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Şi câinele nostru are
drept la confortul unei cuşti
bine .construite şi corect
instalate. Alegerea modelului pentru cuşca destinată lui nu se face la Întâmplare. Se ţine seama de
calităţile izolatoare ale constructiei, de etanşeitatea ei
la vânt, ploaie, zăpadă,
Însă şi de uşurinţa întreţinerii ei, menită să asigure sănătatea locatarului.
Pentru ca animalul să
accepte de îndată noua sa
locuinţă,
dati
atentie
dimensiunilor ei. Câinilor
nu le plac spatiile deschise.
Ei preferă un adăpost relativ mic şi Închis - cu spatele
şi laturile asigurate. Totodată,
În locuinţa lui,
câinele trebuie să poată
sta În picioare şi să se
întindă
comod. Aceste
două
indicatii
sunt
esenţiale pentru alegerea
dimensiunilor cuştii. In ce
priveşte intrarea, lăţimea ei
va avea cel putin o dată şi
jumătate lăţimea câinelui.
Pentru a oferi un confort
minim, cuşca trebuie izolată atât de căldură cât şi
de frig şi de intemperii. Ca
să reziste la vreme rea,
peretii se vor face din placaj de cel puţin 13 mm
grosime. Ei vor fi acoperiti
cu lac impermeabil împrospătat la fiecare doi ani.
Un asemenea lac este mai
sigur decât orice vopsea,
fiind şi mai lesne de întretin1Jt.
In zonele friguroase, interiorul cuştii poate fi capitonat - pereti, acoperiş,
podea - cu polistiren. Vata
de sticlă este contraindi-

Faţa şi fundul
cuştli acesteia se
fac din plăci

aglomerate de 10
mm. Acoperişul,
din scândurl
suprapuse, este
foarte fnclinat. fn
cazul patrupedulul din prag,
dimensiunile
alese au fost 110
x 100 x 105 cm.

Iată o cuşcă
din plăci aglomerate, ca acoperiş
din placă aglomerată impermeabllă.
Intrarea are două

batante, la nevoie
una putând fi
fnchisă, şi un spaţiu
suplimentar de
aerisire. Modelul
din Imagine are
115 x 183 x 93 cm.

cată.

Pentru acoperiş alegeti o
pantă pronunţată, mai ales
ţinuturile
ploioase.
În
Plăcile dreptunghiul are izo-

din
pânză
gudronată (shingle) sau
simpla şindrilă asigură

latoare

acoperişului

.o etanşeitate
Sunt de preferat
acoperişurile care pot fi
îmbucate cu peretii şi se
pot ridica fără efort În vederea
unei
comode
Întreţineri a curăţeniei.
Podeaua trebuie să fie întotdeauna ridicată de la
pământ pe patru picioare. Sunt de preferat podelele
care pot fi scoase dinA lăcaş. Acestea se pot lesne
spăla pe ambele părţi. In zonele mai reci sunt cu totul
contraindicate podelele-grătar.
De păstrarea igienei În mica locuinţă a câinelui
vostru depinde sănătatea lui. Spălati cuşca regulat cu
furtunul. Dacă pereţii se impr~gnează peste măsură cu
apă, vopsiti-i pe dinăuntru. Inainte de a o face Însă,
consultaţi un medic veterinar În privinţa vopselei de utilizat: unele pot să dăuneze animalului.
perfectă.
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Model din panouri de lemn
asamblate dinainte şi placaj de
14 mm. Acoperişul se poate
scoate din frnbucăturl, ceea ce
nu fnseamnă că poate fi luat
de vânt. Izolat cu dreptunghiuri
de pânză gudronată (shlngle).
Pentru un câine de talia celui
din Imagine, dimensiunile pot fi
83x66x113cm

EI

mare pentru a fi
transformat
1n suprafată
locuibilă.
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~~;~scănelipsitul cuier dintr-un
~QI,clar mai cu seamă să con~\f~re acestuia aspectul unui

:spatiu de locuit, astfel încât
,ş!ă,devină mai mult decât un
';şi,mplu:hQI. . Este. de la sine
,Înteles că un ·astfel de lucru
. iru se poate face ,î~cazul unui
~Iilolişor îngust. Uneori însă
'ap,artamentele su ni astfel
dimensionate îl'Jcât holul este
destul de spatios; Iar macele
avantaj al rafturilor constă în
faptul c~ ele pot fi confectionate uşor la dimensiunile
, holuluidumneavoast,ră.O
maşina
de
găurit,
un
ferăstrău, o şurubelniţă, cele

alunece de la locuL lor, în
partea din spate se practică o
degajarede6 cm x 6 cm, astfel încât ele să se îmbine
exact între stâlpii laterali ai
ramei. Se recomandă ca
Iăcuirea lor sase facă înainte
de afi montate".Cel mai bine
s'e pretează pentru aceasta
un lac cu uscare rapidă.,
Lacul va fi aplicat mult mai
uşor şi repede dacă veţi folosi
un pistol de stropit. În acest
caz, este suficient să aplicati
un singur straf, saturat" de lac
pe 'toate suprafetele lemnoase.A$tfel, veti obtine "O
suprafată perfect
netedă,
i

lucioasă,

de culoarea .dorită.
Pentru fixarea rafturi for de
pereti se recomandă săanco
rati stâlpii de susţinere .de
pereti,sus şi jos, cu şuruburi
de 12 cm. Pentru aceasta,
. practicati găurile necesare în
stalpi,spriHniti-i apoi în
pozitIa de fixate de perete şi
însemnati,· cu un .pix, locul
respectiv. După aceea, practicaţi1n perete degajările pentru dibruri. rn aceste dibluri
vetifixa"stâlpii de sustinere la
o distanţă corespunzătoare
'unul. fată de ceIă/alt. rn final,
nu' vă mai rămâne decât să
aşezaţ~ rafturile.

,necesare/ăcuitului şi, fireşte,

materialul lemnos c.onstituie
un "capital de bază" suficient
pentrLJB trece la fapte.
Stâlpiide 'susţinere necesari, plăcile, precum şi barele '
rotunde se. găsesc la dimensiunile dorite, în comert, dar pot
fie reeţlizate şi de dumneavoastră. Îmbinareastinghiilor pentru formareaunorrame. este
relativ simplă, ,prin folosirea
unor corniere şi a unor
şUruburi
de lemn. - Cum
rezultă din imagine, noi am
mers pe varianta Ţsali4ării
unor îmbinări' cu ajutorul
cornierelor. Stinghiile sunt
aşezate în unghi drept cu aju~
torul unui vinclu, .fiind apoi
1mbinate prin fixarea unui
Gorhiermetalic din platbandă
.în unghi drept. Fiecare,
îmbinare este, prinsă cu ajutorul 'a patru şuruburi pentru
lemn. Dupăaceea, cumaşina
de găurit şi un burghiu de
lemn de 20 mrh, se fac găuri
în stinghiile transversale, ' În
care ulterior se vor fixa
sup1ortii.rafturilor.
Pentru c~' rafturile să nu
TEHNIUM - octOMBRIE 1998

EI

·'4:t•,§filC·,i_I;..________________________________--_
bucla de reactie, ele nu afectează liniaritatea măsurătorii, dată de relaţiile:
Uo = 100 . Ui = 100 . Ri . 1;
IM = Uo/Rg, deci IM :=::U o;
de unde deducem că IM (curentul prin
instrument) este direct proportional cu 1,
rezistenta Ri fiind constantă pentru fiecare
. domeniu În parte.
.
Operând cu tensiuni de intrare mici (0-10
mV), operaţionalului trebuie obligatoriu să i
se efectueze compensatia de 011set (din
potenţiometrul P, cu intrarea neinversoare
scurtcircuitată la masă, se aduce la zero
deviaţia instrumentului). La nevoie,' se
alege un alt exemplar de operational.
Înainte de a introduce letconul În priză şi
de a vă bucura de "noul" dumneavoastră
microampermetru (cei care nu l-aţi mai
Întâlnit până acum, fireşte), să ne
Întgarcem puţin la circuitul de intrare. Se
ştie că orice măsurătoare afectează Într-un
anumit grad valoarea mărimii de măsurat.
Atunci când mărimea de măsurat este un
curent, I (de fapt intensitatea unui curent),
alterarea valorii sale prin măsurare este cu
atât mai mică cu cât rezistenta internă (de
intrare) a instrumentului folosit este mai
mică În raport cu rezistenţa circuitului În
care se face măsurarea.
Într-adevăr, curentul de măsurat I este
rezultatul aplicării' unei tensiuni U la bor~
nele unei rezistenţe R, mai precis I = UlA.
Pentru a-I măsura pe 1, se intercalează În
serie cu acest circuit rezistenţa internă Ri a
ampermetrului, electronic sau nu. Dar prin
această intercalare curentul de măsurat
scade, conform legii lui Ohm, de la valoarea I la valoarea l' = I/(R+Rj).
Eroarea rel.atlvă (în procente) astfel
introdusă este:
;7
>
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Montajul din figură permite transformarea unui miliampermetru c.c. În
microampermetru C.C., "sensibilizarea"
fiind realizată cu ajutorul unui operational
de tip ~A741 {sau similar) În configuratie
de amplificator neinversor.
Aranjamentul valoric a fost calculat pentru un instrument disponibil având 1 mA
c.c. Ia cap de scală, pe care dorim să-I
transformăm În microampermetru liniar cu
mai multe domenii (aici şapte), cuprinse
Între 1J.lA şi 1mA.
Principiul de funcţionare este următorul:
curentul de măsurat, I (rezultat al unui circuit ohmic, I ;::: UlR, ale cărui mărimi U şi R
nu sunt figurate) este "Închis" prin una sau
mai multe rezistenţe Înseriate ale grupului
R1-R 7 . Să notăm combinaţia serie respectivă,cu Ri, deoarece ea va fi tocmai rezistenţa internă a microampermetrului pe
domeniul ales. De exemplu, pentru domeniul 0-100J.lA (selectat din comutatorul K)
avem Ri=R s+R 6+R 7=100n. Curentul de'
măsurat, 1, produce la bornele lui Ri o
cădere de tensiune Ui=RH, pe care o
dorim cât' mai mică posibil, pentru ca
operatia' de măsurare s~ altereze cât mai
putin valoarea lui 1. In exemplul din
schemă, combinatia R1-R 7 a fost astfel
aleasă Încât pentru fiecare din cele şapte
domenii căderea maximă de tensiune Ui să
fie de 10 mV. De pildă, pentru domeniul
0-100J.lA avem Ui(max)+I(max)'Ri=100J.lA .
100 n=10mV ş.a.m.d.
'
Această tensiune, Ui, cuprinsă deci În
intervalul 0=10mV, este amplificată de 100
de ori de către operational, al cărui câştig
În tensiune este
Gv=1 +R 10/R 11 =1 +99=100.

Prin urmare, la extremitatea fiecărui
domeniu de măsurare va corespunde
tensiunea
de
ieşire
maximă
UO(max)=1 00'Ui(max)=1 V. Această tensiune de ieşire este aplicată rezistenţei "de
sarcină" Rg, curentul rezultat fiind măsurat
de instrumentul M. Pentru ca M să indice la
cap de scală, adică 1mA la extremitatea
fiecărui domeniu (când tensiunea la bornele lui Rg este de 1V), am ales
Rg=1 V/1 mA=1 kn.
'
Rezistenţa de protectie RS şi rezistenţa
internă a miliampermetrului, fiind incluse În

ăsurarea capacitătilor este o
operatie destul de rar Întâlnită În
laboratorul constructorului amator, şi aceasta din cel puţin două motive:
Întâi, pentru că În majoritatea schemelor
practice, condensatoarele au valori necritice de capacitate, .uşor asigurabile prin
alegerea unui model cu clasă de precizie
"acoperitoare"; În al doilea rând, pentru că
o măsurare propriu-zisă presupune existenta În dotare a unui generator sinusoidal
de audiofrecventă performant, căruia să i
se poată regla (continuu sau măcar În
trepte fixe) frecventa de oscilaţie şi nivelul
tensiunii de ieşire. Totuşi, constructorul
este constrâns la o asemenea măsurare În
unele situaţii practice, cum ar fi realizarea
unor aparate de precizie (temporizatoare,
comutatoare etc.) sau identificarea unor
condensatoare nemarcate, cu marcajul
şters, "bătrâne" sau care s-au dovedit
"suspecte".
Alăturat reamintim constructorilor intere-

LI (%)

L\I

1-1'

= 100.,= 100' -1 = 100

1
1+R/Ri

Ţinând cont de această expresie, putem-~
uşor abaterea la care trebuie să ne
aşteptăm, În funcţie de datele concrete ale
circuitului În care se face măsurătoarea.
Oricum, pentru o precizie bună, va trebui
ca raportul R/Ri să fie foarte. mare, de

calcula

ordinul miilor sau al zecilor de mii.
SPEram

foarte simplă de
capacimetru liniar recomandat pentru
domenii de măsurare cuprinse orientativ
Între 0-100 pF şi 0-1 J.lF. Schema are la
bază un operaţional de tip ~A7 41 (sau similar), pe post de amplificator de
audiofrecvenţă În configuratie inversoare.
"Rezistenţa" de intrare a amplificatorului
este chiar reactanta capaeitivă Xcx a condensatorului de măsurat Cx, iar rezistenţa
de reacţie este R1=100kn. Astfel, câştigul
În tensiune va fi direct proportional cu
capacitatea Cx:
, Gv = R1/Xcx = R1/(1/2nfCx) = 2nfR 1Cx,
unde f este frecvenţa generatorului A.F.
(sinusoidal).
Nu vom comenta În detaliu schema
amplificatorului, deoarece ea a fost
descrisă recent În articolul "Voltmetre
c.a.". Observăm doar că este vorba şi aici
despre O' "redresare fără prag" (puntea
redresoare 0 1-0 4 , cu instrumentul M În
diagonala plus-minus înclusă În bucla de
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LABORATOR
XCx"'CR 1/1,11 =1 00kO/1 ,11==90kO.
Rezultă f=1/21tCx Xcx::o:1770 Hz==1800 Hz.
, \ ŞI~!ecţâO.<;i . din g.en~rator .... ape astă
f~ecventă, alimentăm circuitul şi ajustăm fîn
" peR2 (iniţial . . pus' pe rezistenţa maximă
'Înseriată) .astfel ca acul instrumentului să
inqice la cap de scală.
.
In mod ~jmilar se procedează şi la
etalonarea celorlalte domenii dorite. Pentru
orientare, îh tabelul alăturat s-au sugerat
variar;ttele convenabile pentru calibrarea
dom~niilor de 100 Pţ, tnF, 10nF, '100nF,
I 1J.l F, indic,ându-.se .frscvenţa f a gener,atoru. luLşj valoarea eficace, a tensiunii sale, Ui.

~ şi faptul că la
eta/onare va
să fie avută În vedere
diferenta dintre valorile medii de curent pe
carele "vede" instrumentul M prin rezistenta de sarcină R2+Rs şi valoarea eficace
prÎncare este exprimată, de regulă, tensiunea de audiofrecventă aplicată lui Cx.
Generatorul· A.F. sinusoidal poate fi., de
··exemplu, un. oscilator ln. punte Wien, cu
frecventa selectabilă În· trepte fixe de 18
kHz, 1800 HZ,180 Hz şi 18 Hz şi cu tensiunea de ieşire (valoarea eficace) ln două
trepte fixe, de 1 V şi, respectiv,de 0,1V
(vezi tabelul). Pentru a" avea o impedantă
joasă de ieşire (sub 1kO), generatorul va fi
echipat cu 1,.10 etaj final repetor pe emitor,
Revenind la schema amplificatorului,
obsSIVăm că reglajul capulurde scală pentru indicaţia lui M este posibil din potentiometrul R2• În ceea ce priveşte
etalonarea propriu-zisă, sunt pO$iblle mai
multe combinatii, după cum constructorului
li vine mai uşor să regleze frecventa generatorului AF. sau tens.iunea (eficace) de
la ieşirea acestuia.
Să analizăm - pentru ilustrarea modului
de. calcul - .realiz?rea unui domeniu oare·
care, de pildă 0-1mF, pentru celelalte procedâridu-se în mod similar. Pentru extremitatea acestui domeniu (Cx=1 nF), dorim,
desigur, ca. acul instrumentu/ui M să indice
la cap de scală (1 mA). Dar să nu uitţlm că
instrumentul va fi parcurs În acest caz de
uncutent (redresat bialtern?ntă) cu va~
IDarea' medie de 1mA - căci astâ-i "boala"
instrumentelor cu ac indicator, ele mediază. .
,
0, vaf;iantă· "comodă"de calibrare ar
consta.În realizarea deviatiei maxime a lui
M·pentru tensiunea medie de ieşire de 1V.
bealtfel, rezistenţele rnseriate R2+Rs au
fost· . dimensionate În această idee,
permiţând"corecţia" de la va.lori eficace ·'a
valori medii, conform raportului cunoscut
Uef=(1t/212)Umed=1 ,11 Umed. Cu' alte
cuvinte,unei tensiuni medii de ieşire de 1V
li va corespunde o valoare eficace de cca
1,11Umed.
Să conectăm, deci, la intrare un ,condensator cu capacitatea Cx=1 nFşi să-;
aplicăm din· generator 'o· tensiune. cu valoarea eficaceUi=1V. Pentru.a obtine la
ieşire Uo == 1,11 V, va trebui să asigurăm
amplificatorului un câştig de 1,11 ori, adică
Să' alegem., .frecventa generatorului (căci
R1 este. fix) astfel ca reactanţa lui Cx=.1 nF
să fie·decirca:
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acă aţi "tras cu ochiul" la schema
propusă mai sus, aţi remarcat cu
sigurantă asemănarea ei izbitoare

cu cea a.tnicroampermetrului c.c. descris
anterior. Intr-adevăr, acelaşi amplificator
neinversor realizat cu operationalul
I3A741 este baza montajului, cu deose,birea"că, aici câştigul.În tensiune a fost
stabilit la circa 1000 (Gv=1+R 10/R11)'
De data aceasta dorim să transformăm
instrumentul M(tot .un\., miliampermetru
c.c .. cu 1mA la cap desc'aIă) într-un milivoltmetru c.c cu mai multe domenii,
cuprinse Între 11i1V şi 1V (ln exemplul dat
şapte, selectabile din comutatorul K), a$tfel ca, pe fiecare dorryeniu de măsurare,
sensibilitatea să fie de 1MON.
Prin urmare, tot ceea ce avem practic
de făcut este să divizăm. tensiunea de
măsurare (să calculăm divizorul rezistiv
Rt-R7) astfel lncât, pentru extremitatea
fiecărui domeniu dorit, căderea detensi-

une pe rezistenta R7 (care se aplică la
intrarea operationalului) să fie de 1mV.
Amplificată de 1000 de ori, aceasta va
conduce la o tensiune maximă de ieşire
de 1V, care va produce prin R9 =1kO un
curent de ··1 mA,asigurând astfel deviaţia
la cap de scală a Jnstrumentului .M.
Bineînţeles, alegerea lui R1= 1kO este
cea care asigură sensibilitatea . propusă
(1k0/1 mV=1 MnN), dimensiunea celorlalte .rezistenţe din divizor fiind un simplu
ex~rciţiu aritmetic.
Ca şi la montajul precedent, este obligatorie compensarea tensiunii de offset a
operaţional ului. De asemenea, tot' ca
acolo, se impune ecranare a montajului
pentru inlăturarea perturbaţiilor provocate
de tensiUnile parazite din mediu.

,
,
Pagini realizate de
Fizician Alexandru· MĂRCULESCU
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RADIOAMATORISM

Ing •. PETRE PR.EDOIU, 'Y07-Q4$QJ,
n aparat de baz~ pentruradtoamatori este grid-dip-metrul,.care
.
funcţionează atât ca oscilator, eât
şi ca undametru cuabscirbtie.
Folosindu-I.c(;loscilator, cu el. se poate
măsura frecvenţe de rezonanţă ale circuitelor acordate, ale antenelor, ale fider~
Hor etc. Aceste măsurători· se pot efectua
rapid, prin apropierea de. ci.rcuitul de
măsurat. a bobinei de la oscilatorulgrid-

U

Spirelese Tnfăşb~ră'strâns ·pe carcase,
spirălângă spkă,.pe?te pare Se apliCă, tot
strâns, pentru ?'~onşolidare,tJandădin
folie de polietilenă, dar capătulbobinei
sudează cu letconuL
Condel1satorul variabil ctJcapacitatea
maximă. de 1OOpF se obtine dintr-un condensator folosit ·Ia· radioreceptorul "Albatros",. prin scoaterea plăcilor statorului
dintr-o sectiune, rămânând numai trei.
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dip-metrului. Indicaţia minimă a instrumentului corespunde cu frecventa de
rezonantă.

Ca undametru cu absorbtie, aparatul
de alimentare.
Prin apropierea bobinei de oscilatorul sau
amplificatorul de radio frecventă 10 functiune, se poate măsura frecventa de lucru
prin indicaţia maximă a instr1Jmentului.
Deşi este foarte simplu, 'aparatul trebuie să .asigure anumite .cerinte, ca: să
.aibă un nivel· constant tn bandă, să producă armonici cât mai puţine şi să· fie
sensibil ca undametru·cu absorbtie.
Schema realizată şi experimentată
practic (fig. 1) asigură aceste deziderate,
Aparatul functionează 1n domeniu de
frecventă de 3,5... 30 MHz, împărtit 1n trei
subgame:
1- 3,5 .. .7,5 MHz;
11- 7,0 ... 15,5 MHz;
11/ - 1S... 30 MHZ.
,Carcasele bobinelor se 'realizează din
tub de polietilenă cu diametrul de 20 mm.
Pentru subgama I se folose,şte conductor
CuEm$=Q,26 mIT), 30 despire, cu prizala
spira 3 de la masă~ Pentru subgama II se
foloseşte conductor CuEm$=O,4mm, .13
spire, cu priză la 1,S spire de ta masă.
Pentru subgama III se foloseşte conductorCuEm<l>=0,4 mm, S spire, cu priză la
O,S spirede la masă.
functionează fără tensiune

Tn carcasa,fiecărei bobine se introduce
fortat, la un capăt, un disc de polietilenă
gros de 30101, În care se 1ncastrează trei
terminale de contact, ca În figura 2.
Soclul se realizează din polietilenă Cu
grosimea de 3 0101, 1n care se presează
la cald, cu letconul, trei teci rol uite pe terminale din tablă cositorită de la cutiile de.
, conserve.
Terminalele .sunt. astfel oJientate ca
bobinele să nu poată fi introduse greşit În
soclu.
La realizarea aparatului s-a· tinut cont
de dificultatea de procurare a instrumentutui indicator, prevăzăndu-se două. variintroduce 1ntr-o cutie din tablă de
ante:
a1.uminiu de 10101, cu dimehsiunile
a) pentru un instrument sensibil
160/80/550101 (fig. 3 ) ,
(SO ... 1S0IlA), care se alimentează direct
Fată de alte scheme, aparatul asigură
din detector şi care poate fi procurat din un nivel aproximativ constant (abateri de
comert, ca VU-metrul;
S.. ~6% 1nfi·ecare subgamă). Cuplajul slab
b) pentru instrumef1te mai putin sensi- cu detectorul asigtJră ind.ep~ndenta
bile (1..SmA), de gabarit mic, folosite ca frecventei de variatia sarcinii. Intru cât
indicatoare de tensiune anodică sau de condensatorul. variabil face o tură 'şi
baterie la .diferite echipamente vechi. jumătate (540°), seva tine cont de aceaş~
Acestea se alimentează printr-un amplifi- ta la trasarea· semicercurilor pe cadran,
cator de curent continuu.
.
ca 1n figura 3.
Aparatul poate funcţiona atât la (}
Etalonarea 1n frecventă se face cu gebaterie de 4,SV cât şi la reţea. , nerator de semnal standard (GSS). Este'
Transformatorul de 220V/6V (de la preferabil să se etaloneze separat ca
radioreceptoare sau radiocasetofoane)
oscilator şi .ca undametru cu absorbţie,
se găseşte 1n comerţ.
prin marcarea scalei cu culori diferite,
Componentele se asambleazăpeo deoarece, datorită capacitătilor parazite,
bucată de circuit Imprimat. Ansambl~1 se
cele două repere difera ca pozitie.
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ÎNCOMUTATIE
Ing. MIHAI GEORGECODÂRNAI
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D tinuă

upă anul 1987, în producţia ~ondială
de stabilizatoare de tensiune· con'. '.
s':'a petrecut inversarea "raportului de forţe" dintre numărul de stabilizatoare
lipiare şi cel al stabiHzatoarelorîn comutaţie,
in . sensul că cele din urmă le-au depăşit,
cantitativ; pe primele. Explicaţia este cât se
poate de simplă: pe deo parte, includerea În
nO,ile echipamente de calcul (a PC-urilor). a
unor surse de gabarit mic, de putere relativ
mare şi În creştere, randamentul foarte bun
au condus la impunerea definitivă a surselor
În comutatie faţă de cele liniare; pe de altă
parte, salturile tehnologice În domeniul dispozitivelor. semiconductoare de putere $i
comutatie care a impus scăderea preturilor
componentelor, a făcut ca şi criteriul economic să definitiveze "consacrarea"lor pe
piata de desfacere a acestor echipamente:
Se estimează că sursele stabilizate de tensiune continuă liniare vor fi mai rentabile În
fabricaţie numai pentru puteri sub 20 W.
Comparând parametrii principali' ai celor
două tipuri de surse, se pot observa avanta~
jele nete .ale surselor În comutaţie. De exemplu, la acelaşi volum, sursele în comutatie
dezvoltă o putere (0,122 W/cm3) de patru ori
mai mare· decât cele liniare, la fel ca şi .în
cazul puterii dezvoltate raportată la . masa
ansamblului (88 Wlkg la cele În comutatie

fa,tă

un . alt "filtru, de rejecţie a semnalelor de
frecvente superioare celei la care
funcţionează sursa În comutaţie, deoarece
acestea pot introduce În reteaua de alimentare perturbatii' radioelectrice tocmai
datorită regimului rapid de intrare şi i,eşire În
conducţie a elementului de comutatie. Sursa
de alimentare nu este obligatoriu reteaua de
curent alternativ, ci poate, fi şi o sursă de
curent continuu, caz În care blocul redresor
dispare. Transformatorul de putere are rolul
de a izola, în anumit€\, situatii, circuitulde
ieşire fată de cel de ifltrareşi de a furniza la
bornele sale tensiunea C:ilternativă dreptunQ.h!~lară ?e amplitudine convenabilă prelucrarII- ultenoare ..810cul de control şi protecti~ asi~ur~ f~nctio~a:~a sursei in parametm de Ieşire ImpuşI ŞI In conditii de siguranţă pentru' elementele din structura

de, aproximativ, 22 W/kg la cele HnUare).
DIn punctul de vedere. al randamentului, cel
al surselor liniare este situat În jurul valorii de
30-35%, pe când cel al surselor În comutati,e
de tensiune mare (at&t la intrare cât şi la
ieşire) poate depăşi 90%.
Internă.
Printre puţinii parametri superiori ai
Din punctuL de vedere al modului de stabisurselor liniare, comparativ cu cei ai surselor
lizare a tensiunii continue la ieşire, acest
încomutaţie, se pot enume~a răspunsul
rapid al stabilizatorului liniar 2.011s (lms la lucru se poate realiza fie prin controlul
stabilizatorul În comutatie) şi zgomotul mic, frecvenţei· semnalului de· comandă a· eleÎn medie de numai 5 mV (aproximativ 50mV mentului de comutatie, păstrând durata de
~onduc~ie fixă (modulatie În frecventă, MF),
la stabilizatorul în comutaţie).
Principial, sursele în cQmutatie contratimp, fIe pnn controlul duratei conductiei
menţinând semnalul de' comandă la <>
de tensiune conţinuă, au structUra
frecventă, fixă
(PWM, PU,lse Width
asemănătoare celei din figura 1. Cele două
comutatoare sunt Închise şi deschise perio-' Mo?u!ation, modulatîn durată, MD) .. Marea
dic, niciodată, Însă nu se vor afla simultan , maJontate a echipamentelor funcţionează
sau pe o durată mică, În stare de conductie .. după acest ultim mod de reglare.
In cele ce urmează va fi prezentat un staIntervalul de timp dintre două închideri succesive, alternative ale ,celor două comuta- bilizator În comutatie de tensiune continuă
toare este cunoscut În literatura de speciali- comandat PWM.
Pornind de la structura inteniă a circuitului
tate sub denumirea de "dead-tim'e" (timp
integrat specializat' TL494~(C3L494) prezenmort). '
Schema bloc a unei surse În comutatie de tată În figura 3, se poate dezvolta o serie
largă de alimentatoare În comutatiecu unul
tensiune continuă stabilizatăest.e cea
sau .do~ă elem~nte externe de comutaţie.
prezentată În figura 2.
CIrCUitul contine, pe langă alte. blocuri, ce
Comentând puţin această arhitectură, se
poate spune că blocul redresor şi filtru de la vor fi de~crise ulteri?r', un oscilaţpr indepenintrare mai poate fi precedat (facultativ) de
(Continuare În pg. 10)
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(Urmare din pg. 9)
dent, care generează o
Tntre masă şi pinuJ S (tensiune
ŢLV),. La pinii 5 şi6 $e vor
condensatorul, .respectiv
deterJljină . frecvenţa de. lucru.
frecvenţei este dată de relatia:
fo = 1/(RT'CT)
In. structura sa, circUitul integrat
cuprindeşio surS.ă de tensiune pe
de '. SV, disponibilă la pinul 14, In;
(iceasta, mai conţine· patru
(două dintre ele, 1 şi 2, cu IAC::lrIlAr:::.r,,::.tl
o,logică SAU ta pinuI3), o sursă
curent, două surse. de tensiune mic~
0,12V şi 0',7V), precum şi logica
comandă, Împreună cu tranzistoarele
ieşire, ce. asigură functionarea corectă
ansamblului.
La pinul 4 se poate controla timpul de
<iuctie." al elementelor finale de cornUtiall~.
PWM), precum şi pauzq.dintre impul~urile
comandă (dead-time), Totuşi, comand~
PWM este dată de către comparatoarele 1,şi
2, la intrările cărora se aplică tensiunea de
referinţă, cea de eroare de la ieşire şi, eveo~
tual, cea generată de curentul de sarcină
printr-un traductor de curent (o rezistentăq~
valoare şi de putere determinata prinda/cuI).
Comparatoarele (amplificatoarele) se .caraoterizează printr-o amplificare relativ mare, d~
aproximativ 70 dB, iar viteza lor de răspuns
este ridicată de 400 ns~
Semnalul de la ieşirea comparatorului de
timp mort (3) est~ aplicat unui bistabil intern
ce asigură la cele două ieşiri semnale cu
frecvenţa pe jumătate din cea generată de
oscilator, În antifază şi cu factor de umplere
deSO%.
.
Pinul 13 se conectează fie la sursa de
referintă proprie (pinul 14), fie la masă (pinul
7), În functie de strijCtura externă a sursei,
respectiv cu două trc:Inzistoarefinâle În contratimp sau cu un singur element final.
Cele două tranzistoare interne de ieşire au
ernitoarele şi colectoare.le disponibile la pinii
10 şi 11, respectiv 9 şi 8,ceea ce, permite
comanda, după dorinţă, fie faţă· de bara pozitivă de alimentare, fie fată de masă. ,.
Pornind de la cunoaşt~rea functiilor realizate de acest circuit integrat, am realizat o
sursă 1n comutatie stabilizatâ, CU tranzistoare
finale de putere MOS, tip BUZ,11, a. căr~i
schemă electrică de principiu este dată în
figura 4, iar o modalitate de,,,punere În
operă" este dată În figurile S,6 şi 7.

Parametrii principali al sursei sunt:
- intervalul tensiunii de intrare: 9V-16V;
- intervalul tensiunii stabilizate de ieşire:
SV-24V;
,
-curentul maxim de ieşire:2A;
- stabilizarea cu variatia curentului de
sarcină 1,SA: SOmV;
- frecventa semnalului de. comandă:
aproximativ 1S.kHz; ,
- tensiunea de zgomot la un curentin
'"sarcină de 1,S A: 8S mV;
-. protecţie la scurtdrcuit cu limitarea
curentului.de ieşire: 2'A;,
..
. .
- randamentul: minimum 70%~ ,
(tensiunea de intrare 9 V," tensfunea d,e
ieşire SV, curentul prin sarcină 1,SA)
- consumul de merş în gol: 6S-100mA
':' masa: maximum O,5.kg
Date constructive:
COflJponenta care necesită o atenţie .mai
mare este transformatorul de .putere, ce va fi
confectionat din miez de ferită E+E tip EE 42
AS 3900. Pe carcasa acestui transformator
se vor bobina, pentru ÎnfăşurC\rea de priA}ar,
2x2S de spire de CuE", cu dia.metrul· de
1,S mm, iar 1n secundar 2x60 de $pire, CI1Em
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cudimentrul de. 1mm.
Este de preferat. ca
~mbele Jnfă$urări al(3
primarultli, cât şi cele.Ialte două. ale secundarululsă fie bobinate .
cu dOUă conductoare
odată, . pentru· Ci ·avea
aceleaşi . lungimi· ale
conductoarelor. şi,
deci, rezistenteelectliceegale în. ambele
ramuri ale celor două
înfăşurări. Primarul şi
secundarul se vor izola între ele cu preşpan
sau un .alt material
izolator penţru· transformator. (pânză uleiată, hârtie de transformator ş.a.).
Curentul de ieşire
poate fi modificat, fie
din schimbarea valorii
rezistor.LJlui .R1 o (de 4.
W putere disipabilă), L-........._ _- __- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fie din modificarea
valorii rezistorulul R6·r-1...,.----...,.-...,.--...,.----...,.------...,.-------F-I-G-.....
.Condensatorul C1 O,...._____--.._..,.;....".____________________---,_ _ _ _ _ _ _ _..,.....;._ _ _ _ _ _

o

$---------------------..;;;---,----.
---,~---.I

are.rolulde. a "netezi" .............._ _-~-------------~---------........----~---.....,
vârfurile de· tensiune
create de curentul
care străbate sarcina
şi rezistorul
R10.
Grupul DZ1, ... TH1,
R15are rol de protecţie la supratensiune pe . alimentare,
scurtcircuitând sursa
şi, prin· acesta,· producând arderea sigurantei .fJ.,lzibiie F1 şi
întreruperea .. 9,enerală a alimentăni.
Bobina L1 -se va
confectiona pe un
mit:/z tip oală 026x16
A5. 4900 cu întrefier
de 0,5 mm şi va avea
aproximativ 30 de
spire CuEmO,6.
După

necesităţi

legate . de functionarea montajului la o
frecventă

optimă

.::======================================~

pentrual. miezul
de
ferită
transforma-,
torului (dacă para-,
metrU. lui nusunt~=============::::=========:;:=========;;:;;=;;==~
cunoscuti), se poate
modifica· frecv.enta
semnalului de· co+
+
mandă cu' ajutorul
+
++
potentiometrului se+
mireQlabil
PSR1.
+ +++
TensIunea de ieşire
+ + "'" +
poate fi reQlată la va+ +
++
loarea dOrită cu ~ju
+ +
+
torul potentiometrului
+ ++
PSR2
+ +
+
+ +
+,
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+ +
+::ţ
+
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+ +
+
tensiune. în comuta+
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++
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RALUCA.GHEOAGHIU
Uşor de transportat... rapid şi simplu,de
şi puteti:să-i dati drumul la picturăI

montat...

~~~~~~~II\1:I!IIm~~ţlţU\ltllm:l$lIl1%1)ţ1l'1WIiI)~

Pictu'ra şi desenul sunt hobby-uri cu o
largă răspândire. Desigur, nu toată
lumea poate sau 'vrea să devină,
doilea Rubens. Dar' chiar şi pictorului
amator li sunt necesare anumite ustensile pentru ca activitatea să devină în
primul rând posibilă şi apoi să facă
plăcere. Mucava; foi de bloc de, desen,
carton si,mplu, pânză, vopsele, acuarele,
pensule, tuş, paietă ... e musai să facă
parte din dotare, iar pentru avansaţi se
adaugă şişevaletul. Aici se deosebesc
mai multe tipuri de şevalete de ~telierj
care pot fi construite chiar de voi.
Noi, însă' vă prezentăm un şevalet
portabil, uşor de transportat, .rapid de
montat, dar ln acelaşi timp stabil şi
potrivit atât muncii de atelier,cât şi celei
ln" a,e(..liber. Modelul prezentat În continuare poate fi construit de fiecare dintre
dumneavoastră, cu puţină îndemânare,
şi-şi va putea găsi numeroaseîntre~

al

~~

este imposibilă. Ajustar1a,', respectiv •.
reglarea dispozitivului la\înălţimea dorită'
sefa€e ,cu ajiutorul' şuruburilor M5şial'
piuliţelor" ,fluture ,cor~spunzăto~re.
Pentru caşevaletul să stea bine proptit
atunci când este folosit1n aer liber, ar
trebui bătut ln, partea de jos a picioarelor'
câte un cui fără floare (sau cui de dul-,
gher). Dacă şevaletul rămâne lnapartc:i'ment, cuiele trebuie lndepărtate,
înlocuindu-se cu dopuri de cauciuc sau
ataşând pur şi simplu cauciuc la extremităţi,' oricât ar părea de rudimentar
acest!uGw. Astfel picioarele.nu \/9r mai
aluneca.
În picioarele fixe trebui~, făcute mici
orifieii." În ele se vor lnfi~e, corespun-

buintări.

Componentele se lucrează conform
instructiunilor din desene. Toate etapele
pot fi .parcurse, chiar şi' de cei mai puţin
experimentati. Numai la rec:ilizarea ulucnor ar putea fi nevoie de asistenta unui
constructor versat sau a',unui specialist.
Suportul este din lemn de esenţă tare
şi sustine toate celelalte elemente, ale
şevaletului. Picioarele 'din faţă trebuie
astfel înşurubate, încât al3-lea picior (ca
de compas) să poată fi 'rotit ta dreapta
sau la stânga. PiCiorul din mijloc trebuie
fixat cu un cui, În aşa fel încât să poată
fi rotit numai din fată sau din spate.
Pentru aceasta trebuie dată o gaură d~
probă lateralln suport, având aproximativ 2/3 din diametrul c u i u l u i . '
În partea de deasupra se montează
suportul pentru, tablou, cu un şurub şi o
pilulită-fluture. Datorită şariţului .transversal ansamblul va căpăta mobilitate şi
Înălţimea va putea fi modificată.
Picioarele şevaletului constau fiecare
din două părti, 'având aspectulpicioarelor de 'compas; Cele fixe .sunt
ataşate de suport prin şuruburi de lemn,
respectiv prin cuie. Crestătura are aici o
adâncime de aproximativ 10 mm.
. Piciorul mobil -şanţul vine transversal
în acest caz - este fixat cel mai solid pe
partea din spate. De, aceea, în p~rtea
superioară a piciorului trebuie lipită ,în
crestătură o piesă de ghidare (20x 16x5)
care asigură, modificarea În paralel ,a
lungimii piciorului. Răsuci rea laterală
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Suport
12

17

12

Suport pentru tablou

o privire asupra continutului ca şi asupra modului de constructie a
"cutiei pictorului"

Cutia
Compartimentarea interiorului

6

~A

315

290

zător înălţimii

dorie, cârligele pentru
tablou, pe care se va instala rama pânzei
pentru desen.
Desigur, ar putea fi construit şi un
şevalet mai "evoluat", crescând proporţional cheltuielile - cum ar fi, de exemplu,
l,Inul cu suport suplimentar pentru alte
obiecte. Dar ne vom mărgini la modelul
prezentat, lăsând liberă iniţiativă fiecărui
pictor amator în parte.

"Cutia pictorului"
asortată la şevalet
ce aţi devenit posesorii unui
şevalet nou şi original, de ce să nu
căpătaţi în continuare şi un recipient special pentru ustensilele necesare activităţii
de pictor? Iată o "cutie a pictorului" uşor
de construit, simplu de transportat şibine
compartimentată, care vă va oferi o
privire de ansamblu asupra întregului
arsenal de care dispuneţi. Este din placaj
şi are dimensiunile 380x316x125 mm.
Compartimentul inferior are 30 mm
înălţime şi este rezervat tuburi lor albe.
Celelalte trei compartimente sunt proiectate pentru cca 16 tuburi de culoare, care
pot fi ordonate sistematic.
Capacul se articulează de cutie cu 2
şaniere. În el se introduce paleta. Cu ajutorul unui simplu cordon sau ataşând un
mâner <;tin material plastic, cutia poate fi
transportată fără probleme alături de
şevalet. Astfel, tuburile de culori, paleta,
pensulele, cârpa, sicativul şi uleiul vor fi
întotdeauna la îndemână.

Picior mobil
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MODELISM
comutatorului K1, a ..... ,If~Tr\rll
E livrează În antenă un curent
cu o frecventă de circa 5 kHz. En
radiată de antenă este recepţionată
intermediul bobinei L1 de receptorulR,
apoi este prelucrată (decodificată) şi
transmisă servo mecanismului SM.
Emiţătorul E conţine sursa de curent
alternativ (de joasă frecvenţă) care alimentează antena A. Sursa este compusă din _două tranzistoare complementare, Într-o configuraţie de trigger
(fig. 2a). Condensatorul C2, împreună
cu inductanta antenei, acordează circuitul curentului sinusoidal. Piesele montajului vor fi plasate într-o cutie de plastic
împreună cu sursa de alimentare 81,
buţpnul de comandă K1 şi bornele de
ieşire a1 şi a2 (fig. 2b).
Antena A se confecţionează din cablu
bifilar de retea cu lungimea de 15 m şi
se racordează prin două banane la bornele de ieşire ale emiţătorului (a1, a2).
Antena, -care produce un câmp electromagnetic, se Întinde de-a lungul
pereţilor
încăperii
în
care
se
manevrează automodelul. Bucla poate
acoperi o suprafaţă pătrată de circa
4x4 m sau o suprafaţă rotundă cu un
diametru de circa 5 m.
Receptorul R se construieşte după
schema prezentată În figura 3. Bobina
de intrare, L 1, Împreună cu condensatorul C 1, formează un circuit paralel
acordat la frecvenţa emiţătorului (circa 5
kHz). Inductanta L1 are circa 2000-5000
de spire din conductbr de cupru emailat
cu diametrul de 0,1'-0,2 mm. Ea se
bobinează pe un miez de ferită cu
diametru!' de 10 mm şi va fi orientată în
pozitie verticală, fiind amplasată cât mai'~
departe de motoarele electrice. Am-.
plificatorul este realizat cu tranzistoarele
T1-T3. EI comandă, prin intermediul
releului R1. (contactele A,B), motorul servomecanismului SM.
Servomecanismul SM (schema electrică şi constructivă) .este prezentat În
figurile 4 . şi . 5. Contactele releului RI
(A,B) stabilesc În timpul semnalului de
radiofrecventă(circa 5 kHz) circuitul M1,
alimentat de la bateria B1. Aceasta, prin
intermediul rotii dintate 1 (fig. 5) şi al pinionului 2 (arc de pix), pune În mişcare
cursorul 3 (sârmă de otel de circa 0,2
mm) pe contactele 4 (plăcute din tablă
de conserve). Prin contactele 3-4 se
închid circuitele motoarelor de actionare
a roţilor M2 (stânga, S) sau M3 (dreapta,
D), eventual la ambele motoare (înainte,
1), conform figurii 5. Dacă cursorul 3 se
găseşte între contactele 4, curentul electric se întrerupe şi automodelul se
opreşte. Cursorl,..ll 3 porneşte numai
când .se dă comanda. prin apăsarea
butonului K. Deoarece cursorul 3 trece
continuu peste contactele 4, se pot da
ritmic comenzile: ·la stânga - stop, la
dreapta - stop, Înainte - stop.
Echipamentul electromecanic al seracţionarea
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xistă

o multitudine de scheme
pentru telecomanda automodelelor, dar toate se bazează pe
fenomer)ul de propagare a undelor electromagdetice. Cele mai răspândite sisteme lucrează În spectrul radio, În unde
scurte. Pentru telecomanda automodelelor În spaţii restrânse se poate
folosi, Însă, şi spectrul audio.
Un sistem de telecomandă este format din două părţi principale: ansamblul
radio şi servo mecanismul. Fiecare ridică
probleme tehnice deosebite, care sunt

greu de abordat de către amatori. Din
aceste considerente, în cele ce urmează
prezentăm constructia unei telecomenzi
cu un grad de dificultate redus, care să
poată fi realizată de orice constructor
amator.
Schema bloc a acestei construcţii este
prezentată În figura.. 1. Lanţul de
comandă a celor două motoraşe electrice (M2, M3), cuprinde În principiu
următoarele ansamble: emitătorulE,
antena A, receptorul R, servomecanismul SM. şi sursele de afimentare.· La
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vomecanismului SM funcţionează cu
memorie mecanică înregistrată: de polii
de contact. De' exemplu: autbmodelul
mergeînainţe, schimba~ea.· directiei la
dreapta îhseamnăa da butonului K1
două c0n'1enzi: maiÎnt~i pehtru mers la
stânga şi apoi, imediat. pentru mers la
dreapta. Oiodele 01. şi D2. legate I~ polii
de contact 4, elimina fer'lomenul de Influenţă reciprocă a motoarelor M2, .M3.
Pentru' deparazita'rea motoar~lor. s~
folosesc şocu~i1e Sc şi con'dens,atoareie
de 0.1 ~F.
'
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Elementele componente ale .teleComenzii sunt: Mi ,. motor electric de 2.5
V; M2, M3 ,. motoare originale de jucării
de 2/5 V; 61.: baterie de 4,5 V'platăpen
trualimentarea emitătorului; 81,' 82, 83
,. baterii plate de 4,5 V pentru acţionarea
motoare1orşi 84 "7/ baterie plată de 9 V
pentru. alimentarea .radioreceptorului R;
diodel.eD1, 02' (fig. 4) ,. IN4001; li ,.
Înfrerupător basqulant bipolar.
Observatle: Telecomanda descrisă
mai sus seva monta pe un automodel
cu două şehile. fiecare fiind actionată de

câte un motor electric. De asemenea,
construcţia poate fi adaptată pentru
propulsarea şi comanda navomodelelor
în bazirie de dimen'siuni mici.
Radioreceptorul poate fi folosit şi la
recepţia emisiunilor .de radio, Pentru
aceasta se micşorează numărul de spire
al inductanţei L1 şi condensatorul C1 la
o valoare de1 0-15 nF. Pentru audiţie, se
conectează în paralel cu bobina releului
R1 o casă receptoare şi se reglează P1
pentru un semnal maxim.

TECĂ
ŞTEFAN VODĂ
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'$
.', .u. gerăn1"~matorHor deconst.ruit mobilier un complex pentru
"
lucr~ride bIrou. Acesta va fi
in~tq.lat lipit de un perete, pe care-I va
folosi efiqient pe Înălţime, lăsând mult
spaţiu liber În Încăpere.
Părti. componente
Â o etajeră cu geamu(Î glisante,

10rante,ăcoperire p<3:rtială cu linoleum,
de aluminiu, plăCi de faianţă,
sticlă etc.
.
La producţia ,de serie se va da
atentie prelucrărţipieselor compo~
nente, astfj3IÎncâtîntregul cpmplex să
poată fi/ambalat şi transportat mai
uşor,eocupând UI1 volum cât mai mic.

tablă

fixată (cu şuruburi groase pentruJemn
Îndibluri. de scândură salJl\ material
plastic) deasupra mesei-birou;
Â o lampă cu brat mobil (se găsesc
În comert, de modele diferite);
Â biroul - cu sertare şi corp lateral
'(dar poate fi adaptat şi alt model);
Â dulapul (notat cu cifra 1', unde pot
fi păstrate lucrări de birou, materiale si
îmbrăcăminte (înlocuind un cuier),
cărti etc. O piesă identică se află În
dreapta.
')... Între ·ele sunt două rafturi
deschise (3) şi piblioteca (2). Aceasta
are la mijloc un spatiu util pentru
amplasarea unei maşini", de scris, a
unui terminal de calculator etc.
, Veţi stabili singuri dimensiunile
acestor piese, potrivÎt cu lungimea şi
înăltimea peretelui. Dacă îl veti produce În serie mică, dimensiunile vor Jî
apreciate. potrivit cu cele ale unei.
camere dintr-un bloc standard. Tot
complexul poate, fi lucrat folosind. ca
material de bază pal gros de 18 mm şi
placaj cu grosimea de, 8 mm (pentnJ
sertare, uşile dulapurilor, care vor
avea un cadru tip ramă din şipcă
groasă de 20-25 mm, şi rafturile 3).
Desenul B vă prezintă Q construcţie
mai simplă şi, fireşte, "mai ieftină\ .dar
6est dulap prezintă avantajul
, având aproximativ aCeeaşi functionade .a. putea să fie fixat' pe
litate.. Observaţi' că Între cele două
perete, deasupra mesei de
dulapuri (identice .cu cele de sus,
lucru.
Economisim
astfel spatiu şi vom
notate, pu "1) sunt plasate rafturile
avea sculele şi unele din materialele
(compuse din pie$elE~ 4şi5), continu::
necesare întotdeauna la Îndemână.
ate în dreapta. şi stânga prin oâte trei
Un asemenea dulap este de folos atât
poliţetriunghiulare. Dulapurile laterale
pentru activităţi cu caracter tehnic
bonstituieînsă baza de stabilitate a
(mecanică, electro şi radiotehnică,
întregului complex. În partea de jos se
tâmplărie"legătorie de cărţi), cât şi
găseşte masa de lucru, 6 - mult mai
pentru desen-pictură, sculptură şi
lungă 'decât aceea a birbului din varimodelaj în lemn sau lut, foto-cineanta A.. Astfel, ea poate fi utilizată atât matografie etc.) ,
pentru lucrări de birou, cât şi ca masă
Materiale necesare: 'pal cu
de lucru-atelier pentru reparaţii elec- grosimea de 18 mm pentru piesele: D;
trice, electFOnice,de ceasornicărie, , F şi G; pal gros de 1'2 mm pentru
optică, mecanică fină etc.
piesele: A-B-C şi E,I; pladajgros de 5
În desenele din mijloc şi .cele de jos mm pentru piesele H; patru balamale .
vedeţi detalii de profil, montaj şi unele
metalice K; un dispozitiv magnetic de
dimensiuni propuse, pe care ie puteţi Închidere a uşilor (îl procuraţi de la
, modifica, respectând propQrţiile.
magaZinele cu articole de fierărie);
Finisarea o veţf face după dorinţă: douădibluri de lemn şi două scoabe
prin Iăcuire incolor (lăsând ,astfel vi- . metalice în formă de L; ş,uruburi penzibilă culoarea naturală a materialului
trlj lemn; aracetin; vopsea de tip
lemnos), vopsire a cu ajutorul unui pis- alchidic C,Sinvola!").
Prelucrare şi montare. Stabiliti sin~
tol pulverizator sau cu spraiuri co-
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Se poate alege
.bibliotecă,
a pieselor mari
birou, etajeră sau livrarea sub forma
pieselor r"l"\r'r'lnr\!'"Io.nto aetascHe:
tea vor fj numerotate şi
de montaj, precum şi de
alele. mărunte
(şuruburi,
piuliţe, şaibe, balamale

guri dimensiunile VUIQIJI.HUI
de spatiu! de care rli~:nt 111P.fi
şi de necesităţile de 1n111aQ!aZlnal'e
materialelor. După care trasaţi cu
creionul pe materialele lemnoase
filurile pieselor, potrivit tf'lrrY'llo.Lr\Y
figură.
Tăiati şi şlefuiţi (atât
suprafeţele care se

cu
Montarea pieselor
face fie folosind
lemn,
fie cu dopuri de'lemn Încastrate (ca 'In
desenele-detalii 2 şi 3). Restul
pieselor le
prin
cu
aracetin a părţilor
tact permanent
consorrdarea lipiturflor cu şuruburi pentru lemn.
Montaţi uşile cu, ajutorul' celor, patru
balamale sau cu balama-metraj (pentru mobilă). DispOZItivul magnetic de
Închidere a uşilor ÎI fixaţi ca În desenul
detaliu. Vopsiţi dulapul cu două straturi de vopsea (primul
drept
grund). Montarea
pe
(În
dibluri) o
aşa
în
desenul-detaliu 4.
clată.

I

.'3111'1111.'• •______......_______-------------------_-__
" .. 1~9.PETR~:fREDOIU, Y07-o45/GJ
Metoda clasică de 'detectie cudiodl pentru recePlia;,sBmnâ/!Jl9r
CW nu. este r800mandatl, ,deoar8C8 produce distoflllq1i
man. AC{:lst neajuns poate fitnllturat cu un detector df!1 produs care
functioneszl similar cu un schimbltor de frecventldinrad;orecspSS~ şi

toare.

'
D

TI"'2

elaoscilatorul local (BFO) se
aplică semna.1 in fază la diodele
demodulatorului, iar la amplificatorul de FI, semnal În opozitie de fază.
Montajul tr~buie să' functioneze numai' În
prezenţa ambelor semnale. Pentru aceasta, nivelul. de la BFO (realizat cuT2)' tre-

buie să fie mult mai:,~âre decât semnalul.
FI {de ordino!volţilo;j;i~r cel de FI (realizat
cu T1 de O;'1~0,5V;;,.~ivelele se reglează
astfeI.ÎncâtJ~~iipsa ~~J11nalului BFO auditia
să fie nuIă.l·Mpnţajqliafost realizat praQtic
şi dă rezult~t~foarte Bune.
.'
Pentruqi înţelegere .mai uşoară. s-a

prezentat şi ultimul amplificator de FI cu
frecventa de 455 kHz.
Transformatorul Tr1 este de tipul celor
din radioreceptoarele care au FI= 455kHz
("Albatros", "Zefir", "Mondial" etc). Tr2şi
1r3 provin de asemenea din medii
frecvente de.455 kHz, dar cu unele modificări.1nfăşurările primare, respectiv L3 şi
L5, nu se modifică, fiind acordate··pe 455
kH.1nfăşurarea L4 are 50 de spire din COnductor CuEm $=0,1 mm şişe bobinează
peste L3. Pet1tru o bună simetrie a deteq'\
torului ÎnfăşLirările La şi L 7 se bobinează cu
dOLiă conductoare '1n paral~l,
din
CuEmcp=O,1 mm, peste L5, În număr de 35
de sp!re, şi se conecteazci cum se arată În
schemă (sfârşitul uneia cu Începutul
.
celeilalte).
Nivelul semnalului BFO cufrecvenţâ de
455 kHz se reglează din potentiomatrul RS
pentru audifte ,maximă,' fără să apară
fluierături, iar la aducerea potenţiometrului
la zero să dispară autJitia.
Experimentato~ii nu vor fi dezamăgiţi.
minalele triacului conectate la linia telefQ:",
este mai mult de cea 30 V. Dupăce tri~
acul intră 1n conductie, rămâne În aceast~
stare •cât. timp prin el circulă curent (până
când convorbirea. Ia telefon se termină. şi
receptorul .respectiv decuplează circuit!J1
propriu).
.
,
Funcţionarea circuitului este.. asemă
nătoare cu cea a adaptoarelor sp~cializate .
existente 1.0 comert. Triacul poate fi, În prin·
cipiu"orice tip care să reziste la. 200 V,să
poată fi initalizat uşor, şi .să rămână 1rl
functiune pentru curenţi foarte mici, de
'ordinul a 15mA.
Există şi componente .care .Îndeplinesc
simultan functiile dracului şi ale triaculLii, precum circuitul-comutator bilateral pe bază de
siliciu tip HS20, realizat dintr-Q diodă Zenner
şi un triac integrate 1n aceIaşi cip.
Trebuie atras Încă o dată atentia că utilizarea unor astfel de circuite pe liniile telefonice necesită o aprobare prealabilă.
f;lică

Ing. NICOLAE SFETCU
cest artico.' analizează POSibilita.tea
utilizării, În cazul telefQanelor
obişnuite, a unui adaptor care să
prevină cuplarea.1n circuitul acestuia când
un alt telefon este În lucru pe aceeaşi linie.
Modificareaconşiderată este independentă
de polaritate şi nu nec.esită protecţie la
supratensiune. Ea a fost testată pe un
simulator de linie telefonică, 1ntrucât
conectarea montajului peo reţea publiCă
necesită aprobări speciale. Se poate utiliza
1n cazul unor derivatii, atât pentru a nu fi
ascultat celă/alt telefon; aflat 1n paralel pe
acelaşi post telefonic,·' cât şi pentru a elimina riscul deconectării accidentate de la o
retea de transmisie de date (de ex.lnternet)
a unui ca/culator aflat 1n lucru, al cărui
modem este cuplat cu telefonul respectiv.
Montajul propus este simplu de realizat şi
ieftin.' Nu necesită alimentare separată,
folosind tensiunea existentă În reţeaua tele-

A

fonică.

Circuitul se realizează prin instalarea
montajului între telefonul securizat şi linia

telefonică; Circuitul simte tensiunea pe linia
telefonică apărută ca urmare a .ridicării
,receptorului altui. telefon aflat pe aceeaşi
Ifnie. Dacă această tensiune este mai mare
de cca 30V (tensiunea normală este de Cba

48V),' atunci montajul permite o functionare
normală a telefonului. In cazul1n care tensiunea este mai mică de 30 V, blochează circulaţia semnalului de la linia telefonică spre
telefonul la care' s-a adăugat montajul (în
mod normal, tensÎunea1n linie este de 6-10
V .când se ridică unul din receptoare.).
Circuitul este astfel proiectat Încât să permită soneriei telefonice să ~-"---------=~=::---------,
'ţyncţioneze pentru toate tele19c1Oeie cuplate În paralel.
, Circuitul este realizat dintr-un
diac şi un triac.· Câhd receptoru/ este ridicat, telefonul nu
va" intra 1n functiune decât
dacă triacul este in serie' cu
linia telefonică. Triggerar~a
triacului este realizată prin
TELEFON
diac, 1n cazul1n care Între ter-

SECURIlAT
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upă cum se ştie, pianul este un
instrument muzical cu coarde metalice şi cu clape, care emite sunete
prin lovirea coardelor cu nişte ciocănele.
Sunetul unei coarde metalice se poate
Însă imita electronic cu ajutorul unui. circuit
simplu cu tranzistoare. Schema circuitului
are la bază un multivibrator astabil realizat
cu tranzistoarele T1 şi T2, care produce
nota muzicală. Atât timp cât comutatorul K
nu este manevrat, tranzistoarele T3 şi T4
sunt în stare de conducţie, iar ieşirea 'multivibratorului este În scurtcircuit. Mane-

D

vrarea lui K anulează scurtcircuitul,
deoarece T5 trece În stare de conducţie şi
tranzistorul T3 se blochează. Simultan, T6
trece În stare de eonducţie, condensatorul
C5 se descarcă şi T4sebiochează de
asemenea. Semnalul astabilului la ieşirea
circuitului se va diminua lent, În .măsura În
care C5 se reÎncarcă.
Dacă comutatorul K este Închis din nou,
Înainte ca nota să se fi terminat, aceasta
este întreruptă brusc, deoarece T3 reintră
În starea: de conducţie ..Circuitul permite
producerea unei singure note muzicale,

frecvenţa

sa fiind În funcţie de reglajul

potenţiometrului P1. Însumând mai multe

circuite. de acest tip, prin intermediul unor
rezistoare, la intrarea unui amplificator de
audiofrecvenţă, se poate realiza un sintetizator simpliiicat.
T1 ...T6 sunt de acelaşi tip, de exemplu
BC107, BC108, BC171 etc. Condensatoarele C1 şi C2, notate cu asterisc
În schemă, se vor calcula În funcţie de
frecvenţa notei muzicale dorite. Caamplificator se poate folosi un etaj de audiofrecvenţă de mică putere.

-

R1

il,U:8C 107,10l,

R2

lot,nl;

n cele ce urmează vă pro. punem construcţia unui instrument muzical, anume o chitară
electronică.
La un instrument cu coarde lovite
sau ciupite, intensitatea sunetului
emis este În strânsă legătură cu
amplitudinea vibraţiei coardei. Se
Înţelege că intensitatea sonoră va fi
maximă exact după ce coarda a
fost ciupită, ca după aceea să
descrească progresiv până la anulare.
Pentru a crea electronic un sunet
asemănător celui al unei chitare, va
trebui, În primul rând, să coAncepem
o notă, deci o frecventă. In acest
scop, vom construi un. oscilator. Dar
o melodie se compune din mai
multe note, deci mai multe
frecvente vor fi obtinute prin
reglarea oscilatorului. Practic,
oscilatorul este construit cu circuitul
integrat ~SSS, a cărui frecvenţă se
poate ajusta cu . un simplu
potenţiometru. Dispunând acum de
această frecvenţă, va trebui să-i
dăm timbrul unei chitare. Pentru
aceasta, montăm la ieşirea integratului un rezistor Rs şi un condensator (C2), a cărui descărcare este
exponenţială. Pentru ca sunetul
produs să-I simuleze pe cel al unei

I
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coarde ciupite, el va trebui să
crească rapid şi să descrească
exponenţial. La acest rezultat
ajungem
modulându-i
amplitudinea. Ca sursă de modulatie
vom folosi descărcarea exponenţială
a unui condensator.
Tensiunea obţinută se aplică pe
baza unui tranzistor care va diminua amplitudinea frecvenţei oscilatorului la bornele difuzorului.
Interpretarea unei note se face
reglând potenţiometrul P1 pe nota
dorită şi apăsând butonul K1, care
comandă descărcarea condensatorului C3. Efecte speciale,
demne de un mic sintetizator, se
pot obţjne prin aplicarea la bornele
potentiometrului a unui generator
de
semnale
dreptunghiulare.
Întrucât are loc amestecul unei
uşoare modulatii de frecvenţă cu o
modulaţie de amplitudine, rezultă şi
un efect de reverberaţie. Cel de-al
doilea oscilator poate fi construit tot
cu un circuit integrat de tipul ~ESSS.
În acest caz, cele două montaje se
vor alimenta de la aceeaşi baterie
(4,SV).
.
Tranzistoarele T1 şi T2 pot fi de
tipul 2N1711, 2N290S sau de alt tip
cu siliciu, de comutaţie.

n figură este

prezentată
nată obţinerii efectului

schema destitremolo, care
este unul din efectele cele mai apreciate În muzica electronică. Acesta rezultă
din modularea amplitudinii unui semnal
muzical printr-un semnal de joasă
frecventă, cuprins Între 1 şi 10 Hz. Efectul
dă "căldură" şi "bogăţie" timbrelor instrumentelor care, ca şi orga electronică, fără
el rămân "plate".
Efectul cel mai interesant este obtinut
atunci când forma undei modulatoare este
sinusoidală. Semnalul muzical este amortizat (atenuat) de receptorul pe emitor T1 şi
este aplicat În continuarea amplificatorului
operaţional IC1, al cărui câştig poate fi
modificat cu ajutorul lui P1; ieşirea lui IC1
esteinjectată modulatorului cu diode
01/02, a cărui ieşire este amortizată de-al
doilea repetorpe emitor, T2.
Semnalul sinusoidal este generat de un
oscilator construit cu IC2, a cărui frecvenţă
poate fi reglată Între 1 şi 10 Hz cu ,ajutorul
lui P2. Nivelul de ieşire, şi deci profunzimea
modulatiei, este re.glat cu ajutorul lui P3.
Comutatorul K1, atunci când este închis,
scoate din funcţiune oscilatorul, ceea ce
permite ca semnalul muzical să fie emis

I

fără modulaţie.

Tranzistoarele T1, T2 pot fi de tipul
BC107, BC108, BC109, BC171, BC172 etc.
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e întâmplă deseori'
ca schimbarea unui
geam să trebuie să
fie făcută pe loc, rama nefiind transportabilă. În aceste
cazuri, de regulă, apelăm la
un geamgiu specializat în
aceste operaţiuni. '
Dar este absolut necesar?
Vă propunem În rândurile
de mai jos să urmăriţi ce
operaţii simple presupune
înlocuirea geam ului. Oricare
dintre dumneavoastră le
poate executa.
- Se Înlătură cioburile gea:.
mului spart (fig. 1).
- Se curăţă cu un şpaclu
. chitul rămaspe ramă (fig. 2).
- Se stabilesc cu precizie
(0,5 ... 1mm) dimenSiunile
Iăcaşului pentru geam.
Se taie geamul la
dimensiuni, apelându-se la
o unitate de specialitate.
Alegerea geamului se face
în funcţie de grosimea lui şi
de calitatea suprafeţei:
lucioasă, mată, gofrată sau
cu inserţie metalică.
- Se pune geamul În
locaşul său, bine curăţat
anterior (fig. 3).
- Cu un ciocan mic, se bat,
lateral, cuişoare de fixare.
Pentru a elimina riscul· unei
spargeri accidentale, ciocanul se menţine În tot timpul bătăii În contact cu sticla
(fig. 4).
- Se Întinde chit de-a lungul marginilor, cu mâna,
. apăsându-se uşor.
- Chitul se fasonează cu
un şpaclu sau cu o lamă
elastică de oţel (fig. 5).
- Dacă e necesar, se
vopseşte chitul sau chitul şi
rama (fig. 6).
După cum puteţi constata,
totul se poate realiza În
câteva ore. Aşadar, să nu
aşteptăm
până
vine
geamgiul!
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Clei pentru lemn
Pentru reparaţiile sugerate de noi în
imaginile alăturate, vă recomandăm
să folosiţi cu precădere următoarele
cleiuri solubile:

Clei rece de tâmplărie
- în principiu trebuie aplicat în cca
10 minute şi se usucă complet în vreo
12-14 ore.

Clei "expres"
- se întăreşte - în funcţie de temperatura camerei - după 6-8 ore, dar are
ca timp de aplicare numai cinci minute
înainte de începerea procesului de
uscare.

Clei special (pentru

găuri)

- se aplică pe suprafeţele din material plastic sau Iăcuite. Se întăreşte în
20-24 de ore.

Atentiei
Suprafeţele date cu clei trebuie presate cu putere pe toată perioada indicată, până la uscarea completă,
Iăsându-le timp şi nederanjându-Ie
spre a vedea dacă lipitura a reuşit.
FOlosiţi o pensulă pentru clei cu
pămătuful scurt, dar ţeapăn. Întindeţi
cleiul din interior spre exterior. Pentru
ungerea penelor, sunt utile şi piesele
speciale.
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Sunt numeroase cazurile in care la intrarea unui amplificator de putere
trebuie să aplicăm semnalele a două sau mai multe microfoane. Montajul
din figură răspunde acestei cerinte. Cu două duble triode de tip ECC83
sunt echipate patru preamplificatoare de semnal mic, ale căror ieşiri sunt
legate in paralel. Mai departe, semnalele mixate sunt aplicate unui preamplificator-corector format din două triode ale unui al treilea tub ECC83.
Montajul are următorii parametri: banda de frecvente redate = 30 Hz - 30
kHz; tensiunea la intrările 1-4 =3mV; tensiunea de ieşire =1,5 V; tensiunea
de alimentare anodică =250 V, pentru un consum de aproximativ 15 mA.
Reţeaua de corectie are o intindere de la + 15 dB la - 16 dB in domeniul
frecventelor inalte şi de la + 18 .dB la - 16 dB in domeniul frecventelor

