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~rezentat În
,....
',.figura1este
o
•
constructie ce se
aseamănă cu cea
....

.1.

prezentată În numărul
trecut şi" caşlaceea,
este foarte, utilă

pentru cei' care

12

posedă .osciloscoape

OV

cu unsinpur spot, În
sensul ca acest
accesoriu permite
vizualizarea simultană
atât a două semnale
ale cătorfrecventenu
depăşesc 20kHzcât

şiaceJorde frecventă

mai ridicată{10~t5
MHz). Sche'ma
electrică este' simplă
şi nu contine decât
trei circuite integrate
CMOS, unul de, tip
MMC4016 (sau
MMC4066 compatibil
pin la pin cu
MMC40161, un altul
de,tip MMC4013 şi
ultimul de ,' tip
MMC4093, la care se
mai adaugă câteya
componente pasI ve
(rezlstoare, potentiometre,
condensatoare,
diode, mufe şi
comutatoare electrice
, actionate mecanic).

PARAMETRI TEHNICI
!i - tensiunea sursei de alimentare:
; - curentul absorbit din sursă:
~ - impedanţa de intrare:
~ - moduri de lucru:

I

MODUL CHOPPER

j

~
~

- modul de măsurare:
- intervalul de frecvenţă:

~ - intervalul tensiunilor C.C.:

I~
~

~

c.a ...

- frecvenţa de eşantionare:

c.c./c.a.;
c.c.:20 kHz (K1A, K1 B închise);
c.c.:40 Hz-20 kHz (K1A, K1 B deschise);
±7,5 V
15 Vv-v cu componentă continuă .:t 85 V;
aproximativ 57-60 kHz.

R---------------------------------------------------

II

I

MODULALTERNAT
~~.-----------------------------------------------

i~l - mo duI de masurare:
-

1- intervalul de frecvenţă:
!i

li - intervalul tensiunilor C.C.:

c.a.:
(Continuare În pag. 4) ,

±7,5 V;
maximum 40 mA;
100 kn 1140-120 pF;
chopper-alternat.

c.c./c.a.;
c.c.:15 MHz (K1 A, K1 B închise);
c.a.:40 HZ-15 MHz (K1A, K1B deschise);
±7,5 V;
15 Vv-v cu componentă continuă < 85 V.

Fig. 3
TEHN/UM - iulie 1999

II

• •'§@I'§'i.tri§l!IIMil!l'lI.
(Urmare din pag. 3)
cum am mai amintit, schema de
principiu
este
asemănătoare
"Comutatorului
electronic
pentru
~ din numărul trecut al revistei şi
este formată dintr-un multiplexor analogiC
2:1, care nu face decât să comuteperiodic,
alternativ, semnalele care se gasesc la
cele două intrări, CANAL Aşi CANAL B,
spre o ieşire comună, care, la rândul ei, se
cuplează la intrar~a propriu-zisă a unui
osclloscop cu un singur spot.
Comutarea este asigurată cu porţile
de transfer U1Aşi U1 B din circuitul int~rat
MMC4016 (sau MMC4066). Modalitatea
de lucru este selectată de comutatorul
KCA şi permite montajului să funcţioneze
fie ca multiplexor-chopper, În pozitia A, fie
ca un multiplexor-alternat ce are fa ieşire,
pe durata fiecărei curse directe a spotului
osciloscopului, forma de unaă a
semnalului uneia sau al alteia din intrări (în
pozitia B).
In modul de lucru "chopper" (KCA În
poziţia A), comanda comutănlor este dată
de un circuit "astabil" ob~nut dintr-unul
dintre cei doi bistabili de tip D ai circuitului
MMC4013, care furnizeaza două semnale
dreptunghiulare În antifază la ieşirile de pe

pinii 12 şi 13. Cu valorile definite În schemă
~ntru oscilator (R01, R02, R03, R04,
C01, C02), frecvenţa de oscilaţie se află
În jurul valorii de 115-120 kHz.
Semnalul de la ieşire, corespunzător
fiE?cărui canal de intrare, pe durata cursei
directe a osciloscopului, se va regăsi sub
forma unor eşantioane din semnalul
original, dar care, datorită comutării cu o
frecvenţă de repeti~e suficient de mare În
raport cu cea a formei de undă, va apărea
pe osciloscop practic nedeformat pentru
cel care face vizualizarea.
.IŢl modul de lucru "alt~rflaf' (KCA În
poZiţia B), comanda comutanlor este dată
de semnalul În formă de dinte de ferăstrău
al deflexiei ~ orizontală a osciloscopului.
Acest semnal se aplică ,prin intermediul
unui circuit de derivare CI1-R 1.. ,Ia intrările
12 şi 13 ale unei porţi "SI-Nu" TriggerSchmitt a circuitului integraf MMC4093. La
ieşirea acestei pqr1i s-ar putea obţine un
semnal .dreptunghiular foarte Îngust, de
circa 0,5-1 IlS. Er este consecinta ram~i
descrescătoare (mai rapide) a dintelui de
ferăstrău de deflexie orizontală. Practic,
poarta U3D funcţionează ca un circuit
monostabil a cărui constantă de timp este
dată de rezistenţa R2 şi capacitatea de

Aşa

o o

O

a

O
;::.

!ntrare a .circuitului amintit. Totuşi, durata
Impuisuiui creşte datorită ~pacităţii relativ
mari a condensatorului CI1 (necesară
fun9tionării monq,sta~ilului şi la frecvenţe
mal Joase), mascand In acest fel comutatla
mult mai rapidă a monostabilului conceput
În acest fel. Acest lucru nu este, din fericire
deranjant.
'
Semnalul de comandă la pqrţile de
transfer, se!ecteţt pentru m.odul de lucru
~Ies, se obţine fie de. la oscllp,tqrul propriu,
fl~ d~ leţ baza qe timp! pnn Intermediul
~lrcUitulul de denvare ŞI monostabil (din
Intrarea TLV - tensiune liniar variabilă) şi
este aplicat bistabilului divizor de frecvenţă
(1 :2) U2A.
Intrarea În fiecare dintre comutatoarele
de canal se face prin intermediul câte unui
.condensator C1 A şi C1 B. Acestea au
conectate În paralel câte un comutator
K1 Aşi K1 B, care, În momentul În care sunt
Îr)chi~ (simultal'1 sau independent), permit
ŞI trecerea unei eventuale componente
continue ce s-ar afla la intrarea canalului
respectiv. După condensatoarele şi
comutatoarele amintite anterior se află câte
un circuit divizor de tensiune format de
rezistorul R1A (res~ctiv, R1B) şi rezistorul
R2A (respectiv, R2B). Semnalele culese
de pe cele două
divizoare sunt aplicate
fiecărei intrări a porţilor
de transfer-comutatoare
U1 A pe pinul 1,
res~tiv, U1 S, pinul 3.
Deoarece valorile
potentialelor pe intrările
celor două porţi de
transfer nu trebUie să
depăşească foarte mult
limitele tensiunii de
alimentare, se impune
protejarea acestora,
proteQtia la supratensiune fiind asigurată
de gruRuriie R1A, R2A,
D1 A, D2A (resgectiv,
R1aR2B,D1aD2B).
Oscilaţia
de
comandă a eşantionării
(sau alternat) este
furnizată de bistabilul
MMC4013, care asigură la ieşirile 1 şi 2
semnale dreptunghiu-

~~==========~=~~D~=============~O~
Fig. 4
I

~~~==============~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=====~;;==~
r
o . .

O O O
o

o

o

O
O
O

O

O
O

o

a

o

a

00

0I
o

O 00
O a
O 000
00 O o
oa 00 a

c

a

a

O

°

O
I

a
a
a

..

orizontală).

o

o ao a O
O
c ao c O
a

a O
o O
a O

a

o

0000000

a

o--a

QIICI

~~

~

oi

~

°

o

°

°

a
a
a
a
a
a
a

o o

o

00 o

a

O

a
n
a
°
a
O
a
-==--_______________
--.:.....J

r

a....;;;;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II

O
O
O
o

o a..'-...,;o0.....O
...IO

:~O\oiooo

O
o

°
a--a

antifazăj

factor
Iare În de ump ere
cu de
un
50% şi cu frecventa de
aproximativ
57-60 kHz
(sau cu jumătate
din
frecvenţa ae baleiere pe

Fig. 5

fi

Frecventa de osciÎn modul de lucru
choppat este dată de
rezistenţele şi condensatoarele mal sus amintite şi poate fi modificată,
după
dorintă,
prin
schimbarea valorilor
condensatoarelor. Dacă
semnalele ce urmează
să fie vizualizate nu
depăşesc frecvente de
1-2 KHz, comanda de
comutare poate fi de
frecventă mai joasă, 2030 kHz. In acest caz, la
ieşire, semnalele se vor
reconstitui din eşan
tioane cărora le vor
"lipsi" fronturi le de
comutare, care, În cazul
unei
comenzi
de
mai
laţie

frecventă

ridicată

(57-60 kHz), sunt uşor
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-) OSCILOSCOP
vizibile şi pot, eventual, deranja peste eotenijalul .de '. referinţă .al iotrărilor
vizualizarea formelor de. undă.
{,,masa' de semnal de intrare). In felul
rmpeqanţa de intrare a montajului este
acesta apare o însumare; În raport cu
'fur'ctie de impedanta. de intrarea p.ptentialui de masă de alimentare, pe
osciloscopului care se ,utilizează. (furata comenzii, a semnalului, eşantionat
Deoarece, În general, imoedanta de intrare şi a., P9tenij~ului.· variabil aplicat fiecărui
a unui oscil~'estedefinltă ca fiincj.de canal În parte. Drept urmar~r fiecare
ordinul 1, MDI/ 30C"1OOpRÎnschema semnal de pe cele două' canale se va
propusă, aceasta. va' afecta ,foarte putin
reconstitui ~ oscilosc~ axat pe verticala' '
Impedanţa _generală de ... intrare a
tubului cat6dic la un nivel difenl de celălalt
montajului. Ca urmare, impedanta. de (sau la acelaşi nivel, 'În cazul 1n care
intrare a ansamblului montajc-OsciloscoP cursoarele potenijometrelor PA şi PB sunt
este de aproximativ 100 kn//40-120 p'F, În la acelaşipotenVaI). Fată de schema din
funcţie de acurateţea de execuţie a
numărul . trecut,
prin
Înserierea
.montajului şi a ansamblului format din QOtenţiometrelor PA şi PB .curezistentele
cablul coaxiafşisonda de măsurare ce se RAşi,respectiv, AB, se obtine o "lupă" a
vor cupla la intrările CANALAşi CANALB. tensiunii de axare,ciJ avantajul care
Cu ajutorul acestui· montaj 'nu se ~t decurge din aceasta, dar cu dezavantajul
determina cu exactitate valorile tensiunilor IimnăOI posibiiltăiji de a ;,baleia" simetric, pe
de intrare, deoarece divizoarele de verticală, J)9ziţionarea celor două spotu",.
tensiune din intrări . reduc semnalul
Din cele arătate anterior se"%deducecă
vizualizat la aproximativ 0,9 din valoarea osciloşcopul trebuie să fie comutat pentru
sa .reală. Determinarea pe osciloŞ9OP., a vizualizarea semnalelor de curent
acestora este numai· estimativă~ De continuu, şi nu·. pentru cele de curent
asemenea, semnalele cu fronturi abrupte alternativ. Cu toate acestea, se P9t
(cele de frecventă mare) vor .fi ,uşor viţualiza. şi semnale de curent· altemativ
prin actionarea.comutatoarefor K1 A şVsau "
deformate ,datorită
necompensării
'
capadtive a divizoarelor de tensiune de la K1B.
Condensatoarele. C1 .. ,C8 au rolul de
cele două intrări.
.
O particularitate ,a schemei este decuplare' Ia "masă'~, din punctul de
posibilitatea de
axare .' verticală vedere .al curentului." alternativ," a
potenijalelor variabile VAcşi VB.. Alterarea
Inde~ndentă a semnalel,or. ce se
potentiellelor VA şi va de către o
vizuaJizează, În poziţii ce fac ca cele două
fotme .de undă să nu se întteJ>.?trundă, comp.pnentă continuă de la cele două
evitându-se, .astfel, confuziile. În intrări este nesemnificativă, deoarece
interpretarea lor. Acest lucru este posibil ' aceasta este divizată Într-unrapqrt mai mic
prin aplicarea câte unei componente de. 1:100,. micşorare dată de relatia
continue ' variabile şi independente peste ~oximaijvă PA:(PA+.R1A+.A2A). Nu intră
semnalui fiecărui canal În parte. Pe fiecare în discuije aplicarea de potenţiale continue
comutare a esantionării (sau la fiecare excesiv de mari, deoarece acestea ies din
baleiere, modul. de lucru "alternat"), intervalul valorilor de tensiune permisive la
intrare.
'
potenţialele continue culese de pe
Tensiunea de alimentş.re poate fi
cursoarele J)9ten~ometrelor PA şi PB sunt
apUcate independent, prin intermediul cURrinsă Între ±2,5 V Şi., ±.7,5~V, .dar trebuie
'portilor de transfer U1C şi U1D ,ale să fie bine filtrată şi stabilizată (riplu sub 1%0
circuitului MMC4016 (sau' MMC4066), şi stabifizarea În raport cu vanaija tensiunii
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continue generale de alimentare AU+7 sv /
AUintrare < 1~0.). Stabilizarea.foartebpna Cţ
sursei ce alimentare este· necesara mal
ales În cazul semnalelor foaMe mici, de
ordinul mifjyo~ilor, .Ia care variaija tensiunii
de alimentare conduce la apropierea sau
depărtarea celor două forme de undă,o
dată cu deplasarea simultană a. celor două
"spoturi" pe verticală, fapt ce ar conduce la
eventUale erori În interpretarea acestora. In
funcţie de tensiunea de alimentare aleasă,
tensiunea semnalelor de intrare nu trebuie
să· o de~ească ~ aceasta. Excepije
face cazul În care se vizualizează semnale
alternative de valori vârf-vârf mai mici decât
15 V (pentru alimentare la ±7,5 V)
suprapuse peste componente continue de
până la 85 V (K1 AşVsau K2A deschise),
Dacă nu există P9sibilitatea alimentării
dintr-o sursă de tensiune dublă, se ~te
recurge la serviciile unui artificiu Simplu,
care Jabrică" o tensiune de miJoc ce va fi
definită ca .potential de masa. Schema
circuitului de alimentare, împreună cu
potenijometrele deaxare verticală, este
prezentată în figura .2.
.
.
Referitor fa componentele pasive,
este recomandabil a se utiliZa piese de
bună
calitate., Condensatoarele
electrolitice trebuie să aibă pierderi mici,
folosindu-se, eventual, cele cu tantal. Cu
excepţia condensatoarelor C1 A, C1 B şi
CI, care trebuie să suporte b tensiune
continuă de minimum 100 V, toate
celelalte ·vor fi" de minimum 16 V c.c.
Rezistoarele sunt pe pUtere mică, 0,25 W.
'Potentiometrele se recomandă a fi de tipul
multitură, bobinate.
". O mq,dalitat~ de realizare practică este
propusă In figunle 3,.4, 5 ŞI 6.. Acestea
reprezintă, respectiV, desenul de găurire a
cablajului dublu-placat văzut dinspre
partea cu lipiturile, desenul de cablaj, de
asemenea dinsp.re partea 'cu lipiturile,
desenul de cablaj de pe fata cu piesele şi
desenul 'de amplasare a componentelor.
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propusă
(pornir~?~~'
" întârziată), consumatorul dont • de;(~t
exemplu, un avertizor sonor - va fisi:)1
alimentat de la sursa lui specifică prin..' i;ll~
tr-o pereche de contacte ale releuluJ ':l~~
!l0rn:tal deschise (ND), deqi care se'~!,'
mchld la anclanşarea releuIUl.~l~
Pentru qprirea consumat9rulţli, ~e :1;~1\
mtrerup.e ahmentarea montajulUi prin. i!\~:
deschiderea întrerupătorului K. Astfel(.\~~
releul revine în repaus şi, tot9dat~,ii;~~1
condensatorul C se aescarcă rapid prm,\~j
dioda 01 (care acum poate conduce, .ţ~1
nemaiavând plusul tensiunii de ,•.~~
alimentare U pe catod) şi prin (il
temporizare

Fiz. Alexandru MĂRCULESCU

A

d~~~~~Jr~e2~\g, ~gr~~ft~~~, ~~~ai~j!~
pentru o nouă
comandată prin

actionare temporizată; \oi
Închiderea lui K.
. :i~

Durata T a temporizării ~ÎntârzÎerii;~
de pornire) este determinata atât de ;;~

r~~i~ln:~esd~e~:?~~i~\lj~s~a~gt pş~n~~Wi

JiA74.1.
r:1IL2x7

constanta de timp 't=H·C('t- în
secunde, R - În ohmi, C • în farazi) a
!,dtivizorUlu,i" R-C carAe QDolar.ilzd~az.ă :'~.\î
m rarea nemversoare a o. e p' a, ne \'
putem propune să-j "permitem";'
condensatorului C să se Încarce, până 1~
la bascularea AO, la circa 63% din 1
valoarea totală a tensiunii de alimentare ";i
U. In acest caz, un calcul elementar ne . .~
arată că divizorul R1/R2trebuie astfel ):0
dimensionat Încât R2=1,TR1. Nu am "~~
ales Întâmplător acest nivel de .~
Încărcare a lui C, ci tocmai pentru că Înl~'
acest fel durata T a temporizării. dorite1~
va coincide, aproximativ {În limita .;~i
toleranţelor lui R, C, R1 şi R2), cu
11
constanta de timp't=RC,. permitând i~
astfel o dimensionare mai comodă a "\\
divizorului R-C.
De exemplu; pentru C=50/lF.şi ~:
R = 1 MQ rezultă T=50 s; pentru C=100 llF (.0
şi R=1 MQ rezultă T=100 s; pentru,
C=1 OOO/lF şi R=1 MO, T=1 000 s etc.
Pentru a obţine o temporizare
reglabilă continuu În intervalul 0+T,
rezistenţa fixă R se Înlocuieşte cu un"
p'otenţiometru de valoare echivalentă
(înseriat cu o "mică" .rezistenţă de
limitare).
Montajul' poate fi transpus În
varianta oprire intirziatA prin simpla
inversare între ele.a bornelor de intrare
I

L -.....__----~--------~~------------_1~
M~

ntre
aplicaţiile
tipice . ale
amplificatoarelor operationale (AO)
În configuraţia de; comparator (de
tensiune) se numără şi realizarea - cu
mijloace extrem de simple, dar, totuşi,
cu rezultate destul de bune - a
diverselor variante de circuite de
temP.qrlzare.
Alăturat
vom ilustra această
aplicaţie deosebit de utilă a AO prin
cazul concret al unui montaj de pornire
Întârziată, plecând de la schema d~
principiu simplificată din fiaura 1.
Desigur, pentru ca montajul /sa. poaţă
comanda un releu uzual - ŞI, pnn
intermediul contactelor de lucru ale
acestuia..! circuitul de sarcină dor,it -, la
ieşirea AO a fost adăugat un etaj de
amplificare realizat cu tranzistorul T1 .
Intrării neinversoare a AO i se aplică
potentialul fix (în. raport cu masa)
UN=R2'U/(R1 +R2), care poate fi ales
convenabil (între zero şi U) prin
dimensionarea .' adecvată a divizorului
R1-R2. Acest potenţial de referinţă va
nivelul. de
încărcare
a
dicta
condensatorului C, pentru care ieşirea
AO basculează În saturaţie negativa.
Intrării inversoare a AO i se aplică
potenţialul Uc variabil În timp mai.,
precis, crescător din momentul închiderii
alimentării din înfrerupătorul K. Intr-adevăr,
la. Rornirea alimentării,
condensatorul C începe să se Încarce
prin rezistenţa R înseriată, dioda 01
fiind blocată (invers polarizată).
Tensiunea
Uc
de
la
bornele
condensatorului creşte exponential În
timp, . astfel că, la un' moment dat,. o
egalează şi o depăşeşte pe UN, moment

I

II

OV

În care comparatorul Ao basculează În
saturatie
negativă,
ieşirea
lui
comandând - prin tranzistorul T1, care
intră astfel În conductie - anclanşarea
releului ReI. Pentru varianta de

ov
• - .o,..tat
p.nt,..u pi .. ,..d ..,.,j.
f'o.,..t. mici
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ATELIER

1

ale operaţionalului, aşa cum se arată În UN mai' mare din valoarea tensiunii de
figura 2, unde s-a introdus şi reglajul alimentare U, pdn redimensionarea
duratei, ,de temporizare, despre care divizorului R1-R2. Soluţia cu creşterea
vorbeam Înainte, prin înlocuirea lui R cu valorii lui C este limitată de creşterea
simultană a pierderilor Jn dielectricul
grupul' R'+P" Logica "inversă:: impune
fotuşi; şi o modificare minoră În circuitul condensatorului, pierderi care -.Ia rândul
de, pornire/automenţinere.
Astfel,
lor -impun restrictii În ceea ce priveşte
mărirea valorii lui P. Soluţia cu valon C
întrerurătorul de alimentare K a fost
Înl,ocui ,.printr-un, buton cu revenire, B, "moderate" (p.ână la 1 000 JlF) şi cu
care,se apasă un timp scurt pentru a da valori mai mari pentru P este preferabilă;
comanda de. pornire (anclanşarea dar şi aceasta este limitată de creşterea
r,eJeU,IUn; O pereche .sup.',imentară dei! influenţei perturbatoare a semnalelor
contacte ale releulUi (k1- normal parazite
şi
de
ambiante,
ca
deschise) asigură, autoalimentarea performanţele modelului de AO· folosit
montajului atât timp cât releul Rei este (impedanţă de intrare, curenti de
anei şat, dar Întrerupe tensiunea de polarizare de intrare). Pe de altă parte,
ali ntare la încheierea duratei' de mărirea pragului de referinţă U.N poate
. conduce, teoretic, la durată intrnită' de
temQorizare T.
Cu valorile indicate, durata opririi temporizare; dar şi în acest caz intervin
temporizate poate fi reglată <:aproximativ practic limitări dictate de rezistenţa ",de
în Intervalul 0+1000 s. Extinderea fugă" a condensatorului C (care,
domeniului de temporizare presupune formând un divizor cu ,grupul serie R~+P,
fie mărirea valorilor lui C şi/sau P; fie va "refuza" să se Incarce până la
"fortarea" Încărcări,i lui C la o fractIune val,oarea tensiunii U), precum şi limitările
l

menţionate
În ceea ce priveşte
performantele operaţîonalului.
Folosindu-se condensatoare cu
pierderi foarte mici (cu tantal, de cel mult
1 000j!F) şi amplificatoare op.erationale
cu J-FET sau MOS-FET la intrare, se
pot, totu~i, obţine cu astfel de mOlitgje
temporizari de J?ână la ordinul orelor. De
pilda, În figura 3 este dată o schemă de
temporizare gen pornire intârziată cu
durata maxima a temporizării de cel Quţin .
o oră. Reglajul proprh:J-zis al duratei T se
face din Rotentiometrul p,. trimerul R3
(introdus În divizorul ce polarizează·
rntrarea neinversoare) servind la
ajustarea plajei. După' cum se observă,
în acest caz s~a apelat la un operational
mai performant, cu intrare pe J-FET
respectiv unul din cele două de acest fei
conţinute În cap.sula TL083CN. Valoarea
potenţiometrului'~ poate fi ,mărită până la
10 MO, cu pllecauţll speciale de ecranare
şi cu conditia folosirii unui condensator C
cu pierderi foarte mici.

.....
D, . . - - - 0
T2

8FWll

DJ.
J.N4002

-----01

OS
lN4007

Us

ov
În circuitele de temporizare, utilizarea
unui tranzistor cu efect de câmp (TEC
sau FET) permite adaptarea optimă Între
impedanta foarte mare sub care trebuie

+

"urmărită"

Sis.

! la

~~~~--~----~
Con.sumator
comandat
220V"'"

0----------~~--~~--~
Ilb

Încărcarea/de$cărcarea

condensatorului de ternporizare (fără a-i
perturba legea exponenţială cunoscută)
şi impedanta joasa de lalhtrarea blocului
de comandă a re1eului ce actionează
consumatorul dorit. Un astfel de exemplu
este reamintit În figura t, cu sugestia de
intercalare. În circuitul de reţea şi,
respectiv, .1n cel de, acţionare, a
consumatorului Rs dorit, prezentată În
figura 2.
, După cum se observă, din aceste
figuri, alimentarea montalului se face de
la reţeaua alternativă de 220 V prin
intermediultransformatorului Tr, care
furnizează În' secundar circa 9V- la
minimum 100-200 mA., Consumatorul Rs
este presupus "de reţea", fiind alimentat
temporizat prin contactele k1 (normal
desCh,ise) ale releului Rei, d, ar putând fi
(opţional)
alimentat
şi
. direct,
netemporizat (Rozitia D ~ direct a
comutatorului 'f<)~ Pentru acţionarea
temporizată, comutatorul K se trece pe
pozitia T.
Prin redresare (01.) şi filtrare (C1),
din
tensiunea
secundară
a
transformatorului se obţine o tensiune
continuă de circa 12 V, folosită pentru \
blocul de comandă a refeufui.-Pentru
Însă,
temRorizatorul
propriu-zis,
plecându-se de la această tensiune de
12 V, s-a "construit" o sursă stabilizată de
9 V (celula R1-Dz).
.
Condensatorul de tem pori zare este
C2, iar Încărcarea.IUI - practic
instantanee '-: se face, prin apasarea
scurtă a butonului cu revenire B,
descărcarea sa, care dă de fapt
temporizarea dorită, făcându:..se prm
grup.ul serie P+R~ conectat., În paralel cu
C2, Între grila FE I-ului $i masă. ,pentru a
reduce pIerderile Re conductoarele de
legătură (atunci când butonul B este

(Continuare În pag, 11)
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Constantin POPOVICI
Schema unei instalaţii pentru argintare
Sursă

curent

/----"'"'""1
Reostat cu cursor
Ampermetru

Anod

~

ţABEL1. Electroliti oianuricipaftJruargintare . \
Componenţi şi

Nr. crt.

parametri de lucru

Cianură

de argint
de potasiu
Carbonat de potasiu
,Hidroxid de potasiu
Sulfură de carbon
2 - Mercaptobenztiazol
Temperatura În QC
Densitatea de curent În Aldm 2
Rapo,rt anod/catod
Filtrare
Agitarea barei catodice
Cianură

2

onductibilitatea electrică şi
foarte bună a impus
utilizarea depunerilor de argint
industria /
electronică
şi
termică

În

electrotehnică.
~

(1) -(1)
"O~"O

e

;;'§_.

~

.~~~ -g::2

.e

qs)(\I,

enc::::JC\I

ooE<1>

a~,..~

~~ c::.::Ju:rru:.:::::
<-:-15'
c::
'-"o
(1)6<<1>,E,

~Q

Q)~
E·Q)

~(\I

._~

U),g:s

re:s

:::le>
~(\I

,si
Q

~

,~

ca

I
Nr.
crt.
1
2

Concentraţia (g/I) electroliţilor
din care se realizează depuneri
Decorative
Protectoare
36
56-75
60
120
45
40-50

0,5-1,5
18-25
0,5-0,6
1/1

0,5
18-25
0,5-2
1/1

Periodică

Periodică

Da

Da

Metalele şi aliaj ele care se pot
acoperi electrolitic prin argintare sunt:
cuprul şi aliajele de cupru, otelurile cu
conţinut redus de carbon, oţelurile
inoxida.bile, aluminiul şi aliajele sale,

TABEL 2.. Defecte şi remediari
Defectul
Depunere culoare Închisă
Depunere culoare Închisă şi pătată

::J(1)

~.S 01\1

)~"O'~'E

ctSl('IjCl.;'(1)
"N
0:5 cU~

°

.0.'0'-0.

Q).b's,-oenC::
ctSQ)Q)::J
o-oen
Q)ctS(1)
..9?(1) .,'Ci>
!!
(ij..9?0_(1)"0
(1)C::N(1)
-'c,::JE
Q)'-ctS(1)
Oeuo,-

nichelul şi aliajele de nichel, aliaje de
zinc.
Argintarea simplă a cuprului şi
alamei se poate face folosind soluţia
de hiposulfit de sodiu care a fost
utilizată la fixarea peliculei sau a,
hârtiei fotografice. Obiectul de cupru
trebuie mai Întâi curăţat bine, până la
lustruire, apoi fiert În soluţie de sodă şi
spălat cu apă. Obiectul astfel curăţat
se introduce Într-o baie, de hiposulfit
de sodiu care a fost utilizat pentru
fixarea hârtiei fotografice. Se mai
poate proceda şi astfel: se ia o by~ată
de hârtie fotografică, de doritmală, şi
se taie În bucăţi nu prea mici, care s~
introduc Într-o soluţie de fixator
obişnuit. Se freacă apoi piesa de
.argint curăţată bine cu partea
emulsionată a hârtiei Îmbibate În
fixator, până la acoperirea cu· un strat
de argint. După aceasta, se curăţă
suprafaţa argintată a piesei cu apă
distilată sau cu apă de ploaie,
folosindu-se un tampon .de vată.
Argintarea cuprului. După şlefuire,
conductorul sau detaliul din cupru
roşu se fierbe timp de 10-15 minute
Într-o soluţie de hidroxid de sodiu sau
de potasiu (1 000 g la un litru de apă),'<
apoi se spală de câteva ori cu' apă
curată. Se cufundă după aceea
obiectul Într-o solutie compusă din 65
g acid sulfuric diluat Într-un litru de
apă curată, după care se spală din
nou, În apă curgătoare. Se trece
obiectul timp de câteva secunde
printr-o a treia baie, În care s-a turnat
un litru de acid ;lzotic, 20 g sare de:
bucătărie şi 20 g funingine de sobă,
după care se spală repede şi se
şterge cu o cârpă curată. Ultima
operatie nu poate fj În nici un caz
prelungită; altfel, obiectul se acoperă
cu oxid de cupru, ceea ce poate,
influenta negativ operaţia următoare.
Dacă
totuşi
s-a făcut această.!
greşeală, obiectul trebuie introdus
Într-o soluţie de amoniac, apoi se,
spală În apă curată şi se trece din nou~
prin solutia precedentă.
Pentru argintare se formează o
soluţie semiiichidă compusă din:. 6./;
cm 3 hidroxid de potasiu, 3 cm 3 clorură\
de aroint, 3 cm:l sare de bucătărie Şi~,. ',.
2 cm'3 praf de cretă, cu care se~

Depunerea se exfoliază

3
4
5
6
7

Depunere ruooasă,. macrocristalină
Dungi verticale sau piting În depunere
Lipsa .depunerii În cavităţile obiectului

8

Depunere insuficient de lucioasă

De~unere sponoioasă

4
Remedierea

Se adaugă cianură
Se filtrează electrolitul
Se omogenizează electrolitul
Se adaugă sare de argint
Se adaugă sare de argint
Se aplică densitatea catodică prescrisă
Functionarea corectă a barei catodice
Se adaugă cianură de potasiu
Se aplică densitatea de curent
'catodică prescrisă

Se

adaugă

agent de luciu
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Cezar GHERGU, Oltenita

o
~

arianta de antenă propusă alăturat se '
1n zone cu receptie slabă a programelor
din, UIF deoarece are proprietăţi electrice superioare
antenelor cu dipoli rombici, nu pretinde o directivitate precisă,
câştigulfiind superior celor obişnuite.
Ref/ectorul se realizează din fâşii de tablă din aluminiu cu
grosimea de 1-2 mm, eventual dm fier, pentru a-Î asigura
rezistenţă mecanică sporită (fig. 1). Fixarea' de traversa se
poate face prin şuruburi 'sau sudură. Dipolul de formă
specială (fig. 2) se conectează cu punctele A' şi B' la
punctele A ŞI Bale reflectorului pe suportul de sticlotextolit S.
Pentru afavoriza anumite canale din U1F, se poate modifica
1năltimeasup.ortului S 1n- limitele ±3 mm. Tabla pentru
execuţia dipolului din aluminiu poate avea până la 1 mm
grosime, pentru a fi uşor de prelucrat cu foarfeca. EI se
realizează trasându-se cercurile concentrice de raze Ri =35
mm, R2=64 mm şi R3=108 mm pe un suport de tablă, fiecare
fiind .împărtit 1n câte opt pălji egale. Unind punctele astfel
determinate, obtinem forma dtpolului. '
,Conectarea la cablul.coaxial de 75 ohmi se face legânduse treşa şi conductorul central la eunctele M şi N ale dipolului.
Antena a fost experimentata aproximativ cinci ani, cu
foarte bune rezultate.
recomanQă

I
,I
I

k

,1320
I

acoperă suprafaţa deargintat. După
argintare" obiectul se spală'1n apă, şi
se polizează până se obţine luciul
dorit.
Electroliţii cei mai răspândiţi 1n
prezent sunt electroliţii cianurici (vezi
tabelul 1).
Prepararea
electrq/iţifor
de
argLntare
Intrucât cianurile 'complexe de
argint sub, formă de sare nu prezintă
stabilitate 1n timp, se impune formarea
acestora 1n momentul preparării.
Prepararea cianurii complexe de
argint are loc 1n două etape, şi anume:
precipitarea clorurii de argint 1ntr-o
soluţie de azotat de argint cu ajutorul
unei cantităţi' de alorură de sodiu

TEHNIUM - iulie '1999

calculată stoichiometric şi dizolvarea
precipitatului,' după spălare cu apă
distilată sau deioni+ată, 1n cianură de
potasiu, conform compoziţiei chimice
a electrolitului.
Ceilalti' componenţi se dizolvă
,separat În apă distilată sau deionizată
şi se adaugă soluţiei de cianură.
l
, Anoziifolosiţi În procesul de
argintare sunt din argint de puritate
e'lectrolitică 99%; anozii folosiţi 1n
procesul de preargintare sunt din oţel
inoxidabil~
O ,gamă

de tratamente aplicate
acoperil'ilor de argint realizate
exclusiv 1n scop decorativ este
patinarea, sau colorarea artificială a
acestora.

'O 'soluţie de patinare cu ajutorul
se obtin diferite nuante
cuprinse 1ntre' gri deschis şi negru
este următoarea:
căreia

Polisulfură de potasiu ............ 20 gll
Carbonat de amoniu ........... ~.1 Ogll
Temperatura ....................40-S0 QC

Obiectul se mentine1n soluţie timp
variabil, până la obtinerea ,nuantei
dorite.
Lăcuirea depunerilor de argint
conferă o protecţie suplimentară
ac()peririlor ·executate 1n scop
decorativ.

II

Ingll Emil MARIAN
(Urmare din
anta relativ slabă a functiei de
transfer dinamică-amplitudine, de
maximum 15 dB în zona
semnalelor de amplitudine mică taţă de
nivelul nominal, are o acţiune benefică
pentru evitarea influenţei semnalului de
comandă
a
VCA-urilor
asupra
semnalului audio. Această soluţie evită
ca semnale ,tranzitorii sau diverse etape
ce privesc unii "paraziţi" de comutaţie să
se propage pe calea audio finală şi să
perturbe
funcţionarea
VCA-ului.
Concomitent cu cele expuse anterior,
mai există două alte funcţii care
influenţează modalitatea de lucru a
VCA-ului. O intrare de comandă din
exterior pentru VCA - pinul 7 - permite ca
atenuarea sau sensibilitatea acestuia
pentru diverse semnale audio să fie
mărită. Sensibilitatea VCA-ului se poate
mări la cca 22 mV/dB, nivelul de
ref~:inţă
(O~B)
corespunzând la
tensiunea audiO de cca 150 mV. Funcţia
de "linişte" (MUTE), branşată la pinul 7
al circuitului integrat SSM2000, are
prioritate asupra celorlalte comenzi de
antrenândo atenuare a
VCA,
semnalului audio cu 85 dB. Se mai
precizează căfacilitătile caracteristice
ale circuitului integrat SSM2000 prevăd
mai multe posIbilităţi de utilizare
practică .. Acest fapt este determinat de
posibilitatea accesului direct asupra

amplificării, temporizării şi limitării
frecvenţei instantanee a VCA şi VCF. Se
pot regla, după preferinţă şi necesitate,
factorul de amplificare în tensiune şi,
totodată, viteza de reactie a parametrilor

ce privesc compresia semnalului audio,
În vederea eliminării cât mai eficiente a
zgomotului. Dar pentru înţelegerea
deplină a modului de lucru al circuitului
integrat SSM2000 este necesar să
explicăm modul de formare al celor două
tensiuni continue variabile ce comandă
blocurile VCA şi VCF.
Se precizează că, în funcţionarea
automată de lungă durată, detectoarele
ce servesc la comanda filtrelor şi
amplificatoarelor se bazează pe
măsurarea instantanee a amplitudinii
semnalului audio. Pentru a comanda
blocul VCF, semnalul audio se aplică

numărul

trecut)

iniţial unui filtru trece-sus de ordinul 3,
care la un semnal de frecventă de 10
kHz prezintă o atenuare de -15 dB.
Componentele electrice pasive externe
s~ a.mpl~s~ază la pinii 8,9 şi 10 ai
circuitulUi mtegrat SSM2000.Filtrul
,trece-sus din componenta acestuia
furnizează blocului VCF un semnal
ponderat, având o functie dublă:
- elimină semnalele audio de
frecvenţă joa~ă, de amplitudine mare,
care ar putea Influenţa necorespunzător
functionarea-dirijarea VCF-ului;
- selectează şi preia semnalele
audio cu frecventă cuprinsă în intervalul
660 Hz+20 kHz, zonă în care urmează a
funcţiona de fapt reducătorul de zgomot
(unde apare şi e inclus zgomotul).
Semnalul de comandă format de
filtrul trece-sus suferă o procesare
logaritmică,
astfel Încât această
prelucrare să evite zona de modulatie
posibilă a semnalului audio comandat
de VCF (efect Breathing) şi, totodată, să
optimizeze pil9tarea acestuia. Ulterior,
semnalul de comandă este redresat
astfel încât tensiunea redresată obţinută
să fie în concordanţă cu valoarea
absolută a acestuia. In acest stadiu,
nivelul ei minim desemnează orice
"pasaj
dintre
două
programe
informaţionale sonore" - practic, lipsa
informaţiei audio, când trebuie să fie,
teoretic, o "linişte" perfectă - ce
corespunde zgomotutui intrinsec al
sursei de semnal audio. Detectorul
valorii
de
vârf
care
urmează
funcţionează cu un tip de creştere foarte
rapid, urmat de un timp de coborâre
(descreştere)
variabil, proportional
(constanta de timp 't2) cu capacitatea
condensatorului amplasat la pinul 11
(VCF DET CAP). Această constantă de
timp 't2' de coborâre asociată VCF-ului
este de cca 1O ori mai mică (deci
actiunea este mai rapidă) decât cea a
detectorului automat de prag, iar din
rezultatele experimentale s-a constatat
că nu este cazul ca această diferenţă să
fie mărită. Ieşirea detectorului valorii de
vârf este dirijată spre intrarea unui
amplificator
operaţional
propriu
circuitului integrat SSM2000, care

amplifică de cca 13 ori semnal
al amplitudinii zgomotului
aplica la intrarea in\lQr(tn~r
~mplificatorului operaţional A2
figura 4. Coloana de comanaa
VCA este asemănătoare cu cea
VCF, cu singura deosebire că
trecere a semnalului de
include banda de audi
(20 Hz+20 kHz). Ca regulă ge
remarc;l faptul că semnal
frecveotă joasă - 50Hz+2000 Hz cea mai mare amplitudine.
frecvenţa de tăiere a filtrului
VCA este situată mult mai jos
pentru VCF, fapt uşor dedu
analizează
valoarea
condensatorului amplasat la
circuitului integrat SSM20
detectiei este transmis la un
• ~peraţional A3' care Important - sustrage din
Analizându-se
scnema
simplificată prezentată În fi
poate trage o concluzie
Importanta asupra principalei
montajului, şi anume alegerea
a "pragului" de zgomot, ad
semnalul audio corectat.
Este clar că fondul problemei
reducător de zgomot perf
constituie adaptarea lUi la
zgomot ce denaturează sem
Zgomotul unui tuner FM "dintre
diferă esenţial de zgom'otul un
(Compact Disc Player).
O concepţie modernă privitor la
reducător de zgomot perfecţionat
trebuie să includă reglajul
nivelului de zgomot. Facilitatea
a circuitului integrat SSM2 000
posibilitatea reglajului auto
pragului nivelul~i de zgomot.
circuit integrat poate distmge zg
de fond de semnalul audio util,
esenţial, ce îl departajează net
celelalte reducătoare de
prezentate anterior. Acesta
pivotul central al prezentului
de zgomot: un prag de prelu
adaptlv .Ia nivelul zgomotulUi de
Punctul de plecare ar funcţiei
nivelul zgomotului de fond
înţeles
urmărind
diagr
particularităţile funcţionale nrI:17Qlnt~t,

figura 5. Aici se
foarte
pragul
de
zgomot
adaptiv
influenţează
amplificarea, VeA
frecventa de tăiere a VCF În functie
amplitudinea zgomotului de fond.
observă că sunt prezentate trei
distincte, alături de modul de lucru

circuitelor electronice proprii circuitului
integrat SSM2000. NI\teful maxim al
pragului de procesare este determinat
de potenţialul electric al pinului 14.
Tensiunea punctului 8 nu poate avea
niciodată o valoare mai mare decât
ten,siunea de prag a diodei (aflată
deasupra acestei tensiuni) dacă nu
există tranzistorul 01, care fixează
nivelul şi curentul 12 care circulă la masă.
In primul caz, punctul A este mai
~9zitiv decât punctul B. Condensatorul
Ci, care înregistrează nivelul pragului,
se poate încărca încet sub un curent de
35 nA. Potentialul punctului 8 se ridică
până când tranzistorul 01 intervine, iar
curentul este deviat la pinul 14 al
Amplificatorul
circuitului . integrat.
operaţional A2 sustrage În acest caz cea
mai mare tensiune posibilă a semnalului
de comandă pentru detectoarele VCF şi

VCA.

VOl.TS

~------------~~~
Of ClAMPSNOOE
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A80VE TH6
POTENtIAL Al PIN 14
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MAXIMUld
NOISE THRESHO,-O
lEVEl

VOlTS

I.n cazul al doilea, "potenţialele
12 Ft.OWS O'SCHAAGINQ
el CAUS'NGNOOe 8 TO
punctelor A şi 8 variază între nişte limite
VOLTAGE FOLlOWNooe A
relativ fixe, iar. tranzistorul 01 intră În
stare de blocare. Atât timp cât punctul A .
"rămâne mai negativ decât punctul 8,
joncţiunea bază.·emitor a tranzistorului
, 02 intră în stare de conducţie ,şi
t
constrânge . potenţialul punctului B
t
f
Să~I urmeze pe cel al punctului A.
"HS
f
. Curentul 12 ce provine în acelaşi timp de
I CHARGING ,.'
I
_
~c::J
,..
____
',;. _______ ~I~
la. sursa .oe curent constant şi de la
energia electrică înmagazinată. de
condensatorul C 1 se transmite către
punctul A. Dacă potenţialul'electricdin
punctul A îl depăşeşte pe cel din punctul
8, tranzistorul 02 se blochează, astfel
încât cei 35 nA ai sursei de. curent
constant servesc În mod exclusiv la
VOl.TS
încărcarea cu energie electrică a
. f 1 ANO 12 FLOW CLAMPING HoDe
condensatorului Ci.
B TO THE .MINIMUM NQISE
In cel de-al. treilea caz, tensiunea din .
THRE SHOLO. UVEl
punctul A este . inferioară tensiunii de
prag minJmale din "punctul 8. Sursa de
~~x
alimentare furnizează cur~nţii li şi '2'
care traversează jonctiunea bază-emitor
"
~.
a tranzistorulUi
02 în
direcţia
detectorului VCF. Acest lucru are drept
consecinţă, pentru amplificatorul A'b
MIN
sustragereâ
maximă
posibilă
a
semnalelor de comandă pentru blocurile
VCF şi VCA.
Schema electrică a unui reducător
de zgomot cu circuitul integrat
SSM2000 este prezentată în figura 6
(coperta 1V).
,
Desigur că amatorii de audiţii HI-Ft.,
experimentati în realizarea cablajelor
- fie vorb~ intre noi -,aparţine de. fapt
imprimate şi a. montajelor "de tot felul",
nu trebuie să primească "de-a gata" viitoruluillntelegerea corectă, realizarea
practică şi posibilitatea de a obtine nişte
schema de cablaj, amplasament etc.
pentru acest reducătorde zgomot, care rezultate optime constituie un imbold
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(Urmare din pag. 7)
amplasat la distante mari de montaj) s-a
intercalat etajul repetor cu tranzistorul Ti.
Prin ajustarea adecvată a Rolarizării din
baza repetorului (raportul R2/R3), putem
alege o valoare "rotundă" - .de exemplu, 5
V - pentru tensiunea Ua la care se încarcă
C21a apăsarea butonUlui 8.
După
eliberarea· butonului 8,
tranzistorul T1 se blochează, iar C2
Înce\2e să se descarce prin grupul serie
P+R5; Într-adevăr, dioda DZ "interzice"
descărcarea p'rin R4, iar grila Ga FET-ului
prezintă o rezÎstentă de intrare încă şi mai
mare.
Intervalul maxim de tempQrizare este
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determinat de capacitatea lui C2 de
rezistenţa totală a grupului serie P+R5"de
valoarea tensiunii initiale de 1ncărcare, Ua,
ca şi. de. valoarea finală, Ul,
coresRunzătoare momentului În care
rei eul Re1 revine in rep.aus. De exemp'lu,
p'entru. a obtine temporizări În intervalul 010 minute, se p'ot folosi valori C2 (tantal)
de 47-68 J.tF şi P Între 1 MQ şi 10 Ma.
O dată cu apăsarea butonului 8 (si,
implicit, încărcarea instantanee a lui C~),
repetorul pe sursă cu FET-ul T2 comandă,
prin
circuitul
Darlington . T3+T 4,
anclanş_area releului Rei implicit (în
pozitia T - temp.orizat a lui Kl, alimentarea
consumatorului Rs prin contactele k1 ale
releului (normal deschise, deci care astfel
se închia).
După eliberarea butonului 8, p'e
măsura descărcării luiC2, potenţialul ain
sursa FET-ului Te scade. şi el

I

,

A

C

pentru cei! interesati de "problema HI-

FI"!

Bibliografie:
1997

Revista

ELEKTOR,

corespunzător. Din motive de sigurantă,
nu vom forţa descărcarea lui C2 sub .1 ,51 V, ţinând cont şi de valoarea Us

caracteristică pentru exemplarul de FET
utilizat, determinată aşa cum se arată în
figura 3. Pe măsura posibilităţilor, vom
selecţiona un exemplar de FET cu Us mai
mică cu cel putin 1 V decât "pragul" de
V (dat de joncţiunile înseriate
circa
bază-emitor ale lui T3 şi T4, plus, ale

2A

diodelor D3 plus D4) sau - la nevoie - vom
mai adăuga una-două diode În emitorul
Darlington-ului T3-T4. Desigur, În
asigurarea decalajului amintit se poate
actiona şi prin reducer~a rezistenţei R6
din sursa FET-ului.
Releul Rei va fi selecţionat din seriile
de .6 V sau 12 V, asigurându-ne În
prealabil de anclanşarea lui fermă la 9 V.
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e o concepţia relativ
simplă, amplificatorul'
desc.risaici
furn~za o putere deSO
şi posedă caracteristici

poa,te
W/8n
foarte

bune.
Pentru
a
elimina
condensatorulale.ctrochi mic
de la ieşire, care" la asemenea putere, are un gabarit
considerabil, vom opta pentru
alimentarea simetrică.
Aceasta explică prezenţa
unui amplificator diferential la
ilitrare. Schema de principiu a
amplificatorului
este
prezentată În figura 1. ,Baza
lui T1 constituie intrarea
amplificatorului, baza lui T2
servind ca punct nodal În care
se aplică reacţia negativă.
Sursa de curent constant (T3,
01., 02, R7, R8), care asigură
polarizarea etajului diferenţial
T1 .. T2,a,re valoarea' de 1 mA,
stabilită din R7.
Semnalul
de
intrare,
amplificat, . este extras din
colectorul T1
şi
aplicat
perechii
de
tranzistoare
montate În conexiune Oarlington (T 4/T6), combinaţ'ie
care, asociată cu sursa de
curent (T5,. 03, 04, R9, R19),
>
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formează etajul de comandă a T6, TS-T9 şi Ţ10-T11 vor fi
tranzistoarelor defazoare T8, sortate astfel Încât' factorii ~F
T9. Ansamblul lucrează. În să difera cu cel mult 5% unul
clasa A. -În repaus" curentul faţă de' altul. T10' şi T11 se
pilotului (T 4/T6) se stabileşte aleg cu ~F $25 la curent de
la 8-10, mA, aqţionând asupra
colector = curentul maxim al
lui R19 din generatorul curent
al pilotului T5. Etajul de putere amplificatorului, pentru a nu
r,ăspunsul
la
În
variantă
"cvasicom- Înrăutăti
'se
frecvente
Înalte.
Ele
pl,ementară" (T8,T9,. T1 O, T11)
montează
pe
radiatoare
lucreaz.ă În clasă AB. Curentul
adecvate,
suficient
de
mari, de
de repaus al tranzistoarelor
finale este stabilizat termic orice tip, împreună cu T7.
prin rezistoarele R21 şi R~2,
T5 şi T6 vor fi prevăzute cu
ia~
montarea lui T7 pe mici radiatoare din tablă de
radiatorul lui Ti O, T11 permite aluminiu de 1 .mm. Inductanta
ajuşfarea curentului de 'repaus L 1 are 20 de spire CuEm<p=1
la valoarea'dorită (50-60 mA). mm bobinate În două straturi
Retelele RC (R2, R3,C2, C4) pe rezistorul R24.
Împiedică
oscilatia
pe
Alimentarea se face la
frecvente ultrasonore. Oispo±40
V.
zitivulde protectie .contra
La puterea de ,50 W/SfJ. ,
şi
,scurtsuprasarcinilor
circuit~lor (figurat cu linie tensiunea redresată În sarcină
este situată Între + şi -40 V;
punctată În schemă) este
fără
sarcina,
aceasta
prezei~~~~t În figura 2.
Tranzistoarele T1-T2, T5- corespunde la+ şi -47 V.
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e poate afirma cu toată
seriozitatea că existenţa
unui alimentator de bună
calitate
pe
masa
fiecărui
radioconstructor este absolut
necesară. Montajul pe care îl
supunem atenţiei cititorilor noştri
ră.spunde pe deplin cerinţelor.
Circuitul integrat ~A723 este
un stabilizator de tensiune
destinat aplicatiilor ce necesită un
stabilizator de tip serie, de putere
mică
(fără
tranzistor serie
exterior).
Necesitatea
tranzistorului extern 'apare În'
cazul În care valoarea curenţilor
de sa~cină este egală sau mai
mare de 150 mA.
Cea mal răspândită aplicaţie
a lui ~A723 este cea de
de tensiune pozitivă
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de eroare: În
caz, tensiunea de referinţă
se divizează astfel ca la intrarea
neinversoare (pin 5) să fie o

1.
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circuitul specializat C520. Acesta conţine
toate etajele .necesare conversiei în
intervalul 0-999 mV (furnizând semnale'
logice TTL, pentru comanda multiplexată
a celortrei elemente de afişare cu LED-uri
- catod comun). Componentele aferente
circuitului C520 sunt: condensatorulde
inte~rare CS, rezistorul semireglabil R13 el stabileşte pragul dwe' zero când intrarea
(pin 11) este fa masă - şi rezistorul R11,
care stabileşte .valoarea maximă a
măsurării. Un decodor 8CD pentru şapte
segmente, CD8447, asigură comanda
celor trei elemente 'de afişare, prin
intermediul tranzistoarelor T4, T5 şi T6.
Comutator-tii
K1 A+K1 B
permite
măsurarea unor tensiuni exterioare până
la 999 V.
Alimentarea voltmetrului se face
printr-ur;l circuit integrat stabilizator de 5 V.
tensiune egală sau mai mIca
decât tensiunea minimă de pe
sarcină. Coborârea tensiunii de
ieşire sub .2,5' V conduce la
micşorarea
factorului
de
stabilizare. Condensatorul C2
asigură corecţia .. amplificatorului
de eroare, eliminând o eventuală
autooscilaţie a acestuia.. Pentru
reducereazgomotului, ce poate
apărea pe tensiunea de referinţă,
pinul 5 va ·fi decuplat cu un
condensator de 10 nF (dacă este
cazul).
Coeficientul de stabilizare al
circuitului ~A723 este de câteva
sute, iar rezistenţa de ieşire mai
mică de 0,2n.
are
în
Alimentatorul
componenţa sa şi un voltmetru cu
afişaj digital; piesa principală este

LA 10

,

2,SI':.

~Semnalizarea cea mai răspândită rn zilele noastre este
soneria electrică. Prin apăsarea unui buton sau ,'Inchiderea
unui contact, o sonerie ne avertizează de prezenţa unui
vizitator la uşa de la intrare a apartamentului, cheamă o
Qersoană ce se găseşte într-o încăpere aflată la distanţă etc.
Acest gen de semnalizar.e nu .prezintă pr.o.bleme deosebite,
Însă are caracter unidirectional,. Întrucât receptarea
semnalizării nu ne poate fi confirmată printr-un alt semnal.
Există sisteme de. semnalizare bidirecţionale, însă acestea au
dezavantajul că necesită· mai mult de două conductoare de

e

1)4

legătură.

Schema din figură reprezintă un artificiu care permite
bidirecţionale cu o singură pereche de
conductoare, prin folosirea unor diode. Astfel, dacă se apasă
butonul A va suna. soneria 8, Întrucât .dioda 0 1 este
scurtcircuitată, O2 conduce, 0 3 scurtcircuitează soneria A, 0 4
nu conduce şi astfel permite acţjonarea soneriei 8. lot aşa, la
apăsarea butonului B va fi acţionată soneria A. In loc de
soneri~l pentru c,onfirmare se recomandă un beculeţ avertizor.
Dioaele pot fi Înlocuite cu tipul 1N4001.
semnalizări
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ultivatoarele propuse aici
prezintă avantajul de a fi de
mici dimensiuni} l!Şor de
construit şi de adăpostIt. Ele sunt
utile mai ales În grădinile de legume
şi zarzavaturi, uşurând munca şi
sporindu-i eficienta. După cum
reiese din desene, pot fi folosite la:
Înlăturarea stratuJui de iarbă,
măruntirea şi afânarea pământului,
amestecarea ÎngrăşămintelorÎn sol,
trasarea rânduriTor pentru semănat,
plivitul Între rânduri etc. UtiliZarea lor
'se face prin actionare manuală.

Materialele necesare, metalice

şi lemnoase, ca şi modul de
prelucrare şi montare a pieselor
componente sunt lesne de
observat şi Înteles din desenele cu
detalii. Unele pot fi recuperate de
la alte obiecte, dezafectate, din
-fjospodărie. Căutati să folositi mai
ales materiale metalice inoxidabile
(zincate) - de pildă, tevi din cele
utilizate la instalaţiile de apă .. Pe
cele oxidabile, care nu vin În
contact direct cu solul, vopsiti-Ie
cu vopsea anticorozivă (miniu de

.'

plumb sau deruginol).
Primul model, din figura 1, cu
gabaritul de 200x200 mm (în afară
ae mâner), este compus din şase
piese principale, Între care
remarcaţi cutitul (5). Modul său de
folosire este indicat În desenele
din coltul dreapta-jos, A şi B.
. AI doilea model este alcătuit tot
din şase tipuri de piese, Între care
cea de bază este butucul cilindric
de lemn cu diametrul de 150 mm,
tăiat dintr-un trunchi uscat de,~
arbore sau format din cinci .I~~
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,,-:I~n coltul din stânga-sus al figurii

pentru pârghiile de reglare (6) şi
"vedeti un model de canapea- (7); bare cu profil pătrat necesare
.1şezlong .. realizat special pentru picioarelor (5), la capătul de jos al
a se face plajă În cele mal bune cărora se' montează, eventual,
condiţii de confort şi sănătate. Are
rotile metalice sau din material
dimensiunile de 1 850x650 mm plastic (13); apoi şuruburi metalice
(pentru' o
persoană),
este cu şaibe ŞI p,iulite (9) şi (11), ŞiPC.ile
rezistentă, comodă, ar.e căpătâiul (10) din placaj gros de :-3-4 mm,
reglabil, este uşor. de construit şi vopsea alchidică.
de Întretinut. Poate fi produsă şi În
Tehnologia producerii pieselor
serie (într-un atelier cu minime componente şi a asamblării lor
dotări tehnice) cu scopul de a fi
apare evident în desenele cu
vândutăprin magazine cu articole
detalii. Astfel, cele dOUă laturi
de sport-plajă, mobilier, ca şi unor identice (1) vor fi d~senate pe
organizatOri de vacante, de la scândură şi apoi decupate cu
mare până la munte.
ferăstrăul, potrivit formei
şi
Materialul de bază este dimensiunilor din desenul careiat,
lemnos: scândură de răşinoase stânga-Ios (1). Idem pentru c.e1e
pentru cadrul rezistent alcătuit din . două piese (2). Tot la fel· se va
piesele notate p-e desene ou /(1), proceda cu piesele (6), (7)< şi (8).
(2), (3), (4) şi (8); de asemenea, Montajul general va fi executat aşa

ecţiuni" ayândlungimea totală de
200 mm. In el sunt montate cuie
cu diametrul de 10 mm îndoite În
"
unghi drept.
Modul de utilizare se vede În
colţul din dreapta-sus al figurii 2.

Cel de-al treilea este dotat cu
patru, discuri cu muchii tăietoare,
având ,diametrul de 200 mm
(piesele (1»). Furca (7) şi mânerul
(8) pot fi recuperate" de la o
bicicletă dezafectată şi adaptate

cum reiese din desenul detalfat
(care .are şi cote milimetrice) din
coltul
dreapta-sus.
Este
recomandabil să folositi şuruburi
pentru lemn în lo,c de cuie.
Desigur, canapeaua, poate fi
lucrată şi într-o variantă mai
simplă, având căpătâiul fix; care
este putin mai ieftină şi. mai lesne
de construit. EvitJent, această
mobilă poate fi folosită şi ca un pat '
- simplu sau alăturând două piese
., într-o încăpere. Pentru a se
dormi comod, deasupra va fi
aşezată o saltea, un sac de dormit
ori o pătură Îndoită.
Pentru
finisare,
vopsiti
două
culori
canapeaua În
deschise (alb şi galben sau
portocaliu),., pentru a evita.
mcălzirea prea puternică la soare.
De altfel, suprafata formată din'
rigle
permite
scurgerea
transpiraţiei şi a apei de pe trup şi
costum ta ieşirea din baie,
favorizând şi circulaţia răcoritoare
a aerului.
corespunzător.

AI patrulea model este cel din
figura, 4. Se compune din zece
tipuri de piese, dintre care cele cu
numerele (4) şi (5) sunt din lemn
de stejar sau fag.
i,
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M. STRATULAT
neori
În
funcţionarea
motoarelor intervin fenomene
trecute cu vederea când
intensitatea lor este mică, dar care
Îngrijorează atunci când se produc'În
mod violent.
Cunoscute
sub
denumirea
oarecum improprie de "raţeuri""
aceste fenomene sunt de fapt nişte
explozii,
arderi.
brutale
ale
amestecului carburant În .afara
cilindrilor; ele pot avea loc pe traseul
de alimentare (colector de admisiune
- carburator. - filtru de aer),' pe cel de
evacuare sau În carterul motorului.
Pe lângă că sunt păgubitoare prin
risipa de benzină, astfel de arderi
anormale pot deveni de-a dreptul
periculoase; când. se produc În
carburator, ele pot distruge filtrul de
aer şi, ceea ce este· mai grav, pot da
naştere la incendii la bordul maşinii;
exploziile din carter au provocat de
multe ori distrugerea unei· părţi din
suprastructura motorului.
Care sunt .cauzele care provoacă
asemenea incidente? Exploziile ,În
carburator se produc, de regulă,
atunci. când' cilindrilor li se oferă un
amestec carburant prea sărac În
benzină. Se ştie că viteza de ardere
este determinată, printre altele, de
valoarea raportului aer-benzină a
amestecului carburant; ea este
maximă pentru o valoare a raportului
de aproximativ 1:13, scăzând puternic
atât În stânga cât şi În dreapta acestei
valori, scăderea fiind mai brutală În
pri'ma zonă menţionată, adică cea ci
amestecurHor sărace În benzină.
Când cilindrii motorului primesc
un amestec foarte sărac, arderea
acestuia se prelungeşte atât de mult
încât, depăşind faza destinderii,
ajunge să. se desfăşoare şi pe timpul
evacuării, intârziind chiar până' Ia
finele acestui proces, când ambele
supape sunt deschise. Acum gazele

inflamate se insinuează pe lângă
'supapa de admi~iiune În galeria
aferentă\ şi aprind benzina aflată aici,
precum şi pe cea din carburator, sub
forma unor reacţii explozive, ale căror
efecte au fost relevate mai înainte.
Evitarea acestor situaţii se poate
face prin. eliminarea premiselor care
provoacă sărăcirea amestecului.
Acestea pot fi jicloare .de benzină
blocate cu impurităţi sau cu gumele
actuale pe care le formează
benzinele, apă în benzină (introdusă
la alimentare sau prin cond.ensul
format în rezervoare), înfundarea site;
filtrante a carburatorului, defectarea
pompei de benzină sau pătrunderea
de aer aditional (aşa-numitul "aer
. fals") pe la unel.e Îmbinări neetanşe
(flanşa carburatorului, axul 'clapetei
de accelerare sau garnitura galeriei la
admisiune).
Exploziile la, admisiune pot fi
.promovate şi de folosirea incorectă' a
clapetei de aer (şocul), mai ales pe
timp rece. Deschiderea prea timpurie
a acesteia, când motorul încă nu a
ajuns, la temperatura normală de
regim şi tentativa de a băga motorul
în sarcină au acelaşi efect ca şi lip~a
benzinei din amestec. Motivul? In
această situatie, motorul fiind rece,
benzina nu se vaporizeazăintegral,
s.e aplică În stare Iichidă pe pereţii
galeriei de admisiune, iar În cilindri
ajunge un amestec extrem de sărac.
Uneori exploziile în carburator pot
avea O· cauză mult mai gravă,' şi
anume străpungerea garnituriiqe
chiuJasă dintre doi cilindri vecini. In
acest caz, flacăra dintr-un cilindru se
strecoară în cel alăturat când aici se
efectuează aspiraţia,cuconsecinţe

uşor de prevăzut. Spre deosebire de
cazurile sus-amintite, în care
exploziile se produc aleatoriu,
neregulat, de această dată fenomenul
are un caracter de pronunţată

stabilitate.
Dar nu numai deteriorarea .calităţii
amestecului poate produce arderi În
carburator. Branşarea greşită a fişelor
de. bujii, fără respectşrea ordinii de
aprindere, poate face ca scânteia
electrică, în loc să fie distribuită la
sfârşitul cursei de comprimare, să se
producă la sfârşitul evacuării, când se
deschidesCJpapa de admisiune,
provocând ~'aprindereaamestecuJui
proaspăt aflat în colectorul respectiv.
Pe traseul de evacuare/exploziile
pot fi produse şi de amestecurile
foarte bogate în benzină, dar cel mai
adesea cauza lor trebuie căutată într-o defecţiune a instalaţiei de
aprindere, care Împiedică formarea
uneiscântei electrice de intensitate
normală. Aceste defecte pot fi:
distanţă incorectă între contactele
ruptorului (platine), contacte. ale
ruptorului oxidate sau murdara,
condensator străpuns sau 'întrerupt,
bobină de inducţie, fişe de Înaltă
tensiune sa!J bujii defecte.
Când producerea exploziilor în
colectorul de evacuare se produce
stabil, iar controlul instalaţiei de
aprindere a. dus la concluzia că
aceasta se află în state tehnică bună,
este mai mult ca sigur că motiVUl
trebuie căutat la una din supapele de
evacuare care nu închide etanş.
Amestecul carburant care scapă pe
lângă
această
'" supapă
se
aglomerează În galerfa de evacuare,
aprinzându-se după ce arderea s-a'
declanşat În cilindrul respectiv de la
flacăra insinuată prin neetanşeitate.
Foarte neplăcute ca producere şi
efecte sunt exploziile în carterul·
motorului. Ele se produc, de regulă, la
încercarea de a pune motorul În
functiune după o scurtă oprire şi sunt
rezultatul acumulării vaporilor de
benzină în baia de ulei pe o cale
oarecare.
Fenomenul este mai frecvent ·>Ia
motoarele uzate, la care jocul dintre
piston şi cilindru are valori importante,
iar liegmenţii etanşează prost.
In timpul rulajului la anumite

entru a se face unele lucrări. sub. caroseria'unui
autoturism, este nevoje adesea ca vehiculul să fie
puţin ridicat de la sol. In acest fel s~ poate intra sub
el şi, de asemenea, apare un spatiu de lucru mai comod.
Semirampa simplă din desenul. A ~I fi1Jurii este un aparat
care. vă ."oate ajuta mult. Lucraţi,.o In două exemplare
identice. Este în Întregime din scândură groasă de 60
mm, la care se adaugă şuruburi pentru lemn lungi de 100
mm. Placa de bază are dimensiunile 800x300 mm, iar
capătul din stânga este ajustat oblic, astfel Încât roata
maşinii să poată urca uşor pe ea, aşa cum reiese din
desenul B. Pe scândură se montează trei bare orizontale
tăiate din acelaşi material, folosindu-se şuruburi pentru
lemn.
Modul de utilizare a rampei se observă În cele două
desene B. După caz, autoturismul poate fi ridicat numai
pe una dintre rampe (cu o roată) sau chiar pe amândouă
roţile dintr-o parte. Cele· două bare orizontale de sub
placă pot avea grosimea de 80-100 mm.
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regimuri . - mai ales la.accelerări - o
parte· din,. benzina nevaporizată se
strecoară spre carter, acumulându-se
aici. Dar la acelaşi rezultat se ajunge
chiar şi la un motor cu o vechime nu
prea mare. dacă pompa de benzină
este prost strânsă, are garnitura
deterioratş sau membrana sa este
perforată. Reglajul excesiv de bogat
al carburaţiei, nivelul.· prea ridicat al
'benzinei în camera de nivel constant,
acul de închidere (poantoul). neetanş,
rulajul îndelungat cu clapeta de aer
(şocul)· închisă, obturarea tubului de
retur de la pompă {Ia vehiculel.e
prevăzute cu acest tub, cum este
"Dacia
1300"},
încercările
infructuoase şi· exagerat de mult
repetate de a porni motorul (in timpul '
cărora benzina aspirată în cilindri s~,
scurge necontenit în carter), ,conducta
de ventilaţie a carterului înfundată,
filtrul de aer foarteîmbâcsit, toate
acestea au acelaşi. efect.
Benzina pătrunsă î~ carter din
motivele arătate se vaporizează.
După oprirea .motorului, din cauza
răcirii, volumului gazelor din carter se
micşorează, astfel încât aici pătrunde
aer. La încercarea dea repune
motorul în funcţiune, . flacăra din
cilindri se strecoară pe lângă
pistoane, aprinzând amestecul din
carter. Hezultatul este .un zgomot
asurzitor, dislocarea. buşonuluide
umplere cu ulei, aruncarea jojei. de
ulei şi a. racordului de ventil are a
carterului. Uneori o· flacără uriaşă
produce arderea vopselei capotei.
Suficiente motive care să
determine şoferiisă acorde o mai
mare atenţie stării tehnice a
motorului, înlăturând operativ cauzele
menţi(mate, care produc arderi
necontrolate În afara cilindrilor.

ndicatiile .optice sunt mai uşor
percepute În condiţii de trafic de
către un conducător auto.
De o importanţă deosebită pentru
buna functionare a unui.autovehicul
este modul cum se comportă
generatorul de energie electrică. §tiut
fiind faptul că tensiunea· debitata ·de
acesta este dependentă şi în directă
corelare cu turaţia motorului, situaţia
pqate fi pus~ În evidenţă şi sesizGţtă
Rnntr-un mic montaj electroniC.
Tensiunea nominală la bornele unei
baterii de acumulatoare CU plumb este
de 12 V, cum este cazul la
autoturismLiI "Dacia".
Când b baterie este Încărcată, pe
flecare element se stabileşte o
tensiune de ··2,4 V, iar pe întreg
acumulatorul de 14,4 V. Aşa este
reglat releul regulator. Deci, In zona
12-14 V, acumufatorul este supus unei
încărcări normale. Dacă tensiunea de
la generator depăşeşte pragul superior
de înCărcarei apare riscul deteriorării
acumulatoru ui. Evident, această
situatie constatată impune reglarea
re'euluiregulator.
MontaJul prezentat răspunde
scopului urmărit, fiind lesne de

construit, fiabil În funcţionare şi În
acelaşi timp ieftin.
Diodele 01 şi 02 sunt de tipul
PL5V6 şi constituie, referinta . de
tensiune. Restul . montajului este
format din trei detectoare de. prag,
care, În funcţie .de tensiunea
acumulatorului, provoacă \ luminarea
diodelor LED. Astfel,. pentru tensiunea
de .12 V luminează numai. 03, pentru
tensiuni cuprinse între 12 şi 13 V
luminează diodele D3 şi 04. Dioda D4
indică tensiunea În intervalul 13-14 V,
iar dioda D5 arată că s-au depăşit 14
V. Aplicândla intrarea montajului
diverse tensiuni 'de la un redresor,
reglăm
buna funcţionare astfel:
aRliqăm 12 V şi reglăm P2!'până când
D3 se aprinde; creştem apoI tensiunea
aplicată şi reglăm P1 până se aprinde
04(14 V); creştem tensiunea la 14,6 V
şi reJJIăm P3 ca să lumineze şi D5.
Tranzistorul Ti este IBC212-213 i
iar tranzistoarele T2-T5 sunt BCi07.
Cele· trei diode electroluniiniscente
sunt de culori'Qiferite: galben, verde,
roşu",
. ~.. mot
i UI,
'
n tlmpu I ne·f uncţlonam
oru
dioda 03 va indica prezenţa tensiunii
din acumulator.

figură se vede cum - În excursii puteti improviza o masă confortabilă
din roata de rezervă a maşinii şi patru
piese mobile, pe· care i le anexaţila
nevoie: (1) == un paralelipiped (cu
lungimea pe care o doriti) alcătuit din
patru scânduri groase de circa 20 mm
sau plăci de .paL.melaminat şi, opt
balamale metalice obişnuite; (2) == o
tăblie pătrată cu latura de 6QO .. 300 mm,
din pal melaminat (fata. mesei); (3)'· ==
două cârlige metalice cu filet, şaibe şi
piulite, plus o bucată de lant, care se
fixează Între cele douăcârlige. Prin
strângerea piuliţelor, ansamblul se
transformă Într-o masă suficient de
stabilă pentru patru-cinci, persoane, .Ia
care se poate mânca ori juca table,
cărti. .. Modul de folosire se observă În
desenul alăturat. Dacă nU folosiţi pal
melaminat, vopsiti piesele (1) şi (2) cu
vopsea alchidică.

TEH"IUM
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place să scrieti sau să
desenati cu vârfuri de creion
foarte bine ascutite, confectionati-vă
micul dispozitiv din figură.'· Se
compune dintr.:o cutiu~ă oarecare de
carton (a~., pe. c.are fi~lti'<cu a. raceţin)
o bucă Ică. de tiartle abrazlVă
(şmirghe ).fină,
deasupra . unei
jumătati din capacul cutiutei.·· D0I'ă
cum observati,. hârtia abrazivăeste
aplecată Înspre interiorul cutiei, .astfel
încât, la ascuţi re , toafăpulberea de
mină rasă se colectează tn interior,
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e lucrează la mărimea dorită de constructor din: o
placă de bază din scândură groasă de 20 mm sau
pal de 18 mm; un reazem vertical din placaj gros de 4
mm şi. un număr oarecare de tuburi metalice rămase
de la diverse spraiuri, doze de băuturi răcoritoare,
bere; câteva materiale mărunte.
Cele două plăci lemnoase vor fi .asamblate prin
lipire cu aracettn şi consolidate cu câteva cuie, sau
şuruburi, apoi vor fi vopsite pe laturile nemelaminate.
Tuburilor goale le va' fi tăiată partea' d.e sus (6u
bomfaierUl), al' oi ele vor fi 'spălate şi montate Re
suportul de scândură prinlipire cu un adeziv de tip
"glue", codez (epadez) sau prenadez. Tuburile pot
avea înăltimi diferite, tn care. caz vor' fi aşezate În
ordine descrescătoare (ca la noi).
.'
Acest suport.este foarte bun. pentru a păstra la
îndemână şi. în ordine:. pensule pentru pictură,
cre.ioane diferite, tuburi carioca, cuie lungi, unele scule
(şurubelnite, dălti, a~e de trasat, burghie, cutite etc.).
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desea constructorii sau depanatorii de dispozitive. electronice
ori .de mecanică fină lucrează
orientându-se după scheme şi
desene. Pentru a le avea permanent
1n fată în tot timpul lucrulUi, comod şi
fără
a aglomera masa, este
recomandabil a se construi polita
înclinată şi pliantă din figură. Aceasta
poate fi montată. eventual pe fundul
, unui dulap de perete care se află
deasupra meseI ori p~ fundul altei
polite,. mai mari, anume construită.

După cum se vede in detaliile din
dreapta desenului, sunt necesare:
două tăblii suprapuse din placaj gros
de 4 mm, dintre care cea inferioară
poate fi împinsă sub cea de sus, prin
intermedtul 'articurati~i mecanice (a).
Această piesă - pe care se aşază
cartea sau revista -' are, la muchea
din fată, o bară verticală, înaltă de
cÎ,rca 40 mm, în care este înşurubat
butonul de tragere (c). Tot dispozitivul
este. fixat pe perete (în abs'enta
dulapului) de o riglă de lemn (1),
montată cu dibluri .sau conexpan.
Deasupra lui se instalează un tub
'fluorescent sau un bec electric (t).
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ăpropunerrl.construcţia unei
lămpi funcţionale, dar care
este, .in ... acelaşi timp, un obiect
decor~tivcuefectdeosebit - fie

intr-un . apartament (living, 109gie),
in grădină, fie ca atractie In vitrinele
unor magazine,. in restaurante,
cofetărH,J:5aruri., terase ...
Datorită
acestei' caJităti,
obiectul, simplu· de construit în
s(3rie .iochiarşi într-un . atelier
improvizat la domiciliu -.'. poate
deveni un produs.. comercial
atractiv, de succes imediat, cerând
o investiţie bănească minimă,

pe

abajurulexterior
ecran
umbre
mişcătoare.
Pentru a .seputea regla viteza de
rotirea. umbrelor, placa este
Înzestrată cu patru orificilln f()rma
unor sectoare de cerc {fig.2),care
p.ot.... fi . Ob.turat.e .dU~ă........d
. . .orin.•. tă. p. rin.
rotirea unui disc (Oldeaceea$Î
formă cu Rlaca lR)şifixatdeasupra
acesteia. Discul cu paleteîncHnc:tte
(fig. 3) se reaHzeazădin tablă
suptire (de Rreferintă din aluminiu),
pentru a fi cât mai uşor. Lagărul (L)
poate fi obtinut din Jagărul
balansierului unui ceas deşteptător
formează

D"

aproape . nesemnificativă . pentru
primele 5-10 bucăţi.
Lucrarea .poate fi înfăptuită de
orice persoană ·îndAemânatică ·În
vârstă de.14-1S· anL . lncercati!
Acest tip de lampă, .care poate
fi instalat pe o masă - ori, ca
lampadar, direct. pe duşumea - sau
poate fi montată şi În plafon, este
Inzestrat . . cu două . abajururi de
formă. cilindrică, .montate coaxial,
unul în interiorul celuilalt. Abaiurul
exterior (E,fig. t}este fix ŞI se
sprijină peo placă. rotundă (R)
susţinută . de piciorul lămpii (PL
Abajurul interior (I}esteînchis fa
partea superioară printr-un disc cu
aripioare .(palete)înclinate (D) şi se
sprijină prin intermediul lagărului
(L)pe acul fA) fixat pe un suport de
sârmă (S).Gratie acestei sistem de
slJstinere, abajurul interior se poate
roti~uminimum de frecare pe
vârfLlIa.cului, fiind. menţinut, când
1· este . aprins, în mişcare de
ede curentul de aer cald care
str~ibalte abajurul de jos în sus şi
asupra·.· paletelor
discului. Abajurul
nfecţionează .din
~;·tnânsiJucidă (cum este cea de
se desenează,se
din care se
TEHN/UM - iulie 1999

capsă cu fundul
bom.b~tpresatăÎncentruldiscului
oridintr-o.l:)ucată .detablă subtire
de otel în care se face o ·adâncitură

stricat, dintr-o

său, prjn lipire sau cu şuruburi, pe
placă. Intre. soclu şi piesa (e) este
prins suportul de .sârmă (S). Acesta
trebuie aşezat într-o pOZiţie 'In care
umbra pe care o aruncă pe
abajurulexterior să nu dăuneze
efectu/ui optic urmărit. Placa (R) şi
discul obturatorse decupează din

p.lacaj, .textolit sau alt material
simifar. Piciorul lămpii se lucrează
dintr-o scândură groasă sau din
cu ajutorul . unuicuL Partea două bucăti identice lipite Între ele,
inferioară· aabajurului.interior este dupăce .s-a perforat un canal
pentru trecerea conductorilor de
rigidizată cu ajutorul .inelului (F)
bază (K) ai lămpii. Piciorul lămpii se
tăIat din placaj sau din carton gros.
In mod asemănător se rigidizează fixează Re placa de bază (K)· prin
niplul .(N). Placa sefiKează pe
şi partea superioară a abajurului
exterior, prin inelul (H).Lapartea picior prin lipire sau cu şuruburi.
Dimensiunile
lămpii
şi
ale
inferioară sefixează,prinliplre,un
inel{G) din carton gros, prin care abajurului exterior se ales după
abajurul se sprijină pepla.ca (R), dorinţă, În functie de locul In care
fără, ati necesară. altă fixare. va fi instalată şi de mobila din jur.
Pentru a monta acul (A) pe suportul Totuşi, se recomandă ca abajurul
de sârmă, se va .folosioclemă de exterior să aibă diametrul de cel
lustră (T) .care .se .lipeştecl.J cositor . putin. 25 cm. Abaiurul interior va
pe suportul{S) şip~rmitereglarea avea diametrul mal mic cu 4-5 cm
decât cel exterior. Forma şi
Inălţimii. acului .• prin ·.. ceJe două
dimensiunile piciorului lămpii şi ale
şuruburi de strâ,ngerecucare este
plăcii de bază, precum şi vopsirea
înzestrată. Soclul· {M)estefixat
nniplu(Npe cilindrul de ori lustrui rea lor pot fi hotărâte după
ust.
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considerabilă de bucătării
în'corporate, unele mai frumoase
decât altele - dar... nu acelaşi
lucru se poate spune şi despre
preţ. O alternativă atractivă şi în
orice caz economică ar fi să vă
apucaţi singuri de lucru. Cu
talent şi imaginaţie, se poate,
obţine
bucătăria
visată
pe
măsură exactă, corespunzând
perfect nevoilor individuale şi
spaţiului aflat la dispozitie.
Se vor dovedi necesare
numai o suprafaţă de bază
netedă şi cu capacitate portantă,
precum şi o măsurare şi o
încadrare exactă, care să ia În
considerare
în
special
dimensiunile viitoarelor nişe,
ieşirile la prize ale aparatelor
electrice· şi chiuveta.
Blocuri de azbociment (beton
autoclavizat) plane de 50 cm
lungime, 25 cm înălţime şi 10 cm
grosime se pot găsi În aproape
orice magazin cu materiale de
construcţii. Preţurile diferă În
funcţie de zonă. Uneori se
dovedeşte avantajos să cumperi
cantităţi
mICI de material.
Punând bloc peste bloc şi
lipindu-Je cu clei, obţinem rapid
suporţii lateral; şi rafturile.
Este bine să daţi cu un singur
strat de tencuială pe rafturi ,şi
pereţi, deoarece se ştie' că
suprafeţele de bucătărie, mai
mult decât În· orice alt spatiu din
apartament, necesită spălare şi
curăţare frecvente. Jar pentru ca
apa să nu reprezinte' o problemă
În cazul unor asemenea operaţii,
În final daţi totul cu lac.
(Traducere şi adaptare de
Raluca Gheorghiu.)
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n tip de sobă-cuptor, simJ?lu şi
eficace, pentru a vă Încalzi, a
frige ori prăji hrana În timpul
excursiilor ŞI vacanţe lor organizate În
natură poate fi construit dintr-o foaie
de tablă. Preferaţi aluminiul sau fierul
zincat. Decupati părţile componente
potrivit formelor şi dimensiunilor (date
In mm) din desenul 3; le Îndoiţi apoi
de-a rungul liniilor punctate şi le
asamblaţi prin nituire, ca În fotografia
2. Fundul şi capacul se monfează
astfel Încât să formeze un unghi
drept. Adăugaţi suporturile şi poliţa,
după care montaţi picioarele.
In deplasare, aşezaţi soba la
distanţă de circa 20 cm În faţa unui
foc de lemne (ca În fotografia 1) şi
puneţi pe poliţă hrana rece: felii subţiri
de carne crudă sau costiţă, cutii cu
conserve al căror conţinut trebuie să
fie mâncat cald, tigaia cu ouă pentru
ochiuri sau omleta etc. In 10-20 de
m~nute
veti_ ~ reuşi să pregătiţi
mancarea, fara ca aceasta sa se
ardă sau să se prindă de fundul
vasului. Pentru a grabi Încălzirea (prin
ridicarea temperaturii cuptorului),
puteţi construI şi un reflector de
căldură (un perete din lemne sau o
bucată de tablă, ţiglă etc.), pe care-I
plasaţi În partea cealaltă (vizavi de
gura sobei) a focului.

capac

~--33

fund

3
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