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LISTA DE MATERIALE
R1=R2=R5=R8=R13=R14=4,7kn
R3=R6=22kn
R4=R12=47 kQ
R9=470Q
R10=220Q
R11=15 kn
P1=470 kn, liniar
C1 =C3=1 00 nF
C2=C4=22 llF/12 V
C5=220 llF/12 V

Ic=UA741
T1=2N3904,2N3906
01=LEO zomA
02=03=1 N4148,
1N914
LOR = fotorezistenţă,
orice tip
Adaptor de reţea =
9V/300 mA
Fişă Peritel "tată"
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ontajul propus se distinge prin
simplitate şi originalitate.
Ideea de plecare este foarte
simplă: modificarea înălţimii unei note
muzicale în funcţie de lumină. Deci,
dacă la început montajul se află la
soare sau în lumină artificială, el va
emite un sunet cu o frecventă
constantă. Dacă vom modula lumina
(mai multă sau mqi puţină umbră),
nota se va modifica. In absenţa luminii,
montajul nu emite nici un sunet. Cu
puţin antrenament şi ureche muzicală,
este posibil să se interpreteze arii
cunoscute (uşoare la început),
mascând (obturând) mai mult sau mai
puţin elementul fotosensibil.
Elementul principal al construcţiei
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este o fotorezistenţă.
Această
componentă are proprietatea de a
prezenta
o
rezistenţă
invers
proporţională cu valoarea iotensităţii
fluxului luminos incident. In cazul
nostru, de exemplu, în plin soare,
fotorezistenţa va avea o rezistenţă de
aproximativ 400 n, în timp ce la
întuneric aceasta va avea mai mulţi

Mn.

Frecvenţa de bază va fi generată
cu ajutorul unui circuit integrat liniar de
tip ~E555 (sau similar) conectat într-o
schemă de oscilator de relaxare
(astabil). Perioada oscilatiei depinde
de
rezistenţele
R1,
R2
şi
condensatorul Ci. Cum dispunem de
o rezistenţă variabilă (fotorezistenţa),

. va fi suficient s-o montăm în locul lui
R2 pentru a obtine rezultatul dorit. Nu
ne mai rămâne decât să amplificăm
semnalul astfel obţinut şi 'să-1 aplicăm
apoi unui difuzor, pentru ca "jucăria"
să fie completă. Această amplificare
este realizată cu tranzistorul Ti , de tip
2N2905 sau 80136, 138. Rezistenţa
R3 limitează curentul în baza
tranzistorului şi evită distrugerea
acestuia. Difuzorul utilizat trebuie să
aibă o impedanţă de 8 n şi o putere de
0,2-0,5 W. Dimensiunile sale nu au
mare importanţă, dar un difuzor de
diametru mic ameliorează gabaritul
montajului. Construcţia nu are decât
opt componente, care pot fi procurate
din comerţ sau din recuperări.

B

_1-':I·];h'C.];_'---___________________________
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,.
Fiz. ALEXANDRU MĂRCULESCU
n actualul contexfal costurilor tot
mai puţin "sponsorizate" de' stat
pentru energie,. economisirea
aceste'iaare şanse realeşitemeini.c
motivate de a trece de la stadiul de
"Ipzinca" la :acela de preocupare
permanentă pentru toţi cei care
băgăm - din ce în ce mai adânc mâna în buzunar spre a achita nota,
de plată. O "picătură" '. din acest
curent, al economisirii o reprez}nţă
(sau ar putea-o reprezenta, căci mulţi
locatari de la blocuri nu şi-au pus încă
problema sau, mai trist, ~u'desfiinţat

consum de curent de sub 100 mA.
Bineînţeles, releul, trebuie să posede
o pereche de contacte K normal
deşchise (ND), ~decvate lucrului stJ.b
.tensiunea de reţea, pentru curentul
maxim preconizat prin coloana de
becuri (acoperitor, contacte pentru
10 A/250 V).
'
În figura 2..este dată schema-bloc
de interconectare,. a ansamblului
circuit butoane 81-Bo', automat de
scară. AS (temporizator) şi coloană de
becuri comandate L1-Ln (becuri de
reţea
conectate în paralel ,şi
alimentate la. 220 V c.a. prin
contactele K al~ releului).
In fine,mai menţionăm două
avantajelltjmportante' ale acestui
montaj, şi anume dependenţa
neglijabilă a duratei de temporizare
prestabilite În raport cu fluctuaţiile
tensiunii de . alimentare U şi
eleotrosecuritatea În exploatare,
circuitul butoanelor de comandă
Bl~Bn fiind total separat de cel al
reţelei, prezent doar în coloana de
becuri şi la '. contactele de . lucru ale
releuluL

0,66 din valoarea tensiunii de
alimentare U. Mai' precis, durata de
temporizare Teste dată de relaţia:
.
T = 1,1 (R2 + P)C1,
putând Jiajustata din potenţialul p,
pentru valorile indicate în schemă,
până la circa 120 s. Pen,tru durate mai
mari, se 'va niăricorespunzător
valoarea
condensatorului , C 1
(condensator cu tantal, 47-470 JlF).
Ieşirea integratulLii 555 comandă
releul electromagnetic Rei, fiind
protejată împotriva tensiunilor de
autoindLicţiegenerate în bobina
această
găselniţă
"comunistă") acestuia prin cele două diode D1 şi
folosirea automatului· de scară pentruD2.
iluminarea temporizată a casei
Tensiunea" dealime,ntare U
scărilor, a unor hOluri,cor,idoar'e,
(continuă, foarte binefiltrată, nu
spaţii de trecere etc. de.
blocuri şi neapărat. sta.'bilizată) ~se alege· În'
nu numai.
.
'funcţiede releuldisponibil. Pentru
În esenţă, automatul de' scară U = 12 V vom. folosi un releu cU'
(AS) este un 'comutator monostapil de anclanşare .' fermă la , 1 O V" cu. un
reţea care rămâne nedefinit.în'pozjtia .
"deschis" antrerup~~cu po~bilttatea ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de basculare În starea "închis", peo
durată prestabilită,
p.rin. simpla
'apăsare, scurtă ,a unuia din t;:lutoanele
B1-Bn amplasate În locurile dorite,'De
regulă, pentru. iluminarea. casei
scărilor de la blocuri, intervalul de
temporizare este'cales de ordinul
zecilor de secunde sau al minutelor,
cu' posibilitatea de reglaj pentru
adaptarea la sitl.1aţia·concretă.
Printre numeroasele scheme care
răspund acestui deziderat se află şi
,cea descrisă în .continuare, mult
simpttficată prin utilizare'a unui "timer"
specializat ~ circuitul integrat 555 În
oricare
dintre
variantele
lui
0\1
constructive. În figura' 1,dispunerea
terminalelor corespunde modelului
PE555E în capsulă DIL cu 2 x 7 pîni.
Aşa cum mentionam mai sus,
comanda de pornire se dă prin
Rel.
apăsarea scurtă'a
unuia din
butoanele 81-Bn. Acestea sunt
butoane (întrerupătoare) cu revenire,
cu contactele normal deschise,
amplasate în locuri uşor accesibile, la
fiecare etaj ,. intrare de coridor etc..
Nu insistăm asupra modului de
al
functionare
propriu-zis
monostabilului realizat' cu circuitul
555, acesta fiind clasic (şi descris pe
larg în manualul de ytilizare). Amfntim
doar că. temporizarea dorită
respecUv durata de staţionarei În
starea nestabllă, când ieşirea
circuitului este "sus" şi, deci, releul
Rei anelanşat - este dată' de
Încărcarea condensatului C1, prin
grupul serie R = R2 + P,de la zero la

Ia.

TEHN/UM - manie 1999

Ieşirea O comută Îfl ,,1" logic,
semnal care se aplică pe intrarea
de ceas a celui de-al doilea
Ing". CRISTIAN PÂRVU
oistabil U28. Începe un proces
analog, temporizarea fiind stabilită
.A. n cel.e ce urmează este prezentată schema electronică a unei alarme
de grupul R10, C5 şi D4. Pe
ce protejează autoturismul la eventualele tentative de efractie.
parcursul temporizării date de U2A
Generalităţi
inversoarele U18 şi U1 C din' şi componentele discrete aferente
Montajul propus este un cadrul
circuitului
integrat este· dezafectată funcţionarea
dispozHiv antifurt auto MMC4069 şi in.tegratoarele R5- sistemului ", de alarmă,' ceea ce
realizat
În
tehnologie C1, R7-C2 constituind un circuit permite deconectarea tensiunii de
CMOS, cu tempor~zări multiple. Un de Întârziere a semnalului de ,,1". alimentare a montajului. După
aspect deloc de neglijat este preţul Această temporizare p~rmite acest
interval,
alarma
se .
de cost suficient de redus, ca proprietarului să părăsească declanşează un timp determinat
urmare a utilizării unor integrate maşina. Intrarea În stare de veghe de constanta circuitului RC
numerice
şi
componente a al armei după timpul prestabilit conectat la pinii celui de-al doilea
semiconductoare discrete uzuale. estevizualizată prin aprinderea bistebil.
EI
semnalizează
acustic diodei LED D2.
La deschiderea celorlalte uşi,
intermitent Încercarea de fortare a
La deschiderea uşii şoferului, prin intermediul inversorului U18
integrjtăţii autoturismului, blocând
baza .' tranzistorului 01, aflat În şi al circuitului derivator C3-R4, pe
totodată sistemul de aprindere al
stare de saturatie, este conectată intrarea de SET a bistabilului U28
acestuia. Conducătorul auto are direct la masă, tranzistorul trece În se aplică un impuls pozitiv de
un interval de timp de 8-9 secunde starea de blocare şi, astfel, pe scurtă durată, evitându-se astfel
pentru a părăsi autoturismul până intrarea de ceas a oistabiiuluiU2A starea nedeterminată În care
la intrarea În functiune Ci sistemului se aplică un semnal de ,,1" logic. ambele. intrări de control SET şi
de pază, stare semnalizată cu un Circuitul
integrat
MMC4013 RESET pot fi În ,,1" logic. Ieşirea d
LED. Dispozitivul sesizează cu conţine doi bistabili de tip D a bistabilului U28 comută În ,,1" şi
Întârziere
deschiderea
uşii
master-slave cu intrări şi ieşiri procesul se desfăşoară similar
şoferului,
punând alarma În separate. Transferul informaţiei celui descris mai sus. Alarma
funcţiune după 4-6 secunde, timp
logice prezente la intrarea DATA funcţionează un timp prestabilit,
suficient pentru inhibarea schemei se face la tranzitia pozitivă a după care trece În starea de
electronic.e de către proprietar. La impulsului de ceas. Ieşirea O ~g~.
.
deschiderea celorlalte uşi sau comută În ,,1", intrarea DATA fiind
Diodele D5+D7 'constituie o
capote, declanşează alarma acum În acelaşi nivel logic, şi poartă SAU ct1 trei intrări.
sonoră fără temporizare. Dacă
condensatorul C4 Începe să se Impreună cu inversorul U1 D şti
uşile sunt Închise rapid, dc:ir nu ~-a
Încarce prin rezistenta R9. Când porţile ŞI-NU U3A şi U38 din
inhibat sistemul, alarma sonoră tensiunea pe intrarea de RESET cadrul
circuitului
integrat
funcţionează
doar un timp depăşeşte tensiunea de tranziţie, MMC4011, formează un circuit
prestabilit, după" care revine În ieşirea O este adusă În ,,0" logic, logic de validare a al armei. Ieşirea
starea de veghe. In situatia În care
condensatorul C4 descărcându-se ' portii U38 este menţinută În ,,1" pe
uşile rămân deschise, alarma
rapid prin dioda 03. Simultan, parcursul temporiz?,~ii"" de la
functionează nelimitat.
Montajul . impune o "'--=~=G'J=Pt=-----------------.---m--------'
logică
de
funcţionare
o c:J o
cs
~ ~ oo('t';\ om
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intrarea În funcţiune a
montajului, indiferent de
starea celorlalte semnale,
prin aplicarea semnalului
de "O" de la ieşirea
QirQuitului oeÎntârziere pe
una din intrările portii
'U3B. De asemenea,.j)tin
conectarea ieşirii Qa
circuitul,ui U~A lş intrarea
portii U3A se fixează
ieşirea În ,;1 "În timpul
basculării monostabilului,
format', din U2A şi grupul
RC aferent. Ieşirea' portii
U3B comută În "O" pe
basculării
parcursul
monostabilului realizaLcu
U2B. sau atât timp cât o .
uşă rămâne deschisă prin
aplicarea unui semnal· de
,,1" pe' una din intrările
.portii cu diode.,
. Uns~mnal "O"logi'c la
ieşirea \
portii
U3B
,blochează
tranzistorul
Q2. Tranzistorul de medie
put~re Q3 trece În stare
de . saturatie şiexcită
bobina releului d, al cărui
contact normal Închis
este Înseriat cu contactul
de cheie şi' bobina de
inductie.
Circuitele U3C, U3D,
U1 Eşi U1Fformează un
astabil comandat ,cu
intrare de validare În "O"
logic. Derivă praCtic dintr-un
oscilator
RC
clasic,
realizat cu trei/in\lersoare.
Porţile ŞI-NU U3C şi U3D
constituie un latch de tip
RS cu intrări de control
negate. Ieşirea portii U3D
stă În u l" logic, inhibând
semnalizarea acustică~
La validarea semnalului
de oscilator cu un semnal "O" logic
se generează un tren de impulsuri
cu o durată de 2,2R16C6. Prin
interrnediul '. tranzistorului Q4. şi al ,
etajului pe putere QS+Q6 este
alimentat claxonul autoturismului,
care funcţionează .intermitent
Alegerea tranzistorului npn de,·
putere se tace În functie de
curentul absorbit de claxon.

Instructiuni
de montaj
Ca senzori s,e pot utiliza
deja
existente În focurile portierelorşi
capotelor sal!!l ,orice alte tipuri
ntrerupătoar~le
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adecvate.
Consumul de curent· din
acumulatorul
de
12V
al
autovehiculului În stare de veghe
este practic' nul, consumul În
starea de alarmă depinzând de
releul folosit pentru blocarea
sistemului .de aprindere şi de
sistemul de avertizare adoptat,
putându-se opta şi pentru o
semnalizare optică. intermitentă
sau continuă '(luminăhabitaclu
sau
faruri).
Siguranta
se
dimensionează corespunzător.

Montarea celor, doUă LED-uri
face pe panoul.frontal, timpul
de actionarea alar~i fiind prea
şe

scurt pentru ca montajul să poată
fi dezafectat de o persoană
străină, cu condiţia ca firele
vizibile
exte'rioare
să~ fie
asemănătoare cu firele deja
existente În autotu~rism, iar
comutatorul general să fie bine
ascuns.
În,
timpul
parcării
autoturismului
la
domiciliu,'·
montajul poate fi folo~it pentru a
asigura atât paza maşinii cât şi a ..
,Ioc~intei şi a garaj ului.
. In
aceste
pagini ' sunt
prezentate schema.··· electronică,
(ContInuare În pag. 8)
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CONTACT
CHEIE

(Urmare din,Bumărultrecut) ,
·lnSl. ,STELORIAN STĂNESCU

Ing. LAURENTIU 'TEFAN
'.' În numărul anterior am trecut În fevistăc~teva, probleme· de, ordin
genera/./n acest număr continuăm cu prezentarea aspectelor concrete
privind legătura dintre. sarcina comutată şi natura. materialelor din care
,este realizat contactul releului.
"

Contacte fără atac electric
asupramateri~lului

Tensiunea. de .pomutarepe.
contacte. variază între câţiva microvolţi
şi maximum 1V. Ea este aşa de
redusă .Încât în. timpul .. comutării
.materialul de contact nu setopeşte.în
punctele de. atingere şi se află s.ub
valoarea. "tensi.unii de topire" a
metalelor sau aliajel,or.de. metal, care,
în funcţie de material, ia valori între
0,1 şi 1V. Se obişnuieşte să se spună
că are loc o Încărcare "uscată~'.
Alegerea malerialelor de. cont~ct" se
face dip punctul de vedere al crltemlor
. mecanice şi chimice.
, De exemplu, contactele de <,irgint
sunt foarte sensibileilaatmosfera de
sulf,' chiar, şi în cazul' unor concentraţii
foarte reduse. La contactul. cu sulful
se' produce un strat de sulfit de argint,
due, având în vedere absenţa arculuJ
electric la comutare, nu.va fi străpuns.
Uneori' se utilizează placarea cu
un strat fo~rte sqbţire de aur (sub
1~m) a contaqtelorde argint. Aceasta
este utilă doar pe perioada depozitării,
deoarece .qupăcâteva comutări se
distruge acoperirea . În locul de
contact. In .cazul unei atmosfere de
'sulf,această protecţie numai este
eficientă. O îmbunătăţire substanţială
o aduc aliajele din grupa platinei, de
exemplupaladiuL Chiar şi în acest
caz, în anumite condiţii, .Ianţurile
organice sub' formă gazoasă pot să
pnecipite pe suprafaţa contactului sub
formă de strat şi să conducă. Ia aşa.;
numitul "efect al pulberii·maronii".
AuruL pULare Q.stab.Uit9te~hirTlică
remarcabilă, dar În cazul unui 'număr
mare de comutări se dovedeşte .a fi.
prea moale şi are tendinţa de Jipire a
contactelor.
Dacă se are în vedere că, în cazul
dimensiunilor uzuale .ale contactelor
de relee miniatură, suprafata· de..
contact~omentană este de numai
10.: 6 cm , atunci În c~zUI une~ forţ~ de
contact de numai 10 pascaU se obtine
o pre~une pe suprafaţă decca

menn.lonea.ză alia.1\.1. tcaur-argin. t.

Contacte cu. atac asupra
materialului prin .transport
~'.
foarte fin

In a.ceastă situaţie., tensiunea de
pprn utar~ .pe. c90taqte este mai mare
decât tEmsiunea de topire. (O, 1... 1. V) şi
ajunge la valori decca 10...30V;limita
sup~rioară,ceste dependentă de n,atura
materialului şi reprezintă valoarea
limită până la care nu apare arcul.
Chiar· şi în··cazul comutării unor
sarcini mici .se. poate observa . pe
suprafata contactelor, după· un timp
" o~recare, . un atac clar asupra
materialului.,·sub forma unui trc;tnsport
de. material saL\r' a unei arderi cu
îndepărtare de materiaL
Mecaf.lismul transportului de
materialln cazul unui contact care. se
deschide poate fi . descris în felul
următor:
mai întâi. va scădea

presiunea pe suprafaţa contactelor,
de9sitate~ curentului va creşte (cca
10 • Alcm, ). Temperatur~ în punctul
de contact creşte .şi la deschiderea
contactului se formează o punte de
fuziune. Deîndată ce puntea de
fuziune atinge temperatura de
fierbere,ea se întrerupe în punctul cel
mai fierbinte. Acestei temperaturi' de
fierbere i. se poate asocia o anumită
tensiune,,,tensilinea de fierbere",
care, 1n funcţie -de matertal~ ia valori
cuprinse între 0,8 şi 2V. In numai
câteva microsecunde, metalul lichid
este adus în stare gazoasă, volumul
creşte mult, iar cele două'"ciocuri" ale
punţii .de fuziune au temperaturi între
2000 şi 4Q;00QC. Punctul cel· mai
fierbinte al. punţiide fuziune se
deplasea~~ . de cele. mai multe ori
către polul pozitiv (anod) şi, astfel,
acest~ pierde material.
Dacă se va repeta comutarea,
atunci pe annd se va forma un crater,
În timp ce pe .catods.e va forma o
depunere de material de forma unui
ac. Acest proces .se numeşte
transport fin. Aspectul exterior al
depunerii materialului prin transport
depinde .de materialul de contact:
metalele nob,ile şi aliajele de metale
nobile au· tendinţa de formare a acelor
subtiri,în timp ce aliajele lor cu
componenţi' nenobili
prezintă
o
depunere cuo suprafaţă mult mai
mare.

Contacte cu atac asupra
materialului prin transport
grosier· ..
A.

. ••••..

In acest caz tensiunea de
comutare ia valori de la 10~30V până
la câteva sute de volţi. Aici predomină
diferite fenomene. de arc care conduc
la transport de material chiar şI după
(Continuare În pag. 10)
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10t/cm !
Ca un exemplu de aliaj. care
dezavantajele prezentate se

Înlătură
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Argint

Material universal"iehin,',.'" uşQrdei.pre'tJorat.\'Cea'rnâi"'rriaJtă,', '
conducţibilitate, eleqtric~, propr,ieţ~ţit~r:J!tlee. blJne:,Şertsipif,t~sulf,
T,',ranspo,',
mater"I,al,
, ,r,e,s, ',',t,","',~';,:,.,', a,:,,:s,, U,,'"ri,', t,",U,,"', 1",",',d,',',ep" ă"rt"",' ',a"r,'',,e,'",.',.,",',d',,·,6,'.,,',", a,,'"t,a,',,',r,ia,,1 .""""",' ,,','
în
cazulrt,de"
puterilor
comutatemarLTendintădesudars'.fâcutenti,;
,mari; rezistentă de trecere i"qpn$tatlt~lat~oşiJJni, mlţt*;':', "!"'/!'
11'1,.,
",

i p 'e
", c ,

Argint..:paladiu

ca'f~~r~:~mr)~r~~ăr~~~~P~~F~ţ~~~~~~~d~r:itJi\~~:~p~J~~:~~

matertafŞI la mdep.ărtare del1'latenal,pnnfrecare;ln}~azt.Jlputedl(jr

comutate foarte mÎcişi, la ,un număr mare de com~tări,!prect.Jrn"şi În
'cazul a,li,ajel~r pu uncontinu,tn,'d, iea,tde,pC1ladfU;,',a,cest,', ",""m,
, e,,',r,la,le
suntsusce tlbllede a dezvolta oxidare,detf"ulberemar0nie" "',
"',',,',4e,,,

Argint;.nichel

Aur-argint

Stabilitate mult mai' mar~laaf'deti'CUtndePăl1âf~,!q~'rpatedal'
cal?arglnt, ,transportul ".demateri~1 !eşt~ad~rentJa,suprafată'
tendinta efe sudură estet,edusă;!'1'l4tcatln.speclal,p~fltr~1ncărCarl
termice.put~rniqe, de .exemplu ,lămpi. ,l«tensh,mi mici,r~zist$nta
de trecere este IOconsţantă.
'.
.. . " .:. '"
.
La .tensiuni Şi .·9urentifoafţefl1ici,ateo.r~zist~n1~ids '., trecere

constantă .. Insensibil la sulLO,eosebit .de·lndicat .pentrucQmlJt~rÎ 1n
tehnica măsurătorilor.şi"·pentru . cireujtedecomutarej,usc~t~"

Prezintă transport de materiall~puteri< c9TtJt~~~ m~rL..

Aur~niehel

Aur-argint-cupru-indiu

. , . Aliaj. de.

,. . .' .

âur".marqur,Cu.tra,,$p'dr1·d$>materiâl,rilar.r~dus.

Inşensibilla· suit Este 1nlocuitorul argintulUi \tn domeniul tensiunilor
şicurentilor med}i. .La pute,rf;4e ..comutafemicV dtJ~ă,uninumăr
ma.re de'comtţtărt, Sl,Jot,poslblfe.pertvrbatll dalo.ntăox1zi1e>(pţoduşi

!nurma frecărtlor. .

Platină-nichel

,',a,t ,

. . .. . . , . . .' .' .' .

. ,...

Material special pentru uhahuOJit domeniUdeîncărCărl.:.Viură

redusă la un humăr'foartemare decomutări,oooferăo lŢlare
stabilitate în timp.Laputeri de comutare foarte· micJşi .latrnnumăr

foarte mare decomutari,suntsusceptibile de adezvo'ltaQ·xida.re de
.
..
..
tip "pulbere maronie~l;

Platină-wolfram

Wolfram

Materiatul cel, mai'" dur", c!J'·rnare.şta6ilit~te ,laaf<;f~rJle·. cu

îndepă.rtare de' material, şi ·,laprQducerea. arcl;dui.Oxidea~ăuş()r .şi
formează un strat dur neconductorîn ca:zţllUneiatmosfere Umede

şi al unei acţionări rare: Din acest motiv,.nuesteindiţatln:cazul.
tensiunUor reduse pe contact,1n.climat tropical 'sau climă ul1'leciă.

(Urmare din pag. 9)
mic de comutări.
In fi9. 1 este reprezentată variaţia
tensiunii pe contact la conectarea şi
deconectarea unei sarciniohmice.
Pentru un contactgare se Închide,
la distanţa de cca 10- mm apare un
câmp foarte intens. Prin emisie de
câmp sunt eliberaţi electroni de pe
catod. Aceştia traversează micul
interstiţiu fără a se ciocni cu
moleculele de aer şi izbesc anodul cu
mare viteză. Anodul se încălzeşte, o
parte
a
suprafeţei
sale
se
vaporizAează şi se depune material pe
catod. In aceste conditii apare un arc
scurt, la care, spre deosebire de arcul
luminos, tensiunea de a"rdere rămâne
practic constantă.' Această tensiune
este dependentă de material şi, are
valori cuprinse Între 11 .şi 1SV. Acest
arc arde de la initiere, şi până la
atingerea contactelor (1 0... 20~s). La
deschjdere, după întreruperea punţii
de fuziune, distanţa Între contacte
este suficient de mică pentru ca să
permită apariţia unui nou arc scurt.
Deşi procesele de mai sus au loc
În intervale de ordinul milisecundelor,
cantitatea de material transportată
poate fi de câteva mii de ori mai mare
decât În cazul punţii de .fuziune.

un

Flumăr

a

Prezenţa unei sarcini inductive
împiedică
creşterea
bruscă
a
curentului În timpul comutării. Arcul
scurt se aprinde totuşi, dar nu poate
arde continuu. Lucrurile se schimbă

substanţial

dimensionat corespunzător.
Metalele pure prezintă un
transport puternic d'il H3'21ateria I În
comparaţie cu anumite aliaje sau
materiale sinterizate. In tehnica
curenţilor mari, pentru diminuarea
tendinţei de sudare a contactelor se
utilizează uneori materiale sinterizate
cu conţinut de oxizi (e.g. argint şi oxid
de cadmiu).
A

la deconectare: mai Întâi
apare puntea de fuziune şi apoi arcul
scurt. Pe măsură ce contactele se
Îndepărtează În continuare, electronii
eliberaţi
prin emisie de câmp
ionizează moleculele de aer din
interstiţiul dintre contacte.
Proprietătile de comutare ale
Ca urmare a bombardamentului
materialelor de contact
ionic, catodul .se evaporează şi
Exceptând geometria contactului
simultan scade energi,? electronilor
şi mecanica comutării, materialele de
care ajung pe anod. In funcţie de
contact sunt deosebit de importante
comportamentul
energetic
al
pentru determinarea domeniului de
circuitului de comutare, apare o
aplicare a unui releu.
descărcare luminiscentă (Ia cca
In
tabel
sunt
prezentate
300V) sau un arc luminos.
.
comparativ opt materiale de contact şi
Tensiunea la care un arc luminos
proprietăţile lo~ electrice cele mai
mai persistă' Încă după aprindere
Importante.
depinde de curentul de comutare şi
de materialul de contact.
Transportul de material În cursul
Bibliografie
descărcării
luminiscente
este
1. Swet Roslavlev, Re/aiskontakte
neglijabil, dar influenţează starea" - Betriebsbedingungen, Scha/tversuprafeţelor,
favorizând apariţia
ha/ten, Werkstoffe, Siemens Bauteile
/ arcului. squrt. Din aceste cauze ~e
Informationen 6, Heft 1, Heft 3, 1968,
caută să se micşoreze vârfurile de , 1969
tensiune de pe contact cu ajutorul
2. Siemens AG, Relais
unui dispozitiv de stingere a arculoi,- Datenbuch, 1968
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AUDIO
premagnetilării, ÎIF1 şiilF2' se preiau
ieşirea
montajului
'~
la

de

potenţiometrele

asem~nea, în, cutia-ecran se prevad şi
găuri
pentru acţionarea CU o

"R'sa~tal"9praot(cS şi reglaje,

şurubelniţă
(nemagnetică),
a
cursoarelor
potenţiometrelor
1110ntajul, ~ste , rea,Hzat . cu s~lTJ)reglabile R1 ,R2' J;}S şi R9',
.........."',;., . . ,...+... el~ctrice străine, de
In ca"zuJ încC!re r~ahzarea
lIo"','on't05 C.SJ. (circuitele integrate
transformatorului T (.'re,prezirită o
CI-l şi CI~2), la?ra problemă dificilă pentru constructor,
proclJrarea ,lor nu mai ',c, acesta Îşi' POCl.t~p.rocura unul gati3.
, o'pÎ'()bl~Illă."
. realizat de la' blocurile OSP cu care
.,I\JI''''''+!:Iiltl se realizează' practic. peo
sunt dotate magnetof9.ţmele ,de.: tip
\,;:placuta de sticlostratitex placată cu foU~ MAIA1< 231 STEREO;' MAIAK 232cupru. Se r~comandă utilizarea ,STEREO 'sau MAIAK 120:.stereo.
compon~ntelor
electriqe
,pasive
,La
magnetofonul
(sau
autohtone (rezistoareşi condensatoare} c'pset6fonul} la care se ataşează
oe bună calitate. lra. realizarea' ,·SPD-ul se.. execută \mo~ificările
transformatoruluj ,T 1 ,se utilizeaz~ un, nece~,a.re.,pentru
.schlmbarea
miez magnetic"de tip,,,oaIă" de."ferită~ (eventua{prin comutare ·sau ataşarea
Bobinele transformatorului T 1se unui etaj" electroni~ suplim~entar)
realizează din conductor CuEm, <\> 0,12
constantei ,de
timp
'&1
la
rom sau <l> 0,15 mm, iar inducţia preampliţicatoarele deînreQÎstrareş!
magnetică maximă folosjt~" în, circuitul'
~edare.
Schema-bloc' d~
magnetic al' transformatorului T1 nu va Interconectare a, SPD este prezentata
depăşi 0,2T. După realizare~ practică a înfjgur~.,~ O. Se, obsc:rvă .că, Ia
.transforrnatorului , Ţ 1' ac~stas,e preampllflcato,ru,', d~' Inre~lstrare,
impregnează folosindu-se. un ,lac IhtrarE?a S!:o, .J1n~rănle L ,~I R)se,
electroi,zolant şi ulterior, se ecranează': co~ecteaza' la, le~lre~ ampllflcatorulUi
"folosintlu-se o cutiuţă din, tablă de, fier corector NABmalnte de blocul
groasă' de. 0,2~0,4mm. Ecranul,se cOnvertor tensiune.,curent (care poate
conectează obligatoriu la masa fi o. rezistent? de valoare' mare sau, la
montajului. . . . . . .,'
'.'
., .'magnetofoanele ,
. aţtual.e
Serecomandă, de altfel,caîntreg
perfecti?nate, un t)loc. eleetro.nlc\
montajulSPD să fie supliment,ar spe9iali~at). SPD al căr~1 ~ontaJ. a
ecranat, Jă5~,nd libere doarlocaşunle "f~st ~eahzat con~orm ~chemel. electnce
prevăzute pentru realizarea legăturilor
din figura 9 co.nţlne ?' blocul qsP, care
galvanice.· Ele' se execută obligatoriu poate
lucram... regim . de
CU conductor ecranat, mai puţin firele
premagnetizare ştatică sau dinamică:
de 'alimentare' cu tensiun·e. De Cei
doi
cure~.ţi
destinaţI
i

!

.semireglabile Rs şi
Rg. CapLiI magnetic de ştergere CMS
se conectează galvanic la terrhinalele
prevăzute în acest scop la blocul SPD
(folosihdu:.se, evident,· cablu ecranat).
După
aceste
modificări,
se
amplasează montajul SPD în interiorul.
magnetofonului (gasetofonului) unde'
urmează să ftJncţioneze.
.
"Reglajele încep prin alimentarea
mont~.jului SPD cu energie el,ectrică
, (UA 16 ±15. V, UA2=30 V), acţionând'
comutatoarele K 1-deschis (bandă
.Fe20 3) ,K2-deschis şi K3-închis (SPD
nu
func;tioneazădeocamdată).
Folosind o. Qandă magnetică Fe203,
se .reglează valorile optime ale
curenţilor de premagnetizare statică,
il1=1 şi ÎIF2' actionâl1du-se cursoar:ele
potenţiqmetrelor semireglabile ~8. şi
R9' Se urmăresc ari1,~IJtuCijnea
maximă şi procentul THDrnihim ale
semnalului audio înregistrat 1n banda .
audio ,în
care
magnetofonul
(casetofonul) urmează a lucra.
Se recomandă reglajul curenţilor
IIFih trei puncte '(400 Hz,lkH~ şi .12,5
kHz) în banda audio, la un curent iAF
de nivel -20 dB faţă de cel nominal.
se
utilizează
Pentru
reglaje
generatorul
de
audiofrecvenţă,
osciloscopul ,i voltrnetrul electronic şi
distorşiometruL

După,tstabilirea ~

valorilor ilF OPTIM STATIC pentru
fiecare, canal informaţional L şi R, se
verifică înregistrarea pentru situatia
iAF (O dB), ilF OPTIM STATIC,
folosindu-sedistorsiometrul,
'osciloscopul şi voltrhetrul electronic.
După
firializarea
acestor
operaţiuni,. .' se "reiau
reglajele
mentionate anterior pentru banda de
tiP. Cr02. închizându-se' comutatorul
K1 şi actionând,u-se de această dată,
(Continuare În pag. 12)
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pentru stabilirea nivelului iiF STATIC, preamplificatorului de redare PRR.
cursoarele
potenţiometrelor
Reglajul optim al SPD pentru
semireglabile R6 (canalul L) şi R'6 canalul de înregistrare L este obţinut
(canalul R).
atunci când se realizează egalitatea:
În mod practic, acţiunea are ca
UAD(x) = 3 UAS, x=1, 2, 3 sau 4urmare mărirea nivelului curenţilor ilF poziţia optImă a lui R1'
'
STATIC, optimizaţi pentru' banda
Deci, se vizează o creştere cu cca
Fe203 cu cca 25+40%. ,
10dB a nivelului semnalelor de'
După aceste reglaje, care privesc
frecvenţă înaltă faţă de regimul de
regimul premagnetizării statice, se premagnetizare statică cu acelaşi
trece la reglajul propriu-zis al SPD, s,emnal audio de intrare iAF (-10 dB,
deci
reglajele
care
privesc 12 kHz). Se menţionează că reglajul
premagnetizarea dinamică. ,Pentru optim se obţine ulterior, căutându-se o
aceasta
se
acţionează
iniţial
poziţie foarte apropiată de cea
cursoarele
potenţiometrelor
stabilită anterior pentru potenţiometrul
semireglabile R1 şi R2 astfel încât, din R11 astfel încât cursorul să implice
punct de vedere galvanic, acestea să creşterea sigură cu 9 dB - creştere
fie conectate la masa montajului. Se 'aproape de cca 10 dB. Acest reglaj
realizează o înregistrare magnetică a
corespunde cu o micşorare cu cca
unei benzi Fe203 în regim de , 5+6dB a nivelului i/FS stabilit anterior.
statică
pentru
După aceste operaţiuni, se mai
premagnetizare
semnale de intrare de amplitudine -10 face o înregistrare cu sistemul SPD
dB şi frecvenţa de 12 kHz timp de conectat, având ca parametri pentru
30 s. Se redă banda magnetică iAF nivel OdB şi frecvenţa 12 kHz. Cu
înregistrată şi se măsoară nivelul
ajutorul osciloscopului, voltmetrului
tensiunilor de ieşire Uas 1 şi Uas 2 ale electronic şi al distorsiometrului, se
semnalului înregistrat. Se trece verifică la redare dacă semnalul
ulterior magnetofonul (casetofonul) în înregistrat prezintă o creştere de nivel
regim SPD (K1 deschis, K2 închis şi de cca 1OdB faţă de cazul înregistr~rii
K3 închis) pentru banda Fe203 şi se cu ilF STATIC şi acesta este
înregistrează,
succesiv,
câteva nedistorsionist (THD ::; 1%). Reglajele
porţiuni de bandă magnetică (cca
SPD
pentru
celălalt
canal
două minate fiecare) pentru câteva
informaţional
R sunt similare,
, poziţii P1' P2' P3 şi P4 ale cursorului acţionându-se de 'această dată
potenţiometrului
semireglabil R1
asupra potenţiometrului semireglabil
(marcate cu un creion alături de R2' După aceste operc;iţiuni de reglaj,
cursor, pentru a se putea identifica cursoarele potenţiometrelor semiuşor cu cifrele 1,2,3 şi 4). Se are grijă
reglabile R1Şi R2' R8 şi R9 se
ca iniţial să fie acţionate şi rigidizează cu ajutorul câte unei
comutatoarele care modifică valoarea picături de vopsea.
constantei de timp 1: 1 de la 50 ~s la
Precizăm că reglajul SPD se
1O ~s. După efectuarea înregistrărilor, menţine automat şi pentru banda
se redau porţiunile de bandă magnetică de tip Cr02' nefiind
magnetică înregistrate
cu SPD, necesare operaţiuni
de reglaj
obţinându-sepentru cele patru poziţii
suplimentare.
ale potenţiometrului semireglabil R1
Se realizează câte o înregistraretensiunile de riivel UAD1' UAD2' redare a unui program muzical sonor
UAD3
şi
UAD4
la 'ieşirea cu spectru bogat în frecvenţe înalte

EI

(deci, formă de undă complexă) la
nivelul OdB în situaţiile fără şi cu
sistemul SPD conectat.
Folosind osciloscopul, voltmetrul
electronic şi, eventual, intercalând
pentru măsurători un filtru trece-sus
cu banda de trecere 7 kHz-18 kHz,
progresul în ceea ce priveşte nivelul şi
spectrul semnalelor, de frecvenţă
înaltă va' apărea În mod evident la
redarea celor două semnale audio
înregistrate.
Totodată se va sesiza 'imediat, în
momentul audiţiei celor două tipuri de
înregistrări ale aceltJiaşi semnal audio
stereo (fără şi cu SPD), îmbunătăţirea
calitativă netă, mai ales în zona
frecvenţelor înalte, a programului
muzical sonor Înregistrat cu SPD.
Montajul descris a presupus
SPD,
realizarea
sistemului
construindu-se totodată un OSP
performant. Se menţionează că
sistemul SPD se poatEj'~tiapta şi la un
magnetofon sau casetofon la care
OSP există din construcţie, cu condiţia
ca âcesta să funcţioneze bine,
conform considerentelor menţionate
la început. În figura 11 este prezentată
o variantă practică de adaptare a unui
SPD la un casetofon existent, de tip
MAIAK 231 STEREO sau IAUZA 220
STEREO. Comparativ cu schema din
figura 9, se observă, că, de această
dată, aplicarea sistemului SPD constă
În aplicarea tensiunii suplimentare
preluate de la terminalul 11 al CI-2 la
bornele comune ale rezistenţelor R4
şi R,6 din montajul OSP deja existent.
In figura 12 este prezentată o
adaptare de SPD şi mai simplă, la un
casetofon în care OSP este realizat cu
un circuit integrat specializat, de tip
K157Xn2
(spre
exemplu
RADIOTEHNICA M 201 STEREO,
VILMA 102 STEREO sau MAIAK 010
STEREO).
'
(Continuare În numărul viitor)
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tund. când .ne propunem
.realiza. rea unor experiente
'în RF (radiofrecventă), ele
.
devin imposibil de \~fectuat dacă
nu 'dispunem de un instrument
pentru determinarea valoriicrnei
capacităţi sau inductartte.
Bobina
sau. c'ondensatorul
necunoscut este conectat într-un
oseilator construit cu tranzistoar~le T1 şi T2.În ··acesta se
găseşte un circuit de reglare care
are funcţia de a '. stabiliza
tensiunea aplicată retelei oscilante
la o valoare situată În jur de 30-40

A

,

mV.

\'.

Conectarea unei capacităti În
paralel
pe
condensatorul.
circuituluioscilant - CO- sau
legarea unei. inductanţe În serie cu
bobina retelei oscilante - lO provoacă schimbarea' frecventei
de oscilatie.
.
Această variatie de frecvenţă
este măsurată cu ajutorul unui
convertor frecventă-tensiune care

frecventa convertorului frecvenţă
tensiune. Din această cauză, se
mon-fează
În
circuit
un
s~hlireglabil de 1Okn .. pentru
fiecare gamă, iar prin qcţionarea
succesivă a lui P1 şi P2 se
reglează deviatia acului indicator
al·. instrumentului pe toată scala.
este format cu perechea TSrr:4.
Valorile date În schemă pentru lO
Tensiune.ade măsurat este şi CO realizează o .deviaţie pe
aplicată
ga,hvanometru/ui
cu toată.scala pentruCX=10 nFsau
bobina. mobila G1, conectat În LX=10JlH.
'-;5.
emitorul
repetorului
Trecerea de pe o gamă pe alta
InstrumentUl este plasat .În se.face cu ajutorul unui comutator .
diagonala unui circuit În pl..lnte(T5, rotativ (4 circuite x 9 .pozitii).
R12, R14 şi R15), astfel încât, În Valorile prezentate pentru LO" CO
absenta
inductantei·
sau şi Cl, frecvenţele obtinute În
capacităţii de testat; el afişeazăO. abser;lta componentei (l sau C) de
Reglajul de scală se face cu testat (fo) , .cele corespunzătoare
potenţiometrul P2. P1 elimină o
deviaţiei
acului indicator al
eventuală toleranţă a lui Cl,. galvanometrului .. pe· toată scala
condensator care determină sunt prezentaţeîn tabat.
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K1

ircuitul prezintă o realizare
simplă .a unuia dintre cele
mai
apreciate
jocuri
electronice - testul de rapiditate a
reflexelor. Îndată ce comutatorul
"start" (K1) este apăsat, IC1
livrează un tren de impulsuri
. numărătorL!luj fC3, provocând
aprinderea rând pe rând a LEDurilor (deJa unu la zece). Cu cât
reacţia jucătorului este mai rapidă
(apăsând comutatorul "stop", K2)
cu atât mai putine· LED-uri se vor
apriflde. Ultimul LED, care rămâne
aprins, indică lungimea impulsului

~SV

6

I 2

1<3

7

declanşat la IC1. Da.că oscilatorul

absoarbe 120 mA,' tensiunea de
alimentare fii'~d stabilizată la 5 V.

este reglat În aşa fel Încât să
producă un impuls la fietare 10
ms, timpul de reacţie aljucătoriior Frecvenţa de I oscilaţie este
poate fi calculat foarte sr'mplu, ajustată cu ajutorul lui P1 Între 10
observând rangul ultimei diode.
şi 80 Hz. Pentru completarea
De exemplu, dacă se va dispozitivului se poate monta un
aprinde al şaptelea LED, timpul de
.
.'
reacţie va fi de 70 ms, ceea ce . LED suplimentar In serie cu un
constituie un rezultat bun. O nouă rezistor de 220 11, Între ieşirea lui
întrecere . poate fi angajată P3 şi.plusul sursei'de alimentare.
apăsând comutatorul de aducere
EI se aprinde Îndată ce un
la zero (K3).
I?entru valorile componentelor concurent presează comutatorul
indicate În' schemă, circuitul "start" K1).
A

Un reglaj corect permite o rezolutie cu formula următoare:
precizie de măsură de 3 % •.
(1 -frel) . n max
Etalonarea instrumentului se face
n -:-'"""!I"""'-"t----In care
1-.fre l min
cu condensatoare sau bobineetalon.
trei min este frecvenţa relativă
la LX=LO şi CX=CO, trei mini:::
Scala este desenată după calculul
= 1/V2f;;j, n este' indicaţia
instrumentului
(numărul
de
unui număr oarecare de puncte de
A
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" k

[D849 O

gradaţii) pentru trei şi n max la
deviaţia Întreagă

a scai ei pentru

trei mina
Montajul consumă aproximativ

12 mA.

III

I scânteii la bujie (fig.

11). Oscilaţi
de tensiune âevin neregulate,
semnalul de după această zonă
capătă un caracter discontinuu.
Fişele de bujii pot fi testate În
ceea ce priveşte mtreruperea lor
parţială sau totală, punerea la,
M. STRATULAT
masă sau defectarea rezistenţei
antiparazit. Intrerul?erea totală a
estarea elementelor care
unei fişe de bujie face imposibilă
compun al doilea circuit
producerea scânteii la cilindrul
oscilant echivalent, circuitul
respectiv. Această situatie este
de Înaltă tensiune sau secundar,
marcată pe semnalul de tensiune
se face cu ajutorul diagramei care
secundară prin lipsa zonei de
reprezi!ltă. variaţia tensiunii din
producere ŞI' Întreţmere a atcului
acest CirCUIt.
{fig. 12). Punerea la masă a fişei
La o instalaţie. de aprindere În
datorită .deteriorării izolatiei. este
stare bună şi corect reglată,
echivalentă
cu
micşorarea
tensiunea secundară variaza aşa
rezistenţei circuitului secundar prin
cum se araţă În fig. 8, În care se
şuntarea bujiei. Din acest motiv,
vede că deschiderea contactelor
tensiunea medie a arcului electric
În punctul 1 mijloceşte creşterea
scade foarte mult, dar curentul se
bruscă a acestei mărimi electrice
menţine mai multă vreme, aşa
până la 10-12 kV. Şi În acest caz,
cum relevă fig. 13.
o primă zonă 1-2 ,corespunde
Diagnostlcarea - bujiilor este
procesului de descărcare prin
mijlocita de valoarea maximă ~a
scânteie. După dispariţia scânteii,
tensiunii dintre electrozii lor, In
urmează o nouă perioadă de
acest
scop,
pe
ecranul
oscilaţii puternice, care se produc
osciloscopului se Însumează
În jurul tensiunii zero (axa
imaginile tensiunii secundare ale
ori~ontală a diagramei). Ac~a~tă
tuturor cilindrilor (aşa-numita
penoadă 2~3-4, In care ascilatiile
imagine-serie), Când bujiile sunt
sunt amortizate, se Întinde, până.
toate În stare bună, valoarea
când contactele se Închid (punctul
tensiunilor secundare nu trebuie
4), iar curba.. tensiunii secundare
să depăşească 10 kV, iar abaterea
coboară sub axa orizontală.
maximă dintre cilindri trebuie să se
Pe' o bună Întindere a zonei În
situeze Înecartul de ±1 ,5 kV. Sujia
care contactele ruptorului stau
defectă sau cu â distanţă Între
Închise (4-5), circuitul secundar
electrozi mai mică decât cea
este
sediul
unor
oscilatii
nominală este caracterizată de o
amortizate, tensiunea secundară
tensiune maximă inferioară (fig.
tinzând să se stabilizeze la nivelul
14). Dacă, dimpotrivă, diagrama
zero, până I~ o nouă deschidere a
relevă la unul din cilinâri o
contactelor In punctul 5.
tensiune secundară maximă mai
Cu ajutorul diCl.gramei .de
ridicată decât nivelul
arătat,
variatie a tensiunii secundare pot fi
aceasta Înseamnă că distanţa
testate bobina de inducţie, fişe le
dintre electrozii bujiei respective
de Înaltă tensiune, capacul ruptoreste prea mare.
distribuitorului şi bujiile, adică
Este necesar să se ştie că
elementele care compun circuitul Intreruperii Înfăşurării. qu ţ,impul,
abaterile de tensiune pot apărea şi
secundar. Trebui.e să se ştie Însă
I nSă,
efectul
defecţlunll
se În cazul În care distanţa dintre
că tensiunea secundară poate
amplifică, bobina de inducţ!e
electrozi este corectă, dar bujia
oferi indicii şi asupr,a ..uno~ Începând să funcţioneze aleatonu
are scurgeri la masă sau
deranjamente
ale
circUitulUi ' ca urmare a reducerii tensiunii
geometria electrozilor s.ăi este
primar.
secundare. Pe semnalul de tensiune
Incorectă (electrozi erodati).
Sta'rea bobinei de inductie apar, o m.Y!time ~e linii -. in~iciu al
In ceea ce priveşte ruptorafectează forma diagramei de
funcţionării Instabile a boblne!.
distribuitorul (delcoul), el poate
tensiune secundară In cazurile
Şi starea generală a bobineide
influenta aprinderea prin distanţa
scurtcircuităriiÎnfăşurării primare şi
inducţie poate ,fi apreci,ată c~
dintre contactele din capac şi rotor
Întreruperii Înfăşurării secundare. "ajutorul testerulUi electronic daca
(Iulea). ~ceastă distanţă _s~
Când Înfăşurarea primară este
pe ecranul osciloscopului se aduc
măreşte In cUFsul exploatarii
scurtcircuitată, . ". zona
care
semnalele
tuturor
cilindrilor datorită eroziunii electrice, precum
corespunde Încetării arcului electric
motoruluL Dacă, scoţând fişa unei
şi prin majorare~ jocului, dintre ax_ ~!
dintre electrozii bujiei suferă o bujii (dar ferind-o de contactul cu
lagărele sale. DJagnostlcarea stanl
deformare puternică, iar oscilaţiUe
masa!)" tensiunea la cilindrul
acestui organ se face scoţând fişa
din aceaş;ă zonă lip?esc~ (fig; 9).~ I~
respectiv creşte până la cel puţin . unei bujii şi punând-o la mas~; În
cazul
Intrerupem
'mfaşurarll
1,,0 kV (caz~1 ci,lindrului 4 ~din
acest fel, pe ecran va aparea
secundare, semnalul de tensiune figură), atuncI bobina este buna.
numai efectul disruptiv al spaţiului
este. puternic perturbat În zona
Deteriorarea fişei centrale sau dintre rotor şi contactul din capac.
deschiderii contactelor, după cum
a contactelor sale din bobină ori
Lungimea arcului care se produce
evidenţiază fig. 1Q. Defectul ex!st~,
cal?acul distribuitorului conduce la Între aceste piese poate fi
cu toate că uneon nu se face simţit
deformarea alurii normale a liniei
apreciată după valoarea tensiuoii
În
funcţionarea
motorului,
tensiunii secundare În zona care
secundare ce apare pe ecran. In
deoarece curentul de Înaltă succede deschiderii contactelor,
mod normal, tensiunea secundară
tensiune poate conturna locul
adică În zona de Întreţinere a
maximă la cilindrul nefpnctional nu
~

T
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Pentru prepararea electrolitului necesar acumulatori/or
electrici (cum$unt cei foJosiţila
,autoturisme)'şi la compoziţia
'antigelului, a apei de răcire este
nevoie de multă ,apă distilată. O
puteţi obţine în cantităţi mari qu
ajutorul instalaţiei de mai jos, care
permite odistilar,e neîntreruptă.
Orientaţi~vă' după figură şi
începeţi
,cu
,'procurarea
materialelor: două stative, un

balonWOrtz de 1 litru, un borcan
de31 {căruia îi tăiaţi fundul),doUă
tuburi de sticlă cu diametrul de
8-10 ,mm pe care le prelucraţi
astfel:, primul- sifonul -îl îndoiţi în
formă de U şi îi lipiti (la ,flacără} un
mic tub lateral, peste un orificiu,
care va servila aspirareainiţială a
apei Jn balon; cel de-al doilea tub
ît veţi curba de câteva ori (sau îi
veţi da forma unei spirala - prin
încălzire la fla.căraunui aragaz) şi
va servi. ca refrigerator~
"
Montajul instalaţieiîncepe de
jos ,în suş. Legătura dintre tubul
,lateral al balonUlui şiserpentina
de răcire o" faceţi introducând
tuburile de, sticlă,JJnul'îna.ltulşÎ
fixându-Ie'cu un scurt manşon
exterior realizat din tifon ,(faşă)
îmbibat în pastă umedă de ipsos.
Când instalaţiaeste terminată,
daţi, drumul aper reci să curgă în
vasul de răcire,' apoi sugeţi apa
prin tubul de scurgere la canal,
care va funcţiona pe principiul
sifonuluL Heglaţica de bitul . de
apă rece care ,vine de la robinet
să fie egal cu acela care se
scurge, astfel încât nivelul
lichidului în vasul, de răcire să se

trebuie' să depăşească '3,5· kV;
depăşirea acestei valori, aşa cum
se vede în fig. 15, arată că
distribuitorul este defect. Pentru a
evita eventualele. erori,' este bine să
,se verifice veridicitaţea controlului,
întoc~ind fişa. cilindrului cercetat cu
una fără re~istenţă antipa.razit.
TEHNIUM - martie 1f)99

menţină constant'. Când vasul de
răcire s-a umplut, absQrbiti{tot cu

gura), printubul lateral al
sifonului, care păt~unde înbalon,
până când apa tncep~ să curgă în
interiorul acestuia, după care
astupaţi capătul tubului cu un dop
ori cu un capăt.de tub de'cauciuc
strâns cu o clemă.
Datorită sifonului de sticlă,
apa. din balonul WOrtz se. va
menţine, tot timpulla'acelaşi nivel
cu aceea din vasul de r,.ăcire, pe
principi!-ll vaselor comunicante.
Pentru a' asigura o fierbere
liniştită şi uniformă, introduceţi de
la început În fundul balonului
câteva bucăţele de tub de sticlă
sau mici'pietri·cele. În momentul în
care balonul s-a umplut cu apă 'şi
nivelul se menţine normal În vasul
de răcire, începeţi încălzirea
balonului şi, în scurt ,timp:
distilarea va. porni automat.
Instalaţia poate funcţiona fără '
întrerupere multă vrşme.

EFECTE SONORE
numeşte

sintetizator.
sintetizator
solicită o oantitate
materiale, bogate
privind analiza suin
oarecare. experienta·.
montajeJorel(ilctronice.
urmează vă propunem conlstrcfir
unui minisintetizator di
Acesta' est~\un .·.mic QUC:UCUJ.L.
conferă ~. notelor
sonore deosebite.
muzicală" care' rezultă
unui

oscilatie electromagnetică' În ·tehnologia instrumentelor pe
constantă, distorsionată. lângă care se folosesc.
Există În prezent, În domeniul
atât ca amplitudine cât şi .
tendinta
tot
mai
ca frecventă, permite obtinerea muzical,
unei serii de efecte sonore cu accentuată de producere a notelor
mare aplicabilitate În tehnica sintetice. şia efectelor sonore.
instrumentelor. muzicale, precum Instrumentul care .Ie produce se
şi a instalatiilor desono-rizare
folosite Îndiverse scopuri (teatre,·
studiolJri;laboratoare . etc.).
Folosită cu Îndemânare,' alterarea
electronică a sunetului.~ poate da
rezultate spectaculoas$ şi atunci'
când este vorba de semnale
vocate> Efectele sonore constau,.
de
regulă,' În
modificarea
amplitudinii semnalului muzical,
modificare care se poate face lent,
cu frecvente foarte joase,sau mai
. rapid, 'cu frecventeridicate~
Variatiile amplitudinii pot avea
caracter selectiv, respectiv pot '.' fi
favorizâte
numai
anumite
frecvente atât ca amplificare cât şi
ca atenuare . Multe efecte' sonore
.se·' pot obtine destul de comod
folosindu-se .. montaje electronice
simple, tranzistorizateşi. înglobate

T2 ••• r7.=; 8C171'
M
CI3
P1 • • • P6*;:: COB404'---~-""""'~

=
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+10V

Care, este amplificarea
tensiune a acestui
montaj dacă la intrarea lui
aplicăm o tensiune sinusoidală cu
freevEtnţa de 1 kHz?
In

Ce

amplificare \ În
prezintă acest
bloc electronic daca la
intrarea lui aplicăm o tensiune
alternativă cu fre.cvenţa de Ş kHz?
~nsiune

+Ua
+Ua

. Ce ttpde componentă
electronică
trebuie să
montăm şi UNDE pentru
ca morîtajul să devină un
osGilator?

În
ce
clasă de'
amplifica,.re lucrează acest
.
montaj?

,
Ce

I

componentă

. electroniCă

trebuie
UNDE pentru
a mări amplificarea În tensiune a
acestui montaj?
amplasată şi

(Răspunsurile corecte le găsiţi În pagina 20.)

reprezentată \ de
sunete
"normale", de sonorităţi cosmice,
orăcăit de broaşte şi ciripit de

rezistenţei RS. Când tensiunea' de
amorsare
a
tranzistorului
unijonctiune este atinsă" C1 se;
. păsărele.
descarcă foarte' repede prinR2 .
Pentru realizarea cât mai Prin intermediul r~Retorului pe
multor efecte' sonore, trebuie' să emitor T2, tensiunea .1n dinţi de
este
aplicată
dispunem de un nU{l1ărmare de ferăstrău
potenţiometre şi d.e comutatoare.
rezistenţelor
din" bazele
Evident, comutatoarele se pot . tranzistoarelor multivibratorului.
elimi.naprin conexiuni fixe. Un T3·T4: Frecvenţa aCT variază cu
",oscilator cu
un
tranzistor semnalul de comandă. Frecvenţa
unijonctiune (TUJ) fumizează o de tact este reglată' cuaj~torul
tensiune În dinţi de ferăstrău care potenţiomefrului P1. Semnalul
modulează
semnalul'
unui oscilatorului modulat, În frecventă
multivibrator astabil 'comandat, În ş'Ste aplicat la intrarea de tact a
tensiune (OCT). Condensatorul primului bistabil dinCl1., Cele . 4
C1 se Încarcă prin intermediul (1, 2).(CI1 şi C.12) divid frecvenţa
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În aşa fel că rezultă 16 note
diferite. Potenţiometrele P2 ... P7
servesc la reglarea Înălţimii
notelor
dorite.
Cu
puţin'ă
dexteritate'
şi
. oarecare
perseverenţă, se pot compune'
sonoritătifoarte bizare. Tensiunile
continuu
reglate
cu
p9tentiometrele P2 ... P7 comandă
generator de Joasă 'frecvenţă
construit cu. tranzistoarele T5şi
T6. Semnalul de ieşire 'al acestui
gene~ator est~ amplificat de
tranzistoarele TT şi T8. pentru o
audiţie puten'lică,' se poate aplica
semnalul de ieşire al circuitului
unui amplificator de" putere.

un
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orizontală

(1), care are introduse la
capete câte un cot de 90Q (2) şi o
altă bară, verticală (3), de care este
fixat mânerul (4). Dimensiunile vor
fi stabilite de fiecare constructor.
Transportorul poate fi făcut
fie din teavă metalică groasă de
1/2 ţol, fie din ţeavă de material
(.fr,7-:--'
_ plastic groasă. de 30-40
~~mm.
In pnmul caz,
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Pentru ca o singură persoană
să poată deplasa comod o placă
mai mare de geam, placaj, material
plastic 'etc. este deosebit de utilă
folosirea dispozitivului din figură.
Acesta este compus dintr-o bară

îmbinările

se fac prin înfiletare; în cel de
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unei legături' imperfecte (care
picură) dintre două ţevi (Ia cada de
baie, chiuvetă, vas de WC etc.),

pentru

a împiedica picurarea
nedorită se face prin ungerea cu
adezivu codez de jurîmprejurul
celor două tevi (bine curăţate),
urmată de înfăşurarea (bandajarea)
locului de îmbinare cu o ţesătură din
bumbac îmbibată În acelaşi adeziv.
La finalul operaţiei, bandajul se
leagă cu o sfoară. La fel se poate
proceda şi În cazul În care picurarea
se produce din- cauza unui mic
orificiu (por) apărut prin uzură.

1

Corespondenţă

de lemn groase de 40 mm. Acesta
poate fi ataşat scării doar la nevoie,
cu alutorul a câte trei şuruburi cu'
piuliţa (3) introduse În orificii date
cu un burghiu, ca În figură.
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Pentru a face orice lucrare pe
un acoperiş Înalt, terminat în varf
ascutit, se va adapta unei scări
simp.fe, obişnuite (11., prelungitorul
de siguranţă (2), alcatUIt din sfinghii

Capetele de creioane, rămase
prea scurte pentru a mai putea fi
folosite comod În continuare, pot fi
prelungite, simplu şi complet
necostlsitor, ' ca ,În figură, astfel:
1=Ie înfăşurati În puţina hârtie unsă
cu aracetin; 2=le introduceţi În
capacul unur pix, stilou stricat ori
Într-un tub tip "carioca"; 3= atunci
când nu-' folosiţi, îi puteti introduce
vârful În interiorul capacului (3),
pentru a-I feri de rupere.
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IONEL GHEORGHE
În telecomunicaţii, acustică şi În alte domenii se
ca unitate de măsură decibelul (dB) sau neperul
(Np).
.
Decibelul reprezintă logaritmul zecimal al unui raport
dintre nivelul de intrare şi cel de ieşire. Dacă discutăm de
nivelul puterilor, avem
A(p)=10 log10 P2IP1 (dB),
iar dacă discutăm de tensiuni sau curenti, atunci avem;
A(u)=20 1~10 U2lU1(dB)
A(O=20 log1 o 11112(dB),
unde P1, U1, 11 sunt valorile de la intrare, iar P2, U2, 12
sunt valorile de la ieşire.
Exemplu
Avem un amplificator. La intrare disipă o putere de 0,1
mW, iar la ieşire obţinem 1W. Rezultă că avem o
amplificare În putere exprimată În dB de:
P1=0,1 mW=10- 4 W, P2=1W, rezultă
A(p)=10 log10 P2IP1=10 log1n..1/10-4=10 log10
104 =10x4=400ts.
Dacă, făcând raportul tensiunilor, avem la intrare 10 mV,
iar la ieşire 1OV, vom avea o amlJlificare exprimată În dB de:
U1 =1 OmV=1 0-2 V, U2=10V, rezultă
A(u)=20 log10 U2lU1=20 10glD 10/10-2 =
= 20 log 10 103 =20x3=6u dB
Toate acestea În cazul amplificării. Când avem de-a
face cu atenuarea semnalului, atunci În faţa valorii
exprimate În dB vom avea (-). Vom lua aceleaşi exemple,
dar le vom inversa, şi atuncI vom avea pentru putere:
Puterea de intrare P1=1W.
Puterea de ieşire P2=0,1W.
At(p) =.1 O log10 P2IP1=10 10g11) 10-4/1=
= 10 log 101 0- 4=1 O(-4)=-4U dB.
In cazul tensiunii avem:
U1=10V, U2=10mV=10- 2 V, rezultă
At(u)=20 log10 U2IU1=20 log1Q. 10-2/10=
=20 log 10 10-3 =20 x (-3)=-60dB
Toate aceste măsurători se efectuează În curent
alternativ şi pe rezistenţe .de ieşire (de sarcină) egale.
Raportul nivelelor tensiunilor, curenţilor şi puterilor Între
două puncte ale sistemului reprezintă valori relative. De
obicei ne interesează valori absolute ale mărimilor În
diferite puncte ale sistemului.
Impedanţa de sarcină convenţională tehnică este
Zs=600n.
Nivelul absolut de tensiune sau curent Într-un anumit
punct poate fi mai mare sau mai mic după cum În relaţia de
bază a puterii avem Zx (impedanţa):
ZX<600 O; Zx>600 O; ZX=600 O
Pe baza celor menţionate, aparatele de măsură a
nivelelor sunt gradate În nivele absolute de tensiune.
Până acum am vorbit de nivele absolute, adică de cele
În care noi injectăm un anumit nivel (nivel O) şi măsurăm la
ieşire un alt nivel, În funcţie de tipul de circuit (amplificator
sau atenuator). Dar ce ne facem când avem de efectuat
verificări Între două puncte diferite ale sistemului? Atunci
vom discuta de nivele relative, Întrucât nu avem la intrare
nivel O, ci cu totul altă valoare.
Având În vedere cele spuse de noi, vom avea mărimile
de la punctul 2 raportate la mărimiie de la punctul 1, P2,
U2, 12 devin valorile de la intrare, iar P1, U1, li valorile de
la ieşire şi vor fi luate ca punct de referinţă cu relaţiile:
Ar r)=10 Ig P1/P2
Au }=20 Ig U1/U2
Or)=20 fg 11112
Comparând relaţiile
AIP)=10 Ig Px/P0=10 IgPxl1 mW
utilizează

A

A u)=20 !Q Ux/Uo=2O Ig UxJO,nsv

A i)=20 Ig Ixllo=20 Ig 1x/1 ,29mA

şi

A!pr)=10 Ig P2IP1
A Ur)=20 Ig U2lU1
A Ir)=20 Ig 12111,

TEHN/UM - martie 1999

se constată că nivelele absolute reprezintă un caz
particular al nivelelor relative, luându-se ca referinţă
rezistenta de sarcină a generatorului normal.
Cunoscând nivelele absolute În punctele 1 şi 2, putem
determina nivelele relative.
Astfel, dacă nivelele absolute de tensiune ale celor
două Buncte sunt:
AC 1)=20 Ig U1(0,775 V şi .A(U2)=~O·lg U2I~,775 V,
atuncI nivelul relativ de tensiune al punctuluI 2 fată de
punctul 1 este:
A{2,1)=10 Ig_ U2IU1=20Ig U2/0,775V/U1/0,775V=
= 20 Ig ~~0,775V-2~ Ig U1/0,.775=A(U2)~A(U1).
DecI nivelul relativ de tensiune al unUi punct faţă de alt
punct este diferenţa nivelelor absolute dintre cele două
puncte.
Pentru a putea exprima valoarea absolută a mărimilor
În decibeli [dB], se considerit puterea de referinţă Po,
tensiunea de referinţă Uo, curentul de referinţă 10. Valorile
de referinţă reprezintă nivelul de O dB (a nu se Înţelege că
la O dB nu avem nici un fel de semnal, tensiune sau
curent), faţă de care mărimea analizată va avea (n dB] În
conformitate cu relatiile:
A(p)=10 10910 P/Po [dB] pentru puteri; dacă Po = 1
mW, unitatea se numeşte O dBm (OdB miliwatt)
Po=1 W se va numi OdB w (OdB watt)
O exceptie o face nivelul de O dBIl, care se va referi la
raportul tensiunilor având ca Uo= 1IlV şi atunci relaţia va fi:
A(u)=20 10910 U/UO [dB].
In telecomunicaţii se foloseşte pentru sistemul
internaţional
valoarea de OdB, corespunzătoare
următoarelor mărimi:

Putere
Po=1 mW (pe o rezistenţă de 6000)
Tensiune
Uo=0J.775 V (pe o rezistenţă de 6000)
Curent
10=1,i!9 mA (pe o rezistenţă de 6000)
Atunci când rezistenţa de intrare diferă de cea de
ieşire, vom avea ca rezultat diferenţa dintre raportul
tensiunilor calculate În dB şi raportul impedanţelor, tot În
dB, sau suma dintre raportul curenţilor În dB,şi raportul
impedantelor tot În d B : "
A(u}=20 log10 U/U0-1 O IOg1a..~0
A(i)=20 IOg10 1110+10 log10 ~.u.o
Când se discută de valorile raportului În Np (neperi),
avem acelaşi mod de calcul, dar cu diferenţa că formula se
referă la lo~aritmul natural sau neperian, astfel:
N!P)=O,O In P2IP1
pentru putere
N u)=ln U2IU1
pentru tensiune
N 1)=ln 12111
pentru curent
log10=lg
10ge=ln
(logaritm În bază e)
In x=2,3Ig x
1 Np=8,69dB;
1dB=O, 115Np
Dacă dorim să facem corecţii În raport cu impedanta de
ieşire şi/sau de intrare, atunci vom avea:
pentru
Z=75 O
-1,05 Np (-9d~
Z=150 O
-0,7 Np_ (:'6 d
Z=1500 O
+0,45Np (+4 d ).
De-a lungul activităţii noastre vom mai auzi de nivelul
de măsură; el reprezintă valoarea nivelului absolut de
tensiune Într-un anumit punct al circuitului, măsurat În
punctul respectiv când la intrarea circuitului se aplică un
generator normal (OdB). Nivelul de măsură nu coincide cu
nivelul relativ dacă sistemul nu are impedanţa de 600 n.
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metodă
interesantă de

ieftină,

estetică şi
pereţii din
interiorul unor încăperi. care dau
direct spre exterior (din case şi
apartamente de bloc) constă în a-i

a decora

acoperi cu lambriuri (panouri) din
rogojini de papură, mrămate în
stinghii de lemn. Pe lângă rolul
decorativ, aceste panouri au şi
calitatea practică de a izola fono şi
termo pereţii, contribuind astfel la
menţinerea unei temperaturi mai
ridicate în încăpere, pe timpul iernii,
şi la atenuarea zgomotelor care vin
din exterior.
Lucrarea este relativ ieftină şi
simplu de executat. Incepeti prin a vă
procura: rogpjinile (1), stinghiile (2)
din scândura brută, groasă âe 15-20
mm şi late de circa 30 mm, stinghiilerame (3) groase de circa 20 mm şi
late de Î 00 mm, şuruburi pentru
lemn cu dibluri din material plastic
(4). Separat, preparaţi o soluţie
concentrată de sulfat de cupru (piatră
vânătă) în apă caldă.
Procedaţi astfel:
• fixaţi - bine întinse (cu tinte de
tapiterie) - marginile rogojinilor pe
rama lucrată din stinghiile (2);
• pe spatele panOUrilor astfel
realizate pensulatl sau pulverizaţi
soluţia de sulfat de cupru (contra
mucegaiurilor, ciupercllor şi a
insectelor);
• aranJaţi provizoriu Ranourile pe
perete şi stabiliţi cu grijă locurile în
care vor fi fixate cu ajutorul
şuruburilor (4) trecute prin ramele lor.
In aceste locuri, introduceţi în perete
diblurile din material plastic;
• acoperiţi suprafata ramelor (3)
(bine finlsate) cu două straturi de
nitrolac sau Palux. După uscare,
montati-le peste stinghiile (2) şi fixaţi
totul definitiv cu şuruburile introduse
în diblurile dinainte introduse în
perete.
Dacă doriţi, la sfârşit p'uteti
pulveriza şi suprafaţa vizibilă a
rogojinilor cu nitrolac. Acesta le va da
aspect lucios, le va conserva mai
bine şi va permite o mai uşoară
curăţare a lor de praf.
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Ideea de a realiza un receptor
cu etaje separate
pentru semnale
modulate În amplitudine, nu este prea
entuziasmantă
pentru constructorul
amator. Totuşi, această provocare poate
deveni tentantă atunci când Întregul
aparat se poate realiza cu un singur
circuit integrat şi câteva componente
auxili~re şi când reglajele nşcesare
punerii la punct sunt simple. In plus,
realizarea practică a unui astfel de
montaj este o bună ocazie pentru
amatorul Începător de a se familiariza cu
construcţia şi funcţionarea unui receptor
superheterodină clasic,
pentru fiecare funcţie,

Tr2

220 ţ.tF
220 ţ.tF

superheterodină.

Aparatul prezentat se bazează pe
circuitul integrat KA22427, care conţine
toate elementele necesare realizării unui
receptor superheterodină, amplificator
RF de intrare, mixer, amplificator de
frecvenţă intermediară, demodulator şi
amplificator de audiofrecvenţă. Schema
electrică este prezentată În figura 1.
Semnalul de radiofrecvenţă, selectat cu
ajutorul circuitului oscilant L 1-Cv1, este
aplicat inductiv, prin intermediul L2,
etajului de intrare al circuitului KA22427.
Acesta este amestecat cu semnalul
oscilatorului local. Frecventa acestor
oscilaţii este cu 455kHz mai mare decât
frecventa semnalului receptionat şi este
determinată de circuitul acordat LoscCv2. Acest circuit este acordat sincron
cu circuitul de intrare L 1-Cv1. Semnalul
de frecvenţă intermediară, 455kHz, este
aplicat prin intermediul transformatorului
Tr1 etajului amplificator de frecvenţă
intermediară. Transformatorul Tr2, de
asemenea· acordat pe 455kHz, este
conectat la ieşirea acestui etaj. Semnalul
util, demodulat, este
bil pe pinul8

al circuitului integrat. Prin intermediul
unui filtru RC, acesta este aplicat intrării
amplificatorului de audiofrecventă, pinul
9. La ieşirea acestuia, pinul12,se obtine
semnal audio amplificat.
şi
Dispunerea
componentelor
cablajul imprimat, faţa cu componente,
sunt prezentate În figura 2.
Bobina de intrare L 1 conţine 80-100
de spire din liţă de radiofrecvenţă
bobinate pe o bară de ferită, iar bobina
de cuplaj L2 conţine 5-10 spire din
acelaşi conductor. Bobina oscilatorului
local, Losc, pentru unde medii,
frecventă
transformatoarele
de
intermediară, precum şi condensatorul
variabil sunt de tipul celor folosite curent
În receptoarele de producţie industrială.

Acordarea receptorului se face cu un
generator de semnal sau, În lipsă,
folosindu-se un post de radiodifuziune.
Se Încearcă recepţionarea unui post
puternic, după care se reglează
transformatoare le
d_E?
frecvenţă
intermediară pentru obţinerea unui
semnal maxim la ieşire. Se reglează
apoi circuitul oscilatorului local şi
condensatorul trimer al circuitului de
intrare pentru acoperirea Întregii benzi
recepţionate.
Deşi
simplu,
receptorul
performant şi, bine reglat,
satisfacţie amatorului.

este
oferă

