproximativ
10% debitul maxim necesar dezvoltării puterii maxime. Cele două dispozitive, denumite îmbogăţitor (economizor) şi econostat, corectează
amestecul la plină sarcină şi au următoarea
construcţie:
ECONOMI·
ZORUl sau dispozitivul de îmbogă
ţire este format dintr-o membrană

.4

111

II

cu armătura supusă continuu depresiunii din aval, un resort antagonist, o supapă cu bilă şi un jiclor de
îmbogăţire. Pe măsură ce clapetele
de admisiune ale carburatorului se
deschid, la o anumită valoare a depresiunii din aval (care descreşte),
resortul antagonist învinge forţa
creată de depreslune şi, prin armătura
membranei, deschide supapa, prevăzută cu bilă,' permiţînd
astfel trecerea benzinei din camera
de nivel constant la jiclorul de Îmbogăţire şi de aici, printr-o canalizaţle în aval de jiclorul principal, În
puţul treptei primare. ECONOSTATUl este un alt dispozitiv de Îmbogăţire care aspiră benzina direct din
camera de nivel constant, în regim
de plină admisiune a motorului,
pentru dezvoltarea puterii maxime.
Econostatul
este
amplasat
pe
treapta secundară, fiind alcătuit
dintr-o ţeavă de pulverizare, montată În vecinătatea centratorului de
amestec al trepte; secundare şi un
jiclor econostat. Dispozitivul funcţionează astfel: la turaţia maximă a
motorului, curentul de aer aspirat
de motor creează o depresiune la
nivelul ţevii economizorului, care
antrenează
benzina si aerul sub
formă de etnulsie ce se descarcă În
centrator, unde viteza mare a curentului de aer pulverizează amestecul către camera de amestec si În
continuare În colectorul de admisiune al motorului. Acest dispozitiv
este ,scos din acţiune o dată cu
scăderea vitezei curentului de aer,
la reducerea turaţiei motorului. Observaţie. Dacă motorul se găseşte la
plină admisiune şi scade turaţia,
econostatul este dezamorsat şi
rămîne doar dispozitivul de Îmbo-
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găţire.

g) Sistemul de pornire este de tip
mecanic asistat, format din următoarele
elemente: clapeta de
şoc, prevăzută cu supapa de dezÎnecare, o pîrghie de acţionare şi o
camă legată de axul treptei primare
cu ajutorul unui tirant,' un servomecanism vacuumatic de dezÎnecare
şi un tub de conexiune. După pornirea motorului cu ajutorul dispozitivului de pornire, În aval de carburator În colectorul de admisiune se
creează
o depresiune care este
transmisă la servomecanism (capsulă), care la rîndul lui acţionează
asupra c1apetei de pornire, asigurînd o Întredeschidere de dezînecare ce corectează amestecul, iniţial bogat. Dacă turaţia motorului
creşte, În continuare se Întredeschide şi supapa de dezînecare,
montată pe clapeta de pornire. Pentru a evita Înecarea motorului si .a
circula economic se jmpune ca,' pe
măsură ce motorul intră În regim
termic, dispozitivul de pornire să fie
exclus treptat.
h) Reglajul de Talant! se efectuează la un debit de aer de 10,5 kg/h
şi o depresiune În aval de carbura-
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camerele de

PENTRU
REGLAREA POZITIEI
OBTURATOARELORLA
Ora ing. MIHAI STRATULAT

11 50.2

autoturismele Skoda 105, 120 vicorecta poziţionare prealaclapete/or de acceleraţie din

zează
bilă a

A

B

.....,. 'n. -0,2

primară

şi

tiului este absolut imposibil. Modul
de executare a lucrării a fost descris amănunţit şi cu toate datele
necesare În numărul 10 din anul
1980 al revistei noastre. Dar pentru
efectuarea reglajului este necesar
un dispozitiv care să permită fixarea comparatorului pe carburator
cu respectarea poziţionării sale corecte. De fapt, este vorba de un suport, relativ simplu şi uşor de confecţionat, ale cărui date de construcţie
sînt prezentate În figurile· alăturate.

CARBURATORUL JIKOV
Se ştie că unu/ din reglajele absolut obligatorii şi de mare fineţe ale
noii generaţii de carburatoare de pe

carburaţie

secundară.
Fără această riguros executată
operaţie, un reglaj corect al ralan-

A-A

Materialele de construcţie nu au
nevoie de proprietăţi. deosebite, putîndu-se folosi practic orice produse metalice.
Montajul se face simplu, introducînd pana 2 În orificiul dreptunghiular din corpul 1 şi fixînd-o cu
axul 3 în locasul său cu diametrul
de 3 mm. În ceie două oriticii fifetate
se introduc două şuruburi M4; unul
foloseşte pentru fixarea comparatorului, aşa cum se vede În articolul
menţionat, iar cu celălalt se fixeaza
dispozitivul În carburator acţionînd
asupra peneL

B-B

A-A

'-~II-

N

ci

't'o
N

6- 0,1

1

c-c

c
tor de 470 mm Hg. Dozajul obţinut
trebuie să fie de 0,0640 ± 1% În vederea asigurării calităţilor antipoluante ale automobilului (reglajul
este sigilat la nivelul şurubului de
reglaj ralanti cu un . căpăcel care
poartă iniţiala "C"-CARFIL). Acest
regla; poate fi modificat de uzina
OL TCIT, la livrarea autoturismului,
cin d, pentru starea nouă a motorului (care este nerodat), amestecuf

ează.cu

ajutorul unui circuit de
mers În gol În derivaţie, denumit şi
de CO constant. Priza de combustibil se ia. direct din rampa de alimentare a sistemului principal de dozaj;
benzina" este condusă la jiclorul de
combustibil de CO constant, de

glajul

efectuat de uzina produa carburatorului se siginivelul şurubului de reglaj
progresiune şi nu se recomandă a fi
alterat.
j) Reglajul regimului de turatte de
mers in gol al motorului se efectucătoare
lează la

unde, amestecat cu aerul, trece sub
formă de emulsie prin orificiul controlat de CO constant, la o conductă verticală direct În colectorul
admisiune.

de

k) Repriza' sau accelerarea moto.rutui este asigurată de o pompă de
repriză cu membrana acţionată de
o pirghie şi o camă montată pe axul
primar. Combustibilul este as pirat
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DE AER·

ELEMENT
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I
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I

MOTOR

I
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I
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.

I

PLUTITOARE
FlSURATE
1

SUPAPA ELECJROMAG
DEF"ECTA
I

es te uşor îmbogăţit, la standul de
ve rificare a nivelului de poluare. Pe
m ăsură ce motorul se rodează, trebu ie rev~nit la reglajul iniţial efectu at de Intreprinderea nr, 2 Braşov:
În caz contrar, consumul de benzin ă În exploatarea urbană poate
cr eşte cu 40-100%,
i} Regfajul dozajului pentru regim1.11 de progresiune se efectuează
pe standuri speciale de Simulare cu
as piraţie (FlOW BENCH), unde
ca rburatorul se pune În ipostaza de
as piraţie a unui debit de aer de 20
kg /h şi o depresiune În al{al de carbu rator de 420 mm Hg. In aceasta
sit uaţie, dozajul obţinut trebuie să
fie de 0,059 k 9, benzină/k 9 aer. Re-

FILTRU

I

I

SiTĂ
I

I

~

C~OO:!A DE

I

I

RETUR LA REZERVOR
OBTURAT
I

JIClOARE

UZATE
m

CARBURATOR
IMPURIrICAT
m

CARBURATOR

DEREGLAT

I
...
LIPSA CONDUCTA
ADMISIE AER CALD

I
TRADUCTOR
DEfECT

I

"* CNC= CAMERA

DE NIVEL
CONSTANT

TRADUCTOR
NEETANŞ

direct din camera de nivel.' con stant
prin intermediul unei supape de
sens şi refulat într-o supapă i njector În camera de amestec a tr eptel
primare,
I) Sistemul principal de doza j. Pe
măsură ce clapeta de admisiu ne a
trepte; primare se deschide, tr eCÎnd
la orificiile de progresiune, d ebitul
de aer aspirat de motor cr eşte;
acest lucru determină apariţia unei
depresiuni la puntea de descă rcare
a centratorului de amestec, Se mnalui de depresiune se transmite apoI
la puţul trepte; primare, de und e antrenează benzina si aerul de emulsionare care se 'descarcă tr eptat
prin orificiile tubului emulsor practicate În diferite orizonturi.
(CONT'"' J4RIC' ÎN NR. VII TOR)
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divizeze cu 8 şi nu cu 10. În acest
sens se utilizează o poartă NAND
cu 3 intrări din CI16 (lăsată liberă În
montaj pentru a fi folosită În acest
scop). Ieşirea porţii (pin 10) este legată
cu borna PRESET-ENABLE
(pin 11) a circuitului C117. Cînd intrările porţii NAND (pini 11, 12, 13)
sînt legate la masă, atunci pe borna
PRESET-ENABLE va fi mereu semnal 1 (tensiune maximă), iar CI17 va
diviza cu 10. Pentru realizarea divizării cu 8 se consultă tabelul cu secvenţa
de numărare (tabelul de
adevăr) al circuitului integrat folosit
(CI17) şi se vede că pentru cifra 8
vom avea semnal 1 pe ieşirea O a lui
CI17 (pin 7). Se va realiza o legătură
cu un conductor subţire (izolat) Între ieşirea O (pin 7) din CI17 cu
tOqte cele trei intrări ale porţii, În
paralel (pinii 11, 12, 13) de la CI 16.
Astfel CI17 va divide cu 8.
În
figura
4 este
prezentată
schema pentru cazul cînd folosim
un cristal de 500 kHz. Aici va trebui
ca CI17 să dividă cu 5. Din tabelul
de adevăr al lui CI17 (care este prezentat În catalog) observăm că,
pentru cifra 5, avem semnale 1 pe
ieşirile A (pin 3) şi C (pin 6) ale lui
C117. Deci vom uni iesirea A de la
CI17 cu două intrări 'ale porţii lui
CI16 (pinii 11, 12), iar ieşireaC cu
cea de-a treia intrare (pin 13). Pen-

Ing. GEORGE PINTILIE,
Y03AVE
În revista "Tehnium" nr ... 7/1986 a
fost prezentată schema unui frecvenţmetru destinat scalelor numer!ce din af?aratura de emisie-receptl~. d~ r~dloa.maţor. Deoarece mulţi
CititOri al revistei au dovedit interes
faţă de această schemă, În special
pentru lărgirea gamei de utilizări
ale frecvenţmetrului, În numărul de
faţă prezentăm o variantă Îmbună

foloseşte un circuit integrat selecţionat de tipul MMC40192 pentru

se

primul divizor din numărător (Cla
- figura 1), atunci se poate ajunge
pînă la frecvenţa de 12 MHz.

Baza de timp
Oscilatorul pilotat cu cristal este
realizat cu o poartă NOR* din circuitul integrat CI15 (fig. 1) de tipul
MMC4001., după care urmează o
poartă separatoare. În continuare
semnalul se aplică primului divizor
cu 10, circu.itului integrat CI17
(MMC40192). In schema din figura
1 este prezentat cazul cînd se foloseşte l!n cristal cu frecvenţa de 10
MHz. In continuare urmează, conectate În cascadă, 6 divizoare cu
10, pînă se obţine frecvenţa de 10
Hz.
Circuitul integrat CI23 (MMC4013)
realizează o divizare cu 2, adică se
obţine frecvenţa de 5 Hz.
Cum se menţiona anterior, în
baza de timp se poate folosi o gamă
largă de cristale. Acest fapt conduce la unele mici modificări În
scher.Iă, după cum va fj arătat În
continuare. Cînd se foloseste un
cristal cu frecvenţa de 10 MHz, se
va realiza montajul din figura 1.
Dacă se fOloseşte un cristal cu
frecvenţa de 8 MHz, se va realiza
montajul (modificările) din figura 3.
Pentru aceasta trebu ie ca C 117 să

tăţită şi completată.
~eosebirile noului frecvenţmetru
faţa de cel publicat anterior sînt următoarele:

- În oscilatorul pilotat cu cristal
se poate folosi o gamă largă de cristale, Începînd de la 100 kHz pînă la
10 MHz;
- acest frecvenţmetru poate fi
folosit şi În aparatura În care, pentru o variaţie crescătoare a frecvenţei
semnalului
recepţionat
(sau
~mi~)c oscilatbrul cu frecvenţa variabila (VFO) are o variaţie descrescătoare;

- se pot folosi afisaje cu diode
electroluminescente (LED-uri). atît
cu catodulcomun, cît si cu anodul
comun;
,
.- aparatul Conţine 7 cifre la
afişarea numerică a frecvenţei;
...:.. poate fi folosit şi ca frecvenţ
metru obisnuit.
Trebuie' remarcat faptu I că, folosind circuite integrate CMOS, consumul 'de energie electrică este
foarte redus În comparaţie cu circuitele integrate TTL În schimb,
frecvenţa maximă de lucru este mai
redusă, de ordinul a 10 MHz. Dacă
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tru că frecvenţa cristalului este de
500 kHz şi nu de 5MHz, ca In finaiul
d~vizării să ajungem la 10 Hz, se va
sari peste un divizor cu 10. De
exemplu, se v~ renunţa la CI18,
care nu se va Implanta, dar se va
face o legătură directă între pinii 5
şi 12 ai acestuia (între intrare şi ieşire). Bineînţeles, se pot realiza şi
alte divizări astfel ca În final să obţi
nem frecvenţa de 10 Hz.
Un caz mai aparte este prezentat
În figura 5. Se prezintă situaţia folosirii unui cristal de 1,8 MHz, cînd va
trebui să realizăm o divizare totală
de 18 sau două divizări succesive,
una cu 9 şi alta cu 2. Divizarea cu 9
se realizează cu CI17 şi poarta liberă din CI16 (ca În cazurile precedente), parcurgÎnd aceleaşi etape
descrise anterior, iar divizarea cu 2
se realizează cu C118. Pentru divizarea cu 2 trebuie executată o operaţie "fină" În cablaj. Se exfoliază cu
un cuţitaş bine ascuţit traseul metalic din cablaj dintre ieşirea lui CI18
(pin 12) şi intrarea luiCI19 (pin 5).
Cu un conductor exterior se leagă
borna A a lui CI18 (pin 3) cu intrarea
lui CI19 (pin 5).
Bineînţeles, se pot realiza şi alte
variante de divizări, aceasta depinzînd de imaginaţia şi indemÎnarea
realizatorului.
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NUMĂRAREA DIRECTĂ SAU

INVERSA
După cum s-a arătat la început,
acest frecvenţmetru poate fi folosit
si În cazul cînd oscilatorul cu frecvenţa variabilă (VFO) din aparat
(emiţător sau receptor) are o variaţie descrescătoare pentru o variaţie crescătoare .a frecvenţei de
lucru. De exemplu, cînd avem un
receptor cu frecvenţa intermediară
de 9 MHz, iar banda de lucru este de
3,5-4, O MHz, atunci frecvenţa
VFO-ului va trebui să se modifice În
limitele 5,5-5,0 MHz. Se observă
că variaţiile valorii acestor două
frecvenţe au sensuri opuse. Modificările necesare acestei situaţii sînt
prezentate În figura 6,

grate sînt prevăzute cu o bornă exterioară·. (PHASE-pin 6) care, În funcţie
de potenţialul la care este conectată, permite utilizarea de afişaje cu
LED-uri atît cu anodul comun cît şi
cu catodul comun. Cînd folosim
afişaje cu
anodul comun, borna
PHASEse va conecta la borna plus,
iar pentru cele cu patodul comun ia
minus (Ia masă). In cablaj această
bornă este amplasată separat (pentru toate cele 7 circuite MMC4543)
şi se poate conecta fie la plus, fie la
minus.
DESORIEREA FUNCŢIONĂRII
Un ciclu complet de lucru al frecvenţmetrului
conţine
două" perioade distincte (vezi figura 2). In perioada T1 semnalul de măsurat se

continuare, tot pe durata perioadei
T2, dar cu o anume întîrziere, se
aduc la zero '(se resetează) numărătoarele
40192
(CI8-CI14).
Aceste procese cicUce se realizează cu circuitele C115, 16, 22, 23
şi 24, după cum este prezentat detaliat În figura 2. O descriere mai
amănunţită a acestui proces este
prezentată in revista "Tehnium" nr.
7/1986, pag.6. Tot În aceiaşi articol
se arată cum se poate realiza citirea
directă a frecvenţei de lucru a aparatului receptor sau emiţător, indiferent de valoarea absolută a frecvenţei VFO-ului. Pentru aceasta se
va programa valoarea de la care trebuie să înceapă numărarea frecvenţmetrul, conectînd În mod corespunzător ieşirile Jale CI8-14.

--erI'
--

Circuitele integrate MMC4543 îndeplinesc un dublu rol, de stocare a
informaţiei primite de la divizoareie
decadice MMC40192 Între două
numărări succesive (LATCH), precum şi de decodor binar/? segmente pentru a putea comanda direct afişaje cu LED-uri cu 7 segmente. In plus, aceste circuite inte-
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aplică
mărare

pe una din intrările de nu(directă sau inversă, aşa
cum avem nevoie) ale primului
numărător C18. În perioada T2 pr9cesul de numărare este blocat In
acest timp (T2) se preia informaţia
stocată
din numărătoarele
decadice (CI8-CI14) de către
codoarefe MMC4543 (CI1-CI7).

c. hi RE

INVERSĂ

În articolul de faţă vom analiza cazul cînd frecvenţmetrul este realizat
să numere invers. Să privim cazul
descris anterior, cînd banda de lucru este de 3,5--4,0 MHz, frecvenţa
intermediară este de 9 MHz, iar VFO
lucrează În limitele 5,5-5,0 MHz.
La intrarea frecvenţmetrului se
aplică semnalul de la VFO cu frecvenţa de 5,5-5,0 MHz. În această
situaţie vor fi afişate valo~ile de
4,5-5,0 MHz (10,0-5,5 == 4,5), deoarece numărarea este descrescătoare. În amănunt vorbind, la
capătul inferior al benzii (frecvenţa
de lucru de 3,5 MHz) va apărea
afişată valoarea 0450000. Noi avem
nevoie să fie' afişată valoarea
0350000 (reamintim că preCizia de
citire a frecvenţei este de 10 Hz şi
nu de 1 Hz, deoarece în baza de
timp s-a realizat o divizare a frecvenţei cristalului pilot pînă la 10 Hz).
Remarcăm că diferă numai o cifră
faţă de valoarea dorită, adică valoarea unităţilor de MHz, care corespunde circuitului integrat. C113.
Dacă programăm acest circuit astfel. ca numărarea inversă să înceapă
de la cifra 9, vom obţine afişată valoarea dorită de 3,5 MHz deoarece
0900000-0550000 == 0350000, deci
exact cît avem nevoie.
Pentru a programa CI13 să Înceapă numărarea de la cifra 9, vom
consulta tabelul de adevăr şi vom
vedea că pentru cifra 9 au valori 1
ieşirile A şi D. Pentru scopul dorit
vom conecta bornele J 1 (pin 15) şi
J4 (pin 9) la plus, iar bornele J2 (pin
1) şi J3 (pin 10) la minus (Ia masă).
Folosind raţionamentul de mai
sus pentru cazul numărării inverse,
precum şi descrierea din nr. 7/1986
al revistei pentru numărări directe,
se poate obţine o rezolvare pentru
orice valoare a frecvenţei oscilatorului local.
Remarcăm faptul că,la tensiunea
de alimentare de 12 V, circuitele integrate
MMC40192 funcţionează
sigur pînă la frecvenţa de 10 MHz.
Unele exemplare selecţionate lucrează chiar pînă la 12 MHz. Personal am găsit un exemplar din cele
13 folosite În frecvenţmetru care
funcţionează pînă la 12,5 MHz, pe
care l-am montat În locul lui CI8
(primUl numărător). De asemenea,
am selectat şi CI15-MMC4001.
Recomandăm constructorilor să
folosească la intrare semnale cu
frecvenţa maximă de 10 MHz, pentn~ a evita operaţia de selectare.
In schema oscilatorului pilotat cu
cristal (fig. 1) valorile condensatoarelor C1 şi C2 (insemnate cu asterisc) . corespund unor cristale cu
frecvenţa mare de oscilaţie, În apropierea valorii de 10 MHz. Cînd folosim cristale cuprinse În limitele 100
k!-fz - 1 MHz, valorile capacităţilor
vor fi mai mari, ceea ce va necesita
conectarea de capacităţi suplimentare, prin. tatona re, o dată cu etalonarea tre9venţmetrului după unul
etalonat. In cablajul imprimat sînt
prevăzute găuri În acest scop, chiar
pentru cazul cînd Înlocuim condensatorul trimer C2 de 10-40 pF cu
unul fix cu valoarea mai mare. Se
vor folosi. condensatoare cu stiroflex sau ceramice, stabile cu temperatura.

În schemă există cinci condensatoare de decuplare conectate În- diferite puncte ale alimentării cu tensiunea de 12 V. Aceste condensatoare sînt arătate pe desenul cu modul de amplasare a pieselor. Acestea trebuie să fie de tipul cu tantal şi
să ai bă capacitatea de 1-10 ,uF.
Alimentarea se face de la o sursă
stabilizată cu tensiunea de 13,5 V.
Aparatul funcţionează corect în limitele 12-15 V. Consumul de curent al frecvenţmetrului (cu excepţia afişajelor) este de circa 40, mA.
Afişajele au un consum maxim,
pentru cazul cînd este afişată peste
tot cifra 8, de 245 mA ,(49x5). Consumul de curent etj;fe variabil, În
funcţie de cifrele.aflşate.
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Pereţii
construiţi

Pagini realizate de dr. N. MATEESCU
Umiditatea relativă a aerului din spaţiul
de cultură se va asigura prin stropirea
periodică cu apă a pardoselii, a pereţilor
laterali şi a straturilor de cultură. Pentru
asigurarea apei necesare atit menţinerii
umidităţîi relative, cît şi pulverizării straturilor de cultură, este bine dacă se poate
asigura şi sursa de apă de la conductă. În
cazul culturilor executate În perioada
rece din an, apa va trebui să fie condiţio
na;ă termic la temperatura de 15-16°C.
In aceste trei tipuri de .Iocaluri pentru
cultura sezonieră a ciuperci[or, printr-o
folosire cît mai eficientă, se vor putea
executa 2-3 cicluri de cultură (cu excepţia perioadei 15 iunie-1 septembrie),
care vor Însuma anual o suprafaţă de
230-345 m2 În cazul folosirii biloanelor
şi 200-300 m2 În cazul folosirii straturilor
plane (suprafaţa de cultură la un ciclu
este de 115 m2 În cazul biloanelor şi 100
m2 la straturile plane).
Pfoducţia de ciu perci va fi de 6-8
kg/m 2/ciclu, ceea ce va putea depăşi
2 000 kg anual.
Localul cu folosinţă mixtă pentru cultura gospodărească a ciupercilor.
Această categorie de spaţii de cultură înglobează răsadniţele îngropate cu două
pante (fig. 5), serele înmulţitor (fig. 6) şi
sereie bloc. In cursul unui an aceste spaţii pot fi folosite În perioada de toamnă
pentru cultura ciupercilor, iar În perioada
de primăvară pentru alte culturi legumicole.
Pentru cultura ciu percilor fără consum
energetic, localurile sînt utilizate În pe- •
rioada de toamnă, respectiv 10 septembrie-10 decembrie, cînd, datorită temperaturilorexterioare ridicate de la începutul acestei perioade, nu mai este necesar
nici un consum energetic În vederea realizării temperaturii optime de incubare de
24°C.
La toate aceste tipuri de spaţii de cultură, pentru izolarea termică, acoperişul
va trebui să fie protejat sau humificat,
.adică stropit prin interior cu 2-3 straturi
de humă, pentru a reduce accesul radiaţi
ilor solare. O izolare termică mai complexă' a spaţiului şi respectiva acoperişu
lui care preintîmpină şi formarea condensului se realizează prin dispunerea la exterior a unui strat de coceni, paie, trestie,
acoperite cu folie de polietilenă sau carton asfaltat. Izolarea termică şi prevenirea
radiaţiei directe asupra straturilor de cultură se execută şi la conductele de Încăl
zire, care se vor proteja lateral cu paravane deflectoare.
În aceste spaţii, cultura ciupercilor va
putea fi executată atit pe biloane (varianta 1) sau straturi plane (varianta 2),
dispuse pe sol sau pe stelaj. O metodă
relativ nouă de aşezare a compostului În
spaţiul de cultură o constituie sacii de
polietilenă, cu capacitatea de 15-20 kg
COITlPost la un sac.
In cazul cînd cultura se execută direct
pe ,sol, În saci din polietilenă sau straturi
plana pentru preîntîmpinarea acumulării
de nematozi (viermii substratului), consideraţi ca dăunătorii cei mai agresivi ai
ciupercilor, se procedează fie la amplasarea straturilor (biloane sau straturi plane)
pe folii de polietilenă dispuse la suprafaţa
solului, fie la executarea dezinfectării solului după fiecare ciclu de cultură cu
dazomet granu!e, aplicind 70 g/m 2 la suprafaţă şi apoi se încorporează În sol.
Temperatura minimă de aplicare a acestui nematocid este de 1Q°C, iar cea optimă de 25°C, ceea ce recomandă ca tratamentul să se facă la începutul verii, respectiv În perioada lunii iunie. Produsul
are o acţiune de 2 luni, după care se
poate executa cultura de ciuperci. Desfă
şurarea culturii sezoniere a ciupercilor În
spaţiile menţionate este redată În tabel.
După ce s-au prezentat diferite spaţii
cu posibilitatea executării suprafeţei de
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cultură de 50-1.00 m2/ciclu, se prezintă,
pentru cazul unor familii mai numeroase
sau al unor asocieri de cultivatori, şi un
alt spaţiu amenajat pentru cultura sezonieră a ciuperCilor În care se va putea
executa o suprafaţă mai- mare, respectiv
de 255 m2/ciclu şi 765 m2 anual (fig. 7).
Localul cu o suprafaţă de cultură de
255 m2 şi anuală cu posibilitatea execută
rii de 3 cicluri de cultură pe an, care vor
Însuma o suprafaţă de cultură de 765 m2 ,
reprezintă o construcţie îngropată (60%)
cu dimensiunile interioare de 6 m lăţime,
30 m lungime şi 2,5 m înălţime. Pereţii
sînt construiţi din cărămidă presată de 25
cm grosime, cu o fundaţie din beton ciclopian (bolovăniş) de 50 cm. La ambele
capete localul are cîte o cameră-tampon
cu suprafaţa de 12 m2 , iar la mijloc o sală
de cultură cu suprafaţa de 156 m2 şi un
volum de 390 m3 (fig. 8). Acoperişul cu
pantă dublă de 11~ este confecţionat din
plăci PFL fixate pe ferme de lemn CR,
peste care se aplică două rînduri de carton asfaltat şi se bituminează.
La realizarea izolării termice a acestui
local, contribuţia cea mai mare.o aduce
perna de aer dintre plafon şi acoperiş şi
existenţa unui strat de 30-40 cm rumaguş dezinfectat, ca o măsură utilă pentru
prevenirea mucegăirii, c:U o soluţie de
sulfat de cupru 3%, peste care se toarnă
lapte de ips.os în grosime de 2-3 cm.
Plafonul localului se execută din plăci
PFL cu rosturi de dilataţie, Între ele aplicÎndu-se În interior un rînd de carton asfaltat (fig. 9).

subterani sînt dubli, la interior
din cărămidă aparentă, iar la
exterior: au un strathidroizolant, executat
dintr-un rind de carton aşezat Între două
straturi de bitum şi .protejat cu o zidărie
de 12,5 cm. Izolarea termică a pereţilor
aeri.eni se asigură printr-.un taluz de pă
mînt cu o pantă de 450 •
Pardoseala localului se execută din că
rămidă (pardoseală caldă), iar În lipsa
acesteia din beton cu o dublă Înclinaţie
de 1% pentru a uşura curăţarea după fiacare ciclu de cultură.
Accesul În local se face prin cele două
uşi laterale, din care una va servi numai
pentru introducerea compostului, iar cealaltă pentru evacuare, În aşa fel Încît
compostul uzat să nu vină În atingere cu
cel proaspăt pregătit.
Aerisirea liberă se asigură prin tuburi
de ventilaţie cu dimensiunile 50/50 cm
amplasate lateral şi intercalat, din 4 În 4
m. Suprafaţa totală a tuburilor de ventilaţie este corespunzătoare, de 2,5 m2 , şi reprezintă singura parte din suprafaţa exterioară a localului neizolată termic. Tuburile de ventilaţie vor fi prevăzute cu şiber
În interior, iar la exterior protejate cuţe
sătură metalică(sită deasă), pentru a
preîntîmpina accesul diferitelor insecte În
spaţiul de cultură.
Încălzirea spaţiului de cultură este asigurată prin două sobe cu cotlon, amplasate în camerele-tampon din extremităţi.
De la fiecare sobă porneşte spre centrul
localului cîte un cotlon, cu lungimea de
12,5 m, secţiunea de 50.cm 'şi diametrul
canalului fum de 25 cm. In centrul localului cele două cotloane se unesc Într-un
coş dublu de evacuare a fumului, a cărui
lungime va fi de cel puţin 4 m. La construirea atit a cotloanelor, cît şi a coşului
de fum va trebui să se prevină eliminarea
oricît de uşoară a fumului în spaţiul de
cultură. Pentru a preîntîmpina radiaţia directă a căldurii asupra straturilor, de o
parte şi de alta a cotlonului se. vor plasa
paravane deflectoare, mobile, confecţio
nate din plăci PFL, ca şi În cazurile de
protecţie termică a straturilor de cultură
mşnţionate anterior.
In acest tip de local, cultura ciupercilor
se poate executa pe sol şi pe stelajul metalic sau din beton, cu un parapet realizînd o suprafaţă de cultură de 255 m2/ciclu, astfel:
- în local există 6 r,înduri de stelaje cu
un parapet la înălţimea de 70 cm, lăţimea
de 60 cm şi lungimea de 25 m;
- aşezarea compostului se face sub

formă

de biloane cu baza mare de 50 cm,

înălţimea 30 şi baza mică 25 cm (un ma- '

tru din acest tip de bilon asigură o suprafaţă de. 0,85 m2 cultură).
Faţă de aceasta, situaţia este următoa
rea:
- 6 rînduri stelaje x 25 m = 150 m stelaj;
- 150 m x 2 amplasări,' pe sol şi parapet = 300 m biloane;
- 300 m biloane x 0,85 m2/m ::: 255 m2
suprafaţă cultură/ciclu;
- 255 m2 x 3 cicluri/an

= 765 m2 suanual.
ciuperCi va fi în acest caz:
- 255 m2 x 6-8 kg/m 2 = 1 530-2 040
kg la un ciclu;·
- 765 m2 x 6-8 kg/m 2 = 4 590-6 120
kQ. Ia 3 cicluri pe an.
In cazul folosirii aşezării compostului În
saci de polietilenă cu diametrul de 30 cm
şi suprafaţa de cultură de 706 cm 2 (14
saci!m 2 ), suprafaţa totală de cultură care
se va realiza va fi mai redusă cu 75 m2,
comparativ cu cea rezultată prin folosirea
biloanelor, astfel:
- 6 rînduri de stelaje x 25 m = 150 m
stelaj;
- 150 m x 0,6 m lăţime::: 90 m2/nivel

prafaţă cultură
Producţia de

suprafaţă utilă;

-:- 90 m2/nivel x 2 niveluri. = 180 m2 su-

prafaţă utilă;

- 180 m2 x 14 saci/m 2 = 2 520 saci
pentru 'toată ciupercăria;
- 2 520 saci x 706 cm 2 = 178 m2 suprafaţă de cultură, comparativ cu 255 m2
suprafaţă cultură la biloane.
Cunoscînd faptul că producţia de ciuperci este În raport direct cu cantitatea
de compost, situaţia se prezintă, În funcţie de aşezarea compostului. astfel:
- biloanele asigură 255 m2 x 80 kg/m 2
- necesită 20,4 t compost;
- sacii asigură 178 m2 (2520 saci x 20
kg/sac) - necesită 25,2 t compost.
Producţia de ciuperci va fi mai crescută
cu peste 20% În cazul folosirii culturii În
saci din polietilenă şi va compensa pierderea de suprafaţă de 75· m2•
Rămîne ca, în funcţie de situaţie, cultivatorul să aleagă metoda adecvată de
aşezare a substratului.
Printr-o bună organizare privind asigurarea unui spaţiu corespunzător pentru
cultura sezonieră a ciupercilor şi ,în special schimbarea la timp a ciclurilor, se
pot realiza cantităţi apreciabile de ciuperci, contribuind astfel prin autoaprovizionare atît la alimentaţia familiei, cît şi la
realizarea unui venit suplimentar.

DESFĂŞURAREA CUlTURIISEZONIERE A CIUPERCllOR ÎN DIFERITE SPAŢII

Perioada

executării

ciclurilor

1-1.IX-1.XII
1I-1S.I11-15.VI

1-1.IX-1.XII
11-5.XII-S.11I
1II·10.m-10.VI

'-1.1)(-1.XII
11-5. X 11-5. III .
1II.10.11-10.VI

1~1.IX~1.XII

1-10.IX-10.XII

1-10.1)(-10.)(11

4

4

600-800

Mranl1a rezultată (substratul uzat)
- tone

8

24

24

cum se cuitivă ciupercile
AGARICUS BISPORUS

cultură. Du pă ce
cunoscut spaţiile cu folosinţă
mixtă sau special amenajate, cu suprafaţă redusă sau mai extinsă, În
care se pot cultiva ciupercile Agaricus bisporus În sistem sezoniergospodăresc, prezentăm acum teh-

Tehnologia de

am

nologia de cultură a acestor ciuperci. Ciupercile sînt vegetale cu
totul particulare. Aparatul lor vegetativ, denumit miceliu, format din
hife cu pereţi segmentat; În celule,
trece de cele mai multe ori neobservat, fiind puternic răspîndit sau

'*

împăienjenit În substratul nutritiv
de cultură.
Ciupercile sînt plante fără clorofilă, neputînd face asimilaţie clorofiliană, iar În ceea ce priveşte nutriţia sînt saprofite, Întrucît trăiesc
pe substanţe organice lipsite de
viaţă, cultura lor fiind prin excelel]ţă o cultură dirijată.
In condiţii de cultură, ciupercile
se inmulţesc prin miceliu produs În
condiţii sterile de laborator, din tulpini (soiuri) selecţionate.
Producţia de ciuperci se măreşte
de la ari la an atît prin creşterea
numărului
de
ţări
cultivatoare
(peste 80 de ţări), cît şi prin creşte.:.
rea randamentului de ciuperci ex-
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primat În kg/mp.
in anul 1985 În S.U.A.. producţi,a
de ciuperci (270000 t) a fost de 5,4
ori mai mare ca În anul 1960 şi dublă
fată de anul 1974.
'
In culturile intensiv~ industriale,
randamentul de ciuperci În kg/mp
obţinut anual În ciupercării a crescut În Olanda de la 12 kg În anul
1955 la 22 kg În 1961 şi 69 kg În
1975.
Valoarea nutritivă. Ciupercile de
cultură
Agaricus
bisporus,
cu
pălăria aibă, crem sau brună, conţin
4-5% proteine (în funcţie de tulpină), hidraţi de carbon, vitamine şi
substanţe minerale.
În structura protelnei ciupercii
Agaricus bisporus sînt prezenţi 10
aminoacizi esenţiali, care se găsesc
în cazeina laptelui, albumina oului,
gliadina grîului, fapt care a făcut
posibil ca ciupercile să fie socotite
ca un aliment valoros. Hidraţii de
carbon (maltoză, glucoză, trehaloza) se găsesc În proporţie de
0,9-1,4% În ciupercile proaspete.
Glucidele din ciuperci sînt formate
din glicogen, asemănător cu cel din
carnea animală şi care, fapt caracteristic, În regnul vegetal se găseşte
numai la ciuperci.
În ceea ce priveşte vitaminele,
ciupercile sînt izvoare de vitamine
din complexul A, B, C, precum şi vitamina O, care de altfel nu se mai
găseşte În nici o altă plantă, fiind
specifică pentru carnea de peşte,
de unde pe drept cuvînt ciuperCile
s-au numit "carne vegetaIă".
Cultura ciuperci lor necesită executarea următoarelor etape tehnologice: pregătirea substratului nutritiv, formarea straturilor de cultură, Însămînţarea. acoperirea straturilor, recoltarea ciuperci lor, . evacuarea substratului uzat şi pregăti
rea spaţiului de cultură pentru un
nou ciclu.
Pregătirea
substratului nutritiv.
Ca substrat nutritiv se poate folosi
fie substrat cu gunoi de cal denumit
substrat clasic, fie substrat sintetic
care nu mai înglobează gunoi de
cal,
Pregătirea substratului nutritiv se
execută sub un şopron cu pardoseala din beton şi posibilităţi de colectare şi reciclare a mustului scurs
din platforma de compost. Pierderea mustului din compost constituie o greşeală care va trebui să fie
evitată.
•
Substratul cu gunoi de cal. In
acest caz, gunoiul de grajd (de cal)
folosit pe'ntru cultura ciupercilor va
trebui să îndeplinească următoa
rele condiţii: să conţină 25-30% fecale şi 70-75% paie de grîu Îmbibate cu urină de grajd; să nu fie mucegăit şi să nu fie intrat În fermentaţie (nu mai vechi de 7-10 zile).
Colectarea gunoiului pentru culturile de toamnă se face În lunile iulie
şi august, se usucă şi apoi se
păstrează ferit de ploi. Gunoiul şi
paiele de grîu se aşază pe platforme
de fermentare formate din 8-9
straturi succesive cu grosimea de
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40 cm, care eşalonat se vor uda la
suprasaturaţie şi apoi se va presa
fiecare strat pînă va scădea la grosimea de 20 cm, În aşa fel ca la terminare platforma de compost să prezinte înălţimea de 1,60 - 1,80 m
(8-9 straturi udate şi presate de
cîte 20 cm fiecare).
Nu trebuie neglijat faptul că pentru realizarea unei fermentări desfăşurate În condiţii normale nu se
fol~sesc platforme cu dimensiuni
mai mici de 2 m lungime x 1,7 m
înălţime x 1,5 m lăţime, respectiv 5,1
m~, sau cca 2 t compost.
In vederea executării culturii ciupercilor în pivniţe, răsadniţe şi seră
Înmulţitor, unde s-a prevăzut executarea unei suprafeţe de 50 m2/ciclu, dimensiunile platformei de
compost la preinmuiere vor fi 3 m
lungime x 2 m lăţime x 1,7 m
înălţime, totalizind 5 t compost necesar pentru realizarea. suprafeţei
menţionate de cultură.
Pentru localurile special amena~
jate (tipurile 1, 2, 3), dimensiunile
platformei de compost la aşezare
vor fi 6 m lungime x 2 m lăţime x 1,7
m înălţime, totalizind cca 10 t compost.
Pentru localul semiingropat cu
suprafaţa de 250 m2/ciclu se vor
pregăti două platforme cu lungi,.
mea de 6 m şi o platformă cu lungimea de 3 m pentru a totaliza 25 t
compost.
.
După aşezarea gunoiului şi. paielor de grîu În straturi succesive in
platformă,
încep preînmuierea şi
compostarea anaerobă, care durează 8-10 zile. În cursul acestei
perioade, de regulă la jumătatea ei;
se execută omogenizarea; după
aceea compostul, la care s-a completat umiditatea, dacă este cazul,
se aşază tot tasat În platformă refă

Fig. 1: Tipar cu fund pentru 1I"'''''''''''''A

cu 4 parapete

cută.

Compostarea aerobă Începe după
10 zile de preînmuiere a compostului, cîhd paiele s-au .brunificat şi s-au
îmbibat cu urină. In această perioadă incepe să se simtă un uşor miros de amoniac. De data aceasta,
platforma la compostare se aşază
cît mai afînat, cu lăţimea de 1,7 m x
1,7 m înălţime şi 6 m lungime, pe o
suprafaţă de regulă din beton sau
cărămidă dezinfectate În prealabil
cu sultat de cupru 2%.
In timpul compostă.rii aerobe se
4-5 Întoarceri ale masei
de compost, la intervale de 3-5
zile, În cursul cărora se face aerisirea compostului, se completează
umiditatea şi se adaugă amendamente şi îngrăşăminte organo-minerale: ipsos 20-25 kg/t, superfosfat 5-6 kg/t; azotat de amoniu 3-4
kg/t şi urină de grajd 80-100 1/t.
Ipsosul se adaugă eşalonat in
timpul intoarcerilor, iar celelalte la
aşezare. Întoarcerile 2, 3 şi 4 se execută după cum se indică În tabelul 1.
În timpul Întoarcerilor compostului se va ţine seama ca marginile
platformei vechi $ă fie introduse În
execută

mijlocul platformei noi, iar compostul din intşrior să fie aşezat În afară.
La fiecţlre întoarcere, compostul
cu temperatura de peste 60-6SoC se
vîntură puternic cu furca, se completează umiditatea şi· se adaugă amendamente şi Îngrăşăminte organo-minerale. Dacă temperatura este sub
60°C, înseamnă că avem o compostare necorespunzătoare (compost ingheţat, tasat, uscat sau prea umed).
Durata compostării aerobe este
de 18-20 zile, care, Însumată cu
compostarea anaerobă, respectiv
preînmuierea, va total iza cca 30 de
zile necesare de pregătire a compostului- pentru culturile sezoniere.
La sfîrşitul perioadei de compostare compostul nu trebuie să fie
mucegăit, strîns În mînă să nu lase
să se scurgă picătură de apă, ci numai să umezească mîna (umiditatea
62-65%), paiele să se rupă uşor, să
nu prezinte miros de amoniac, culoarea să fie brună-negricioasă. iar
reacţia neutră sau slab alcalină (pH
= 7 + 7.5). În compost nu trebuie să
existe dăunători (larve de muşte,
acarieni ş.a.).
Compost sintetic firi gunoi de

cal. Acest substrat pentru cultura
ciupercilor se foloseşte cînd nu dispunem de gunoi de cal, ci numai de
şi
de
paie de grîu
păsări pe
,pregătire
a
este: 1 000 kg paie
gunoi de păsări pe suport
coji de floarea.;soareluÎ sau
200 kg germeni de malţ de
cile de bere, 60 kg ipsos
uree tehnică.
Pregătirea
compostului
se execută prin aceleaşi
tehnologice.
Preinmulerea se
În
12-14 zile, cu omogenizare
locul perioadei, după
......... .0" ... '"
compostarea aerobă,
căreia se execută 4-5 7.... +."'" .." .. "" ...
intervale de 4-5 zile.
În faza de preÎnmuiere se va
adăuga ureea, iar ia fermentarea
aerobă germenii de malţ
ipsosul
(tabelul 2).
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I ac~asta.

MIRCEA MUNTEANU
PĂRŢI COMPONENTE ŞI MOD DE
EXECUŢIE

Oţelu

-

Roşu

rişului depinzînd şi de o serie de alţi factori ca:/ alcătuirea sistemului de rezisal clădirii, forma clădirii şi deschiderea liberă. dintre ziduri, panta de scurgere, posibilitatea folosirii materialelor
locale, costul şi cheltuielile, aspectul arhitectural al clădirii.
$arpantele din lemn sînt cele mai utilizate la noi În ţară deoarece: se găseşte
material !emnos, s-a creat tradiţie, au o
execuţie uşoară cu scule existente În
gospodărie, se execută repede, au o greutateproprie relativ mică (lemnul de
răşinoase are 600 kg/mc, spre deosebire
de beton, care are 2400 kg/mc şi oţel
care are 7 850 kg/mc), întreţinere şi exploatare uşoare. $arpantele din lemn utilizate la clădirile de locuit cu deschideri
mici (maximum 12 m), numite "şarpante
dulghereşti",
au o alcătuire specială.
Spre a nu lungi şi detalia prea mult explicaţiile, vom trata împreună 'alcătuirea
şarpantelor dulghereşti. din lemn ecarisat şi lemn rotund, inclusiv sistemele
combinate.
Şarpante cu .căprlori. Aceste şarpante
se execută la clădirile cu o singură deschidere Între zidurile de rezistenţă (4-6
m). Conform figurii 2, un asemenea acoperiş este alcătuit din două elemente inclinate numite căpriori (1) şi unul orizontal numit talpă sau coardă (2). În planul
lor Înclinat, la faţa dinspre pod, căpriorii
se rigidizează cu contravînturi (3) care
practic sînt rigle sau dulapL Căpriorii se
îmbină între ei prin chertare la jumătatea
,lemnului sau prin cepuire, iar cu talpa
prin prag. Cînd căpriorii au lungimi peste
4,0 m, între ei se pun distanţiere (4) pentru a micşora Încovoierea şi a preveni
astfel deformarea întregului acoperiş.
Ansamblul format de o talpă şi doi
căpriori se numeşte fermă. Între 'axele a
două ferme alăturate trebuie să fie o distanţă de 0,8-1.00 m. Talpa se va rezema
pe zid prin intermediul unui dulap. Prin
tenţă

Acoperişul este
ţie ce are rolul

elementul de construcde a asigura protecţia
clădirii faţă de condiţiile climatice (vînt';
ploaie, zăpadă etc.). Pentru îndeplinirea
rolului constructiv, acoperişul trebuie să
fie etanş faţă de intemperii şi să asigure
îndepărtarea rapidă a apelor pluviale şi a
celor provenite din topirea zăpezii. Pentru
aceasta, În funcţie de tipul învelitorii, trebuie respectate pantele prezentate În tabelul 1. '
Acoperişurile cu şarpantă din lemn.
avînd de obicei pantă mare, sînt alcătuite
din următoarele elemente:
- şarpanta, care este partea de rezistenţă a acoperişului;
- învelitoarea, care se aplică peste
şarpantă şi este partea de etanşare şi dirijare a apelor (din motive de explicare
unjtară,
În cadrul descrierii. Învelitorii
vom trata şi alcătuirea straturilor ce se
vor monta Între şarpantă şi învelitoare);
- accesorii; acestea sînt eleme.nte
care se montează la partea inferioară a
acoperişuri lor, cele mai cunoscute fiind
streşinile, jgheaburile şi burlanele.
ŞARPANTA

Pentru asigurarea scurgerii rapide a
apelor, dar ,şi pentru efect etltetic, acopese execută cu mai multe plane
(ape) Înclinate faţă de orizontală. Cele
mai utilizate acoperişuri au una (a), două
(b) şi patru (c) plane inclinate (figura 1).
Alegerea se face În funcţie de destinaţia
clădirii: pentru clădiri de locuit se utilizează acoperişuri cu două sau patru
"ape", iar pentru clădiri anexe, garaje,
şoproane etc. se folosesc de obicei acoperişuri cu unul şi două plane inclinate.
Dar nu aceste consideraţii primează,
forma şi sistemul de alcătuire a acoperişurile

se va .a~igura distribuirea mai
uniforma a sarcinilor spre zid, prevenindu-se apariţia de eforturi concentrate ce
pot avea drept consecinţă crăparea zidurilor.
Şarpante cu scaune. Acest tip de şar
pantă se utilizează la clădiri ce au şi pereţi interiori de rezistenţă care, împreună
cu cei exteriori. preiau mai bine încărcările acoperişului. În figura 3 prezentăm tipul de şarpantă cu scaun dubiu. Dacă înainte de executarea acoperişului, la partea superioară a zidurilor se
poate executa o centură din beton armat. se obţine atit rigidizarea acestora,
cît şi distribuirea mai uniformă a sarcinilor de la acoperiş spre fundaţii. Dacă nu
este centură de beton. pe ziduri se vor
pune dulapi sau grinzi peste care se vor
aşeza tălpile fermei (1). iar pe acestea, la
3-5 m unul de altul, se fixează (de obicei
prin cepuire) popii (2). Popii. ca elemente ce preiau sarcinile de la pene. trebuie astfel aşezaţi Încît să nu producă
momente incovoietoare mari în grinzi.
Dacă popii nu se pot pune în dreptul zidurilor din interior, se admite ca ei să fie
fixaţi la maximum 1.2 m faţă de acestea.
Orizontal popii se fixează la partea superioară cu pene (3). La acest tip de acoperiş fiecare fermă are in mod obligatoriu şi absolut necesar cîte o pereche de
căpriori de fermă (4) rezemaţi pe panta
de streaşină (5). pe cea interm~diară (3) şi
între ei la partea superioară. Intre ferme
se pun căpriorii de cimp (6). De obicei,
sub penele intermediare, căpriorii fermei
se leagă intre ei printr-un element orizontal (alcătuit din două bucăţi de lemn)
numit cleşte (7). Bucăţile de lemn ce alcătuiesc cleştele se fixează de o parte şi
de cealaltă a căpriorilor, respectiv a popilor. Nedeformabilitatea şarpantei pe
celălalt plan este prevenită prin montarea de contrafişe (8). care practic sînt
bare înclinate la 45°, montate În plan vertical Între pene şi popi, de o parte şi de
cealaltă a fermei. Intreg ansamblul compus din popi. pene şi contrafişe se numeşte ,,scaun".
Nodul caracteristic al acoperişului
este cel mijlociu, detaliat În figura 4.
La deschideri mari (peste 10 m) sau la
clădiri amplasate În regiuni cu vînturi puternice sau cu sarcini mari din încărca
rea cu zăpadă se va. realiza şarpanta prezentată În figura 5. In cadrul acestui nou
sistem de şarpantă apar şi elemente noi:

arbaletrierul (1), rigla (2) şi pana (3). Arbaletrierele şi rigla se află În planul fermei şi se Îmbină cu talpa şi popii prin
chertare şi fixare cu scoabe. Pana supli~
mentară are rolul de a rigidiza şarpanta
în plan orizontal.
Deasupra zidului, Între punctele "a" şi
"b", În planul popului de margine se va
executa zidărie de umplutură, prevăzută
din loc În loc cu ferestre pentru aerisirea
podului.
Şarpante cu "macaz". Ca şi şarpantele
cu căpriori, şarpantele în sistem "macaz"
se execută la clădirile care au numai pereţi exteriori longitudinali, fără pereţi interiori pe care să se descarce scaunele
şarpantei. "Macazul" este un sistem de
rezistenţă alcătuit din mai multe .elemente de lemn, care În absenţa scaunelor servesc la descărcarea penelor pe
pereţii exteriori.
"Macazul simplu" (fig. 6) este alcătuit
dintr-o talpă (1), două arbaletriere comprimate (2). un montant vertical (3). o
pană de creastă (4) şi două de streaşină
(5), doi căpriori (6) şi două contrafişe (7).
Pana de creastă se 'Teazemă pe montantul vertical care se îmbină cu arbaletrierele într-ur:l nod central, la partea superioară sub nivelul peneL Nodul superior
şi punctul de rezemare a montantului pe
coardă se asigură cu piese metalice din
oţel lat de o parte şi de alta a fermei. Piesele metalice se solidarizează cu buIoane. Îmbinarea dintre arbaletriere şi
coardă se realizează prin praguri trontale, asigurate cu scoabe sau buloane.
Nedeformabilitatea în celălalt plan este
prevenită prin montarea de contrafişe
ra7) .
La deschideri de peste 8 m între ziduri,
şarpanta se va realiza În "macaz dublu",
conform celor prezentate În figura 7.
Prin faptul că se pun doi montanţi şi În
plus cele două perechi de cleşti (8), se
realizează o şarpantă stabilă şi rigidă.
Nodul caracteristic acestui tip de şar
pantă este prezentat În figura 8.
$arpantele "cu scaun" şi cele "cu macaz" şe pot combina şi completa reciproc. In figura 3 prezentăm un tip de şar
pantă combinată, alcătuită din "scaun
dublu" şi "macaz simplu".
Alte tipuri de şarpante sînt prezentate
În figurile 10, 11 şi 12, caracteristice pentru clădirile cu pereţi longitudinali, şi În
figura 13, caracteristică pentru clădi ri
care au şi pereţi transversali. Pentru rea-
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Carton asfaltat
a) intr-un strat cu îmbinări oblş"lull:e
b) intr-un strat cu imbinări cu
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unui acoperiş într-o singură
cel mai indicat tip de şarpantă
este cel prezentat În figura 14.
Precizăm că fermele unei şarpante se
pot realiza şi din scînduri dispuse dublu,
asemănător cleştilor. Acest tip constructiv se va realiza cu mare atenţie, iar pentru o mai bună .rigidizare se vor utiliza
mai multe contrafişe.
lizarea
"apă",

ceramice sînt ţiglele "solz", "profilate"
sau "cu jgheaburi". Prezentăm În continuare cîteva detalii constructive pentru
învelitorile cu ţigle "solz" (fig. 15, 16) şi
cu .olane (fig. 17), insistînd apoi mai mult
asupra celor cu ţigleprofilate sau cu
jgheab.
Fie că ţiglele sînt cu jgheab trase, cu
jgheab presate sau profilate, în plan au
formă dreptunghiulară, străbătută de o
serie de profiluri şi caneluri. Acestea au
rolul de a-i spori. rezistenţa, de a forma linii de etanşare la margini şi de a dirija
mai bine apele meteorice.
Tiglele se reazemă, Începînd de la partea inferioară a acoperişului spre coamă,
pe şipci de 28 x 48 mm, bătute în cuie pe

ÎNVEliTOAREA
cum am mai amintit, învelitoarea
este elementul de închidere de la par,tea
superioară a acoperişului. Pentru a-şi îndeplini rolul de izolant hidrofug, învelitoarea se execută astfel încît să asigure
impermeabilitatea la acţiunea apei de
căpriori.
orice fel. Pe lîngă aceasta, învelitoarea
Distanţa dintre aceste şipci, aşezate
trebuie să fie durabilă în timp, rezistentă
paralel cu streaşina, este, conform figurii
la foc, adaptabilă pe şarpantă la forma
18, de 34 cm. Tiglele .se aşază în rînduri
acoperişului, să se integreze În ansamparalele decalate de la un rînd la altul cu
blul arhitectural, să se realizeze cu chelo jumătate de lăţime de ţiglă (fig. 19).'
tuieli minime 'şi să nu necesite cheltuieli
Ciocurile superioare servesc la fixarea
m~ri cu întreţinerea.
ţiglelor pe şipci,iar cele inferioare la rigiIn tabelul 2 prezentăm valoarea îndizare şi etanşare prin pătrundere În cucărcărilor din greutate proprie ce le transtele ţiglelor inferioare.
mite Învelitoarea la elementele de rezisToate îmbinările ieşinde dintre ţigle se
tenţă ale şarpantej şi prin acestea la ziînchid cu ajutorul coamelor mari preduri şi fundaţie. Incărcarea din zăpadă,
pentru ţara noastră, se admite de maximum 100 kg/mp, dar capriciile vremii fac
ca uneori aceasta să fie depăşită, aşa
cum s-a întîmplat În iarna trecută datorită următoarei succesiuni de fenomene:
ninsoare abundentă, timp Însorit ziua urmat de topirea zăpezii, îngheţ noapea,
'ploaie şi lapoviţă, îngheţ, topire, ninsoare cu menţinerj3a constantă a temperaturilor sub O°C. In acest mod, prÎn acumulare succesivă de straturi de lapoviţă
îngheţată, sarcina din zăpadă a crescut
de 3-4 ori în anumite zone, consecinţa
fiind
deteriorarea multor acoperişuri
executate de obicei cu una sau două
"ape".
După natura materialelor folosite, înveHtorile de la I clădirile. de locuit cu şarpante din lemn sînt alcătuite din:
- materiale ceramice, azbociment şi mortar de ciment;
- tablă dreaptă sau ondulată din oţel,
neagră sau zincată;
- materiale bituminoase (de obicei
carton asfaltat);
.Q..
- sticlă sub diverse forme;
- şiţă sau şindrilă;
- stuf sau paie.
sate, aşezate ca 'În figura 18. Coamele
Panta unui acoperiş trebuie să fie cu
montate inclinat pe linia de îmbinare dinatît mai mare cu cît materialul din care se
tre două "ape" se vor rigidiza la capăt cu
execută este mai puţin impermeabil şi
ajutorul unei agraf~ speciale (1), prezenare mai multe rosturi.
tată în figura 20. In acest fel se previne
alunecarea coamelor. Coamele se vor
fixa cu ajutorul unui mortar de poză ce
conţine o cantitate mai mare de ciment
Aşa

a

P2 -12x12sou ţQ 14 cm

P3-14x14 sau ţ2J 16cm

P4" Sx14sau,0' 12cm
P'7=7x12cm
P8=10x12 sau)Z512 cm

b
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decît mortarul obişnuit. Zonele intrÎnde
ale acoperişului se rezolvă ca În figura

21.
Învelitori

din

azbociment.

Cefe mai.

dr

5
::s8,OOm

\Învelitori

În timpul ploilor. Tabla plană se va fixa de
suport prin procedee specifice deoarece
trebuie evitată perforarea ei, dar să i se
asigure o deplasare Iiberă.Ia acţiunea variaţiilor de temperatură. Imbinarea dintre foile de tablă se face prin cute numite
"falţuri". Conform figurii 23, falţurile pot
fi: simple (a, b), duble (c, d). orizontale
(a, c) şi verticale (b,
Falţurile verticale
trebuie să fie continue, iar cele orizontale se vor decala de la o fîşie la alta cu o
jumătate de lungime de foaie. Falţurile
orizontale se apleacă spre streaşină
pentru a favoriza scurgerea apelor.
Fixarea pe astereală se va face cu ajutorul copci lor, prezentate detaliat În figura 24. Copcile se prind de astereală cu
două cuie, bucla introducîndu-se între
falţuriie foii. O dată cu realizarea falţului
se îndoaie şi copca, realizîndu-se astfel
prinderea învelitorii.

ceramice.

Învelitoarea

,H-----"'~-9>8-10cm

se

execută din ţigle ceramice arse, realizate
din argilă de calitate superioară. Suprafaţa exterioară a ţiglelor trebuie să fie netedă şi compactă pentru a uşura îndepărtarea apelor, dar să permită şi difuzia
vaporilor de apă din spaţiul pOdului în-

spre exterior. Dezavantajul acestui tip de
învelitoare constă În faptul că are o greutate proprie destul de mare.
După forma elementelor distingem învelitori ceramice "cu ţigle" şi cu "olane".
La noi În ţară cele mai utilizate materiale

uzuale placi de azbociment au suprafaţa
ondulată. Ele se fixează pe scînduri sau
pe rigle bătute pe căpriori, la distanţa de
Tablă zlncată, inclusiv astereala şi căprlorii
Tablă ondulată pe corniere, inclusiv greutatea lor
Plăci din azbociment, inclusiv şlpcile şi căprlorli
Tigle solz pe un rind, inclusiv şipcile şi căprlorli

Tlgle cu jgheaburi
Olane, Inclusiv şlpcUe şi căprlorii
Şindrilă sau şiţă, inclusiv şlpclle şi căprlorli
Stuf sau trestie pină la 40 cm grosime, inclusiv
căprlorii

Carton asfaltat intr-un strat acoperit cu bitum
Idem, În două straturi lipite intre ele cu bitum
Sticlă de 5 mm grosime, Inclusiv oţelul profllat
Idem deS mm, inclusiv oţelul profllat
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20-70 cm Între ele. Printlerea tablei ondulate de azbociment de scînduri sau rigle se face prin intermediul unui cîrlig
din oţel. rotund (fig. 22). Plăcile din azbociment trebuie să se petreacă lateral cel
puţin cu un onduleu ridicat, iar longitudinal minimum 10-15 cm.
Învelitori din tablă de oţel. Tabla utilizată
ca învelitoare poate fi dreaptă
(plană) sau ondulată. Suportul învelitorii
il constituie o astereală continuă din
scînduri peste care se pune (dar din nefericire nu întotdeauna) un strat de carton asfaltat, ce are rolul de a evita formarea condensului pe suprafaţa interioară
a tablei şi de a atenua zgomotul produs

Învelitorile din tablă de oţel ondulată
se fixează În mod asemă
din plăci de azbociment
ondulate.
Invelitori din materiale bltumlnoase.
Acesttea se execută rareori la clădirile de
locuit, dar se folosesc frecvent· la construcţiile anexe cu pante mici ale acoperişului.
.
Cel mai utilizat sistem este cel cu "învelitoare din ca~ton asfaltat pe astereală
din scînduri". Intre scîndurile asterelii
trebuie să fie o distanţă de aproximativ 1
cm. Pentru mărirea gradului de etanşei
tate şi durabilitate, învelitoarea se va
executa cu dQuă pînă la patru straturi de
carton.
execută şi
nător cu cele

se

ÎN NR. VUTOR)

II

+6+f2V

R6
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US2

USi

ULY7855

ULY7855

Semnalul specific acestui avertlzor sonor se obtine cu două circuite
integrate Ul Y1855.
Circuitul US2 formează un multivlbratol" astabil, unde grupul
R6 :-R 7 -C 4 . determină frecvenţa de
lucru. Cu ajutorul tranzistorului T 2
US1 este comandat de US2, Iar prin
Intermediul lui T 1 I se controlează ,1
frecvenţa.
.
Rezlstorul R este de aproximativ
47 n. Montajul este recomandat in
practicarea modeflsmulul.

R7
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36K

BAVPI9
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C4
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Se urmăre,te tot mai mult ca intrerupătorul mecanic de la
automobile (platina) să fie inlocuit cu comandA senzorială in
special Induciivă, reaflzindu-se in acest. scop componente'
adecvate. .
Circuitul MC3334P prlme,t•. comanda prin Impulsuri (de la
la rindul sMA comandA circuitul de execuţie
arborele cotit)
8U323, care prin curentul de colector stablle,te circuitul primar al boblnei de inducţie.
.

,1

MOTOROLA, 1986

Un
simplu de a obtine sem~
nal
cu filtru electromecanlc
EMF500 a· fost realizat de SP2 HlS.
Cele două semnale AF şi 500 kHz
sint apUcate direct pe filtru, dar la
ieşirea
oscilatorului sint montate
două diode varlcap ce primesc o

,i

polarlzare
prin intermediul filtrului contribuind in felul acesta la
obţinerea semnalului modulat. Se
obţine modulatia corectă cu ajutorul poten'iometrului de 22 k!1.

'Montajul este simplu, dar asigură
o mare stabilitate a frecvenţeI.
Gama de lucru este cuprinsă intre 10 579 şi 10779 kHz, destinaţia
fiind aducerea benzii de 40 m
(7-7,2 MHz) in banda de 80 m. Bobina din oscUator are o inductanţă

de 0,9 ,uH, fiind construită din 10
spire 0,25 pe o carcasă cu dlametrul
de 8 mm. Transformatorul de ieşire
are 2 x 10 sptre (boblnate simultan
cu fir paralel) pe un tor de ferită.

eST, 6/1982
ase.

PZK-BUlETIN, 8/1985
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• Circuite integrate logice in tehnologie CMOS
din seria 4000: porţi, buffere, circuite basculanta,
registre, numărătoare, drivere, multiplexoare,
circuite aritmetice.

• Circui.te integrate CMOS speciale: circuite
pentru orologerie, sinteză de frecvenţă, telecomunicaţii, aparate de măsură.

• Circuite integrate În tehnologie PMOS: circuite pentru ceas, telecomenzi, .porti, apllcaţn radioTV, comenzi tiristoare, minicalculatoare.

• IMPORTANT: Pentru orice beneficiar, Microelectronica proiectează şi execută circuite inte
grate cu configuraţie la cerere. Specialiştii intreprinderii noastre /oferă, in acest sens, consultaţii
şi relaţii suplimentare la sediul intreprinderii.
D

• Microprocesoare şi circuite de suport: Iamin"
ne microprocesor de 8 biti MMN80 şi MMN8080.
• Memorii in tehnologie NMOS statice şi dinamice, cu capacităţi de la 1 la 16 kbiţi.
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POPA NICOLAE - Giurgiu
Nu cunoaştem datele despre canale/e TV la care vă referiţi.
CRISTIAN ION - Bucureşti, CIMPIAN LIVIU - Tuşnad
Montati potenţiometre de 15 kO.
BĂLAN
CORNELIU
Reşlta
"Microelectronica"-Sucureşti
are
În producţie circuite specializate şi
sistemul de afişare pentru ceas. Ca să
modificaţi afişajul la un ceas de mînă
este mai complicat - trebuie să aveţi
În vedere noul consum de curent.
CARPIUC MARIAN - laşi
Ani
publicat
preamplificatoare
pentru cap magnetic, revedeţi rubrica HI-FI.
PiRVU FLORIN - Bucureşti
Modul de utilizare a circuitului
192 este prezentat În catalog; nu
deţinem
catalog pentru celelalte

BĂDILA MIHAI Biriad
Receptorul
VEF-242
utilizează
tranzistoare
cu germaniu. Alimentarea este de 9 V din baterii, dar poate fi asigurată şi dintr-un alimentator. Partea a doua a
schemei va fi publicată
În numărul viitor.

circuite enumerate de dv.
OROS MIRCEA ...:.- Baia Mare
Trebuie să injectaţi semnal de la
un generator AF În ,diverse puncte
din preamplificator şi să stabiliţi
astfel elementul întrerupt (probabil
este un condensator).
ALEXANDRU MARIUS Bucureşti

Dioda OA85 poate fi înlocuită cu
dioda EFD108..
DUMITRAŞCU PAUL - Ploieşti
Transformator pentru televizorul
"Snagov" se poate cumpăra de la
magazinele de specialitate.
MIHĂLCEANU CĂTĂLIN Roman
Construcţia, experimentarea
detinerea unui radioemiţător
permise numai În baza unei autorizaţii.

MĂRGĂRIT RADU -:-jud. Prahova
Un scurtcircuit În traiectul fii amentelor ar Încălzi numai pe R300,
dar faptul că fenomenul este identic
şi pe R302 impune verificarea Întregului traseu de alimentare. Contro-

laţi Încălzirea lui R302 cînd S301
este deconectată.
NASTASE FLORIN - jud. Prahova,
RUSU ROMEO - Hunedoara, eHIRltĂ OCTAViAN - Galaţi, PREDA
COSTICA Romeyl, ARDELEAN
GHEORGHE SItu-Mare, BERA
IOAN - Sibiu,· NEAGU DANIEL Braşov,
MUNTEANU NICOLAB Vaslui, BITEA BUSUIOC - Aiba Iulia, SZOLO IOSIF - Harghita, 00NEC CONSTANTIN - Suceava, ARDELEAN .NICOLAE - jud. Alba, DUMITRU MARIUS jud. Prahova,
ROGOJINĂ PAUL Galaţi, CHEU PAUL - Feteşti, TAPARU
- jud. Argeş, GHEORGHIU
DANIEL - Huşi, MIJA CLAUDIU Braşov, GĂMĂTOIU NICOLAE - Sibiu, COBROTĂ RELU Craiova,
ALTMAN R. - Timişoara, FRANLORIN - Timişoara, NEMARICEL - Tecuci, FULEA
VASILE - Călăraşi, DÎRLĂu VASILE
-jud. Bacău
Nu deţinem schemele solicitate.
TOADER DAMER - Sibiu
Nu mai posedăm numere din
1984 şi 1985 şi pentru schemă luaţi
legătura cu reprezentanţa "Tehno-;ton".
KISS LUDOVIC - Cluj-Napoca
Dioda Zener nu poate fi Înlocuită. Înlocuiţi astfel: P401-EFT317,
MP35-EFT373. MP20-EFT353.

POPESCU VASILE - Suceava
Nu cunoaştem frecvenţele de
emisie ale staţiilor la care vă referiţi.
VOICU CRISTIAN - Slatina
Urmăriţi rubrica HI-FI.
MUSTEA GABRIEL - Adjud
Potenţiometrele au valoarea de
15 kn.
MAUiA DORU
Rm. . Sărat
Tranzistoare MOS se construiesc
şi la noi În ţară.
BQROŞ ALEXANDRU - ,Jud. CI~j
Inlăturarea
fenomenuluI nedOrit
de la' televizor se poate obţine cuplînd Între masă şi intrarea de antenă un condensator de 3,3 10 pF; dacă nu este total eficient, încercaţi decuplarea la intrare IF sau
amplificator video (aici 50 pF).
CIOBANU VALENTIN - Bucureşti
Nu pentru partea de receptor, ci
pentru partea de emiţător aveţi nevoie de autorizaţie.
MATACHE
FLORIN
Piteşti
Defectul în televizor provine din
RAS sau etajul amplificator video.
SECA MIHAI - Bucureşti
Difuzoarele sînt conectate corect; nu faceţi modificări.
DUMITRU CORNEL Bucureşti
Ca receptorul să funcţioneze
normal, trebuie, să deparazitaţi instalaţia electrică a autoturismului.

I.M.

