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(Urmare din numărul trecut)

2. Constructia circuitului

Folosiţi un soclu cu 18 pini
pentru PIC16C84, pentru că acesta
trebuie programat Înainte de a-I
monta În circuit. Pentru cele şapte
rezistoare de limitare a curentului
se poate folosi o arie de rezistori
DIP, pentru că În acest fel se
reglează mai uşor strălucirea LEDurilor. Ajustarea iniţială a fost făcută
la 120n. Puteţi utiliza şapte
rezistoare obişnuite de 120n.
fiecare, deşi la aceste valori
curentul de pic pentru 16C84 este
chiar la limită. Orice valoare a
componentelor poate fi substituită
după
preferinţele
individuale.
Capacitorul folosit este de 47 000
I-LF, pentru a se păstra ceasul În
funcţiune şi după Întreruperea
alimentării, ca şi pentru a se putea
ajusta timpul. LED-urile sunt
alimentate separat de acesta. Nu
Încercaţi să Înlocuiţi cristalul de 4
MHz cu un rezonator ceramic;
acesta este un ceas, şi deci trebuie
să fie cât mai exact.

Detalii constructive

Fig 13 - Schema ceasului holograf;
Fig. 14 - Ansamblul plăcii de
bază;
.
Fig. 15 - Ceasul În funcţiune
prins Într-un suport tip menghină;
Fig. 16 - Ceasul când este scos
din funcţiune;
Fig. 17 - Cablajul;
Fig. 18 - Dispunerea componentelor
pe p'laca de bază.

Lista

părtilor

componente

Condensatoare
C1, C2=15-33 pF, ceramice (nu
sunt variabile, doar că nu au valori
critice)
C3, C6=0,1 I-LF, ceramice
C4=47 I-LF, electrolitic
C5=0,47 F (47 000 I-LF), supercapacitor (capacitor cu memorie)
TEHNIUM - mai 1999

Rezistente
R1, R7-R13=120-220n. Dacă
aveţi curaj, folosiţi 100n.
R2-R6=10 kn.
Diode
D1-D7=LED-uri. Folosiţi unele
cu strălucire mai mare, chiar dacă
costă mai mult.
D8=LED opţional
D9-D16= diode redresoare
obişnuite, la 1A, tip 1N4001
Diverse
J1 =conector Berg cu trei terminale
SW1-S'N3 = comutatoare pushbutton normal deschise
U1 =PIC16C84 sau
PIC16F84 programat
XTAL 1 =cristal
5MHz
Soclu CI pentru U1
cu 18pini

files/pic84pgm.zip
sau
ftp://ftp'.mcc.ac. uk/pub/micro
controllers/PIC/pic84pgm.zip.
Versiunea 0.4 aduce mai multe
Îmbunătăţiri faţă de versiunea 0.3,
respectiv:
• Suport
pentru
MPASM
CONFIG_IDLOCS şi DE. Aceasta
Înseamnă că, În cele mai multe
cazuri, tot ce aveţi de făcut pentru a
programa integral PIC-ul este să
rulaţi "pp program.hex", unde
program.hex este codul dvs. În
format Microchip;
.ldentifică automat formatul
.hex (INHX8M sau INHX16);
.Sterge la cerere (-e);
.Îranscrie conţinutUl PIC-ului (-d);
• Rulează În mod verificănumai (-v). (Pentru a verifica codul
(Continuare În pag. 4)

3. Programarea
microprocesorului

PIC16C84
Cipul

se

programează
folosindu-se fişierele

În format .hex prezentate În Anexă.
Când programaţi cipul,
ajustaţi

opţiunile

acestuia pentru: timer
watchdog (WDT), OFF
şi oscilatorul pentru
cristal XT normal.

Programarea

microprocesorului se
poate
realiza
cu
ajutorul executabilului
pp.c prezentat În
Anexă. Versiunea 0.4
a acestui program
poate Înlocui fişierele
pp.clpp. exe existente
În
programatorul
PIC84PGM.ZIP pentru
PIC16C84.
Ultima
versiune a programatorului PIC84PGM.ZIP
se poate obţine pe
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(Urmare din pag. 3)
protejat al PIC-ului, trebuie să
transcrieţi conţinutul unui PIC
protejat despre care se ştie că
lucrează şi să efectuaţi verificarea
faţă de acesta);
• Comanda "line config" să nu
ia În considerare "file config":
foloseşte comutările de la setul
(lxhr) pentru a selecta LP, XT, HS
sau oscilatorul RC şi de la setul
(cpw) pentru a permite protectia
codului, a timerului power up sau
watchdog;

II

g

Ci

O

•
Algoritm de programare inteligent (trebuie programate numai
locaţiile de programe; foloseşte -e
pentru a forţa programarea tuturor
locaţiilor);

•
Posibilitatea soluţionării problemelor de hardware;
• Suport hardware multiplu. Acum suportă toate variantele
PIC84F:GM fără recompilare;
• Incarcă fişierele .hex Parallax
(foloseşte comutarea/S cu SPASM).
De exemplu, pentru a programa
PIC cu timerul power up şi
oscilatorul XT, puteţi folosi:

pp-px! program .hex
(comutatorul! presupune programarea imediată, fără a aştepta
apăsarea unei taste).
Comportarea programului poate
fi schimbată folosindu-se urmă
toarele variabile:
PPLPT=nn Ajustează portile
LPT la nn (default 1); -2 şi -3 sunt
acum ignorate.

PPOEBUG=nn Permite soluţionarea dacă

nn=1 (default nn=O).
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PPOUMP=nn

INHX16

dacă

INHX8M).
PPOELA Y=nn

Transcrie
nn=16
Adaugă

microsecund,E:)

În

(default
nn*

0.8Ş

întârziere între
accesările porţii LPT (util pentru
PC-uri rapide). Intervalulîntre nn=O
şi nn=127 (detault6);
PPSETUP=nn
Selectează
instalarea. hardware:
nn=O selectează comutatoarele
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'7406/406.6 (default).
nn= 1 selectează· comutatoarele
7407/4066.
nn=2 selectează tranzistorul

7407/PNP.
nn=3 selectează tranzistorul
7407/PNP.
Nu este nevoie de ajustarea nici
unei variabile de mediu pşntru
hardware-uI original descris În
PIC84PGM.ZIP. Pentru a folosi
programatorul din figura 19 (care

li

este probabil, varianta cea mai
populară, întrucât multor electronişti
nu le plac comutatoarele 4066),
adăugaţi următoarea modificare la
AUTOEXEC.BAT (sau pur şi simplu
tipăriţi-o înainte de a rula PP):
f

set ppsetup=3

Mai· multe informatii în legătură
cu acest subiect se pot obtine de la
David Tait (david. tait @man.ac.uk).
(Continuare
În numărul viitor)
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circuitului

I
Ing. Gh. MIHAIL
mplificatorul, descris În
continuare corespunde
normelor
de
Înaltă
fidelitate (HI-FI) şi poate debita o
putere de 60 W pe un difuzor de
4 n.
Analizând schema electrică
(fig. 1), observăm că amplificatorul se compune din două
părţi distincte:amplificatorul de
tensiune, constituit din circuitul
LF356N şi cele două tranzistoare, BC301 şi BC303, şi,
respectiv,
amplificatorul
de

LF356N

potenţiometrul P=5 kn.
După montarea pieselor
cablaj şi a tranzistoarelor

putere, care cuprinde două
tranzistoare Darlington.
Pentru a se obţine o bună
simetrie, circuitul preamplificator
LF356N
,este
alimentat
diferenţial cu tensiune de ±12 V,
În timp ce toate tranzistoarele
sunt alimentate cu tensiune, tot
diferenţială, de ±24 V.
Tensiunea de 12 V se obţine
din tensiunea de 24 V cu o
stabilizare suplimentară. Pentru
ca semnalul să aibă o simetrie
perfectă, se reglează regimul

din

pe
de
putere pe radiatoarele de
căldură,
amplificatorul funcţionează perfect.
,Un asemenea amplificator
este foarte util pentru sonorizare.
Detaliile constructive prezentate
vor facilita realizarea practică.
Alimentarea "(fig. 2) se face dintr-un transformator de 100 VA,
construit sau cumpărat din
comerţ.
Se preferă tranş
formatorul cu miez toroidal. In
secundar, sârma trebuie să
. suporte un curent de 6 A,
tensiueea fiind de zx 19 V.
Puntea redresoare este de tip
PM6 sau se pot monta patru
diode din familia 6SI.

(+ 12 V)

+24V

ov

...

-24V
(-12 V)
iSOOOuF"/3SV

+24V

-24V
-""lS000uF ..."3SV

L....-_ _ _ _ _
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Un Încărcător automat
pentru acumulator este un
accesoriu foarte important şi de
mare ajutor oricărui automobilist.
Nu treouie să ne gândim numai
la
sezonul
rece,
când
problemele ridicate de acumulator la pornirea autoturismului sunt multiple, dar
trebuie să avem În vedere că,
după doi' ani de functionare,
acumulatoarele Încep să aibă
fenomenul de sulfataremai
pronuntat.
ne
Este incomod să
deplasăm cu acumulatorul la un
atelier specializat, aşa că dacă
. avem acasă un Încărcător, şi
Încă unul performant, acesta ne
va diminua necazurile.
Se observă că, de la puntea
redresoare, tensiunea pulsatorie I
se aplică tiristorului T16N şi prin
acesta acumulatorului. Deschiderea tiristorului se face prin
rezistenta de 100., potentio-'
metrul de 100 o. şi dioda
1N4001. Din potentiometrul de
100 o. se stabileşte curentul de
Încărcare. Deci, la Începutul
Încărcării,
În
serie
cu
acumulatorul, se montează un

ampermetru şi se stabileşte
curentul de Încărcare la
aproximativ o zecime (sau mai
putin) din valoarea capacitătii
acumulatorului. De exemplu, la
un acumulator de 64 Ah,
Încărcarea
se
face
la
aproximativ 6 A.
Se consideră ÎnCărcarea
terminată când pe un element
din acumulator tensiunea ajunge
la2 .4V.adică tensiunea pe
Într~g
acumulatorul
este
6 x 2,4 = 14,4 V. De la dioda
1N4001 este conectat un tiristor
TIN05 la borna minus. Acesta
primeşte pe poartă o tensiune.,cu
valoarea
stabilită
din
potentiometrul de 5 kn.
Când la bornele acumulatorului s-a stabilit tensiunea
de 14,4 V, se reglează
potentiometrul de 5 kn ca să se
deschidă tiristorul TIN şi În acest
mod tiristorul de putere T16N
are tăiată tensiunea de poartă şi,
deci, Încărcarea Încetează.
Transformatorul de retea
trebuie să asigure o tensiune de
15 V c.a. şi un curent de 6A.

,"i!~l~:~)1~!~!~1~i;t~'~II':ilh\ij~ \~!\I)~ "~::;:~tj~\:.J~1.~t\J,)0~~!~\\'I:~lli

'l,:f

R~yi$ţ~~t~~~~chiS~od~~rQicititqr;i$î6gur~t;~~iţ~~i~;p~~~t~

pu~U~?lrefHn~c)al~~t~aartipol~luL<.,\'·. •. . • . . . . . . . . . •.•. .\.•. ;, •.'

' • .• '.\(.• •.<?~t~~gp~~.(?fif•.\•. ·. \~uQt• . r!J~i1i~i\ .S~.'·'·i·. n~~···• . trifJJj~~i·\\fJJ~t
>~~~ti!Rg~~~!~t~',:tp~~~.iţ~.\.de.·.in~ip~ţj.j\.~i~~i$l9~~!i~~ .•~~

.

titfq;' ~ttţl.t~;;~~\.:\~~C:);şi.·.·nU$tr~tii\· •.~P(~ŞHRQ;~~t~~~~«(
. ·\·fid~c~.ş~·.PQ~~~l\··fRtog.rafi\i··,~~·•. ·a.~.~.~~.·~ILJ.·.~~41

r. .•

B.,..•..•

·.,~t1f~~~~t~f:~~

:' . . ". . . . •. 9~Rfi~~~~i~.~(ilHt)n~~te~~;s
. .' ~~.
(\~\.·;\!R~~F?Un~~rEJ~ ·p~rlt~~\.~firrQElţjj .... . . . .... '. .tmJa(~f
pqţ:)li~;:tt\er~Vir:l~;i\J1tE:t~fţilaytorUor·.r~şl=>~ctiVi.~

TEHN/UM - mai 1999

II

~ij~~~~IUi~i~ill~~

___________________________

'.
~L~ă

- ---f ,1-821

0V

i

- - -·-f

,Ali3~r'''' ;,1.",1
Al a.rm ă.

na din calitătile p'rincipale ale
unui dispozitiv tie alarmă şi
de Frotectie contra intruşilor
este
sa
fie
nedetecta5ilă.
Dispozitivele cu contacte electrice
sau cu raze luminoase nu au
această calitate. Montajul pe care ÎI
propun utilizează un fascicul de
ultrasunet'a~ procedeu de' mare
discreţie şi care nu necesită un
dispozitiv electronic complex.

II

Principiul de funcţionare
Echipamentul propus utilizează
efectul Doppler, care constă În
modificarea frecvenţei sunetelor pe
care le auzim atunci când ne
Întâlnim cu un vehicul În mers.
Zgomotulmotorului
sau
al
claxonului vehiculului considerat se
face auzit cu o oarecare tonalitate,
ascuţită atunci când mobilul se

'•

apropie şi mai joasă atunci când
acesta se depărtează. Această
variaţie de frecvenţă se datorează
deplasării sursei sonore. Se ştie că
sunetele se deplasează În aer cu o
viteză <;fată, funcţie, Între ?ilti
p'arametn) de temperatura aerulUI ŞI
tie altitudine. Daca sursa sonoră se
deplasează
spre
observator,
urechea va percepe un sunet a
cărui viteză va fi egală cu viteza
sunetului În aer, la care se adaugă
viteza sursei sonore. 9ând sursa se
depărtează de observator, această
viteză va fi egală cu diferenţa dintre
cele două viteze.
In această alarmă există o sursă
de unde acustice cu frecventă
supraaudibilă. Sunetele emise sunt
reflectate de peretii incintei şi revin
la receptor având frecventa EZQală
cu cea sub care au fost emise. D'acă
Însă se interp.une Între perete (zid)
şi aparat un obiect mobil, o parte din
sunete vor fi În continuare reflectate
de pereţi În acelaşi timp cu cele
reflectate de obiectul În mişcare.
Acest obiect În mişcare se poate
asimila cu o sursă fictivă; cum
aceasta
este
În
mişcare,
ultrasunetele
care
se Intorc
reflectate de obiectul În mi§care
(sursa fictivă) au frecventa diferită
de cea sub care au fost emise (de 1
emiţător). Sunetele reflectate de,
pereţi şi cele refleptate de obiectul
In mişcare merg sa se amestece la
intrarea receptorului. Acest amestec
a două semnale cu frecvente
apropiate va da naştere unui
semnal modulat În -'amplitudine.
Dacă obiectul se opreşte, semnalul
reflectat se va Intoarce având
frecvenţă
semnalului emis şi
modulatla de amplitudinedispar,e.
Este, deci, sufiCientă detectarea
prezenţei modulaţiei p'entru a da la
Iveală prezenţa unui intrus, care
poate ft un obiect sau o persoană
Intr-o Încăpere.
Un al doilea fenomen vine În
ajutorul efectului Dopp'ler; este
vorba de variaţiile Jntensitătii
semnalului recepţionat. Intr-adevăr,
când intrusul se apropie de emiţător,
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semnalul reflectat dev i '1e mai
Această
variaţie
de
intens.
intensitate
se
traduce.
de
asemenea, printr-o moduiatie În
amplitudine şi pentru o frecvenţă
mal mică a semnalului primit.

+24'11

Schema generală
Figura 1 prezintă schematic
alarma, care se compune dintr-un
emiţător
de
ultrasunete,
În
alcătuirea căruia intră un oscilator,
un etaj de ieşire şi un traductor
p'iezoerectric acordat pe frecvenţa
ae 36kHz. Receptorul este realizat
cu un traductor Identic, acordat pe
aceeaşi
frecvenţă.
Aceste
traductoare, disponibile În comert
au o bandă de trecere suficiE;mta
p'entru a accepta variaţiile frecvenţei
aeterminate de temperatură şi
efectul Qoppler.
După traductorul piezo, un etaj
amplificator ridică nivelul semnalului.
Un al doilea amplificator de
bandă Îngustă amplifică din
nou
semnalul, eliminând orice alte
elemente nedorite (brumul de reţea,
de exemplu). Acest amr:>lificator
selectiv este urmat de un' detector
redresează
semnalul
care
ultra.sonic, pentru a nu lăsa să
existe decât modulaţia. Un al doilea
filtru elimină frecveQţele prea joase,
care ar putea fi generate de
variaţiile de nivel, de exemplu. Un
amplificator de curent continuu
comandă releul electromagnetic
final. Sistemul de temporizare
menţine acest releu cuplat timp, de
aproximativ 20 de secunde. Un . al
doilea circuit de temporizare pune În
funcţiune o sirenă - sau orice alt
avertizor - dacă mişcările continuă
În Încăpere (incintă). Astfel, sunt
posibile două moduri de funcţionare:
o oprire a avertizorului după
aproximativ 20 de secunde sau
menţinşrea alarme.i prin sistemul
respectiv de memone.
Emiţătorul

La realizarea montajului s-a
căutat eliminarea bobinelor, care
pun probleme de construcţie şi
reglaj. Pentru a limita numărul de
componente electronice, am utilizat
un oscilator destul de simplu, care
nu comportă decât. un circuit
integrat ce se găseşte În mCld curent
şi la un preţ economic: TAA861.
Frecvenţa de oscilaţie este
determinată În esenţă de valoarea
rezistenţei R4 şi a condensatorului
C1. Pentru o toleranţă cuprinsă Între
1 şi 5% din valoarea inscripţionată
pe aceste două piese, frecvenţa
oscilatorului este optimă pentrL!
atacarea
rezonaloruiui
piezoelectric, În intervalul de
rezonanţă al acestuia. Oscilatorul
este urmat de un etai separatoramplificator. Tranzistorul T1 este un
pnp de. mică put~.r~; poate fi cu
germanru sau cu SIliCIU.
Oscilatorul generează semnale
dreptunghiulare, bogate În armonici
nedorite. Aceste armonici sunt
filtrate de rezonatorul piezoelectric,
care, prin selectivitatea sa mecanică, le suprimă total. Semnalul
ultraacustic emis se verifică cu
Y
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osciloscopul, el trebuind
perfect sinusoidal.

să

.
.
. lUI' nr. 51V)l
Iar
tensiunea
PInU
a
circuitului integrat este egală cu
jumătatea tenSiunii de alimentare,
când cele două rezistenţe ale
punctului de polarizare au valori
egaJe.
In prezenţa emisiei ultrasonice,
la bornele rezistenţei R20 se poate
măsura o tensiune de aproxImativ
100 mV.

fie

Receptorul

Primul etaj este realizat cu
tranzistorul T2 montat Într-o schemă
cu emitorul comun (fig. 3).
Rezonatorul piezoelectric acordat
trimite semnalul recepţionat pe baza
tranzistorului T2, polarizat prin
rezistenţa R11, care asigura o
contrareacţie În curent continuu
p.entru stabilizarea montalului.
Valoarea mare a rezistenţei de
sarcină asigură o bună amplificare.
Condensatorul de legătură de 4,7
nF a fost ales de valoare redusă
pentru a elimina semnalele de
frecvenţă ioasă. AI doilea circuit
integrat al montajului este, de
asemenea, un TAA861. EI este
montat ca amplificator selectiv
graţie unui filtru În dublu T de
contrareacţie. Condensatorul C7
asigură
stabilitatea montajului.
Valoarea sa ,este cuprinsă Între 5 şi
47 pF. Polarizarea circuitului integrat
(alimentat dintr-o singură tensiune),
este asigurată prin eITvizorul rezistlv
R13-R14. Ieşirea filtrului activ este
legată
la
detector
printr-un
condensator de legătură; C8.
Condensatorul C9 aSigură filtrarea
după redresarea semnalului prin
diodele D1 şi D2. Semnalul
alternativ demoaulat este disponibil
În punctul A. Tensiunea de colector
a lui T2 este scăzută (aproximativ

A

Comanda re/ee/or
e/ectromaanetice

Intre montajele din figurile 3 şi 4,
În punctul A, un condensator de
legatură
de 4,7 I-LF elimină
componenta continuă, lăsând să
treacă numai semnalele detectate
de joasă frecventă. Tranzistorul T3
este montat ca amplificator cu
emitorul comun. Rezistenta sa de
emitor este mare pentru a creşte
amplificarea. Sarcina din colector
(rezistenţa R24) este legată la un
condensator de 10 nF, care,
Împreună cu condensatorul C9
elimină integral reziduurile de 36
kHz, ce ar ~utea fi amplificate de
tranzistorul T3. Ansamblul format
din condensatoarele C12, C13 şi
rezistenţele R25, P1 constituie un
filtru trece-bandă acordat Qe
frecven1ele de lucru. Tranzistorul T4
este In permanenţă saturat,
I

(Continuare În pag. t O)
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n multe zone din tara noastră bat
adesea vânturi suficient de
1. puternice pentru a pune În mişcare
o turbină eoliană. In regiuni montane, În
zona litorală şi În Delta Dunării,
frecventa din diferite direcţii ,a vânturi/ar
cu viteze de la 2 m/s până la 15 m/s
este mare şi foarte mare, cuprinzând
Între 70% şi 90% din durata unui an.
Agregatul prezentat aici este util
mai ales În localităţi Încă lipsite de
instalatie publică de energie electrică,
dar se dovedeşte de folos şi dacă este
montat În grădină (pentru scoaterea din
p.ut a apei necesare irigării, pentru
Iluminat etc.) sau În curte. Dat fimd că
produce energie electrică În mod
gratuit, ziua ŞI noaptea, el asigură
Importante, economii băneşti faţă de
'.

(Urmare din pag. 9)
tensiunea lui de colector În absenta
semnalului util fiind aproape. nuia.
Dacă prin condensatorul C14 apare
o tensiune alternativă (semnalur util)
pe baza sa, tranzistorul T 4 se
blochează şi rezistenţa R27 Încarcă
condensatorul C15 prin intermediul
diodei 03. Această diodă are rolul
de a nu p'ermite descărcarea
condensatorului C 15 atuoci când T 4
este din nou saturat. In emitorul
tranzistorului T5 este amplasat un
releu
electromagnetic
final.

II

consurnul din reteaua publică. Datorită
bateriei de acumulatoare (de mare
amperaj) În care Înmagazmează o
parte din plusul de energie electrică
produs În unele perioade, instalatia
alimentează continuu becurile, radioul,
teJevizor~l, fr.igiderul et9., chiar şi atunci
cand rotirea este lenta sau mcetează
un timp. Utilizarea celor patru
semicilindri face ca instalaţia să lucreze
indiferent de direcţia vântului.
Turbina este simplu de construit
atât pentru gospoqă~ia rroprie cât şi ca
produs de comerCializa.
Materialele necesare sunt puţin
costisitoare şi lesne de procurat:
scândură, tablă galvanizată sau din
aluminiu (pentru cei patru semicilindri),
doi rulmenti cu bile, o rolă metalică sau
din material plastic şi cureaua ,ei de

Condensatorul C15 se descarcă
numai prin baza tranzistorului T5.
Acest tip de montaj permite
obţinerea
unorintervaJe
de
temporizare mari cu condensatoare
de valoare relativ mică, tranzistorul
llicând
rolul
de
amplificator.
Temporizarea În acest caz depinde
de factorul'~ al tranzistorului. Cu cât
acest factor este mai mare cu atât şi
temporizarea
creşte.
Durata
temporizării poate fi modificată (dar
nu In limite p'rea mari) ,·schimband
valoarea conaensatorurui C 15.
Montajul descris poate avea şi

materiale.\~

',}rr

cufe.\~

'~..d·l~aj. ·.) ..i·.,".

,'}~~

patru picioare al constructiei va fi lucrau
dit:J fier cornier şi se va fixa În pământ cu ;,~
prlze de beton. Separat vă sunt,:;!,
necesare
materialele
instalatiei~
electrice (vezi partea de jos, 2, a fi9Urii)'.'.',H\.1
Urmărind detaliile din partea 1 a!l
figurii, v~ţi realiza, pe rând, toatei\!
piesele
-'componente
(potrivit;;~l
dimensiunifbr) ,apoi le veti asambla.s~l
Cureaua de transmisie vă ajută Să5~J
folosiţi energia vântului pentru a actionai1~
diferite instalaţii (pompă mecanică. deJ~!
scos apă, maşină de treierqt etc.) sau.:lll
un generator de energie· electrică~*1
m0!1tat ca În schema 2, unde: (1) =;:~
rezlstor, (2) = statorul generatorului, (3) . ,•.~.
= ratorul generatorulUl, (4)= regulator,;i[~
(5) = releu, (6) =. ampermetru, (7) =;t11
acumulator, ($) = slguranţe. .~j~
Această instalaţie trebuie făcută de:'il
către un electrician. Puterea ei depinde~;~
Îndeosebi
de
caracteristicilel~l
generatorului şi, fireşte, de viteza'i;1
vântului. Instalatia are randament optim ,,1
la 9-10 m/s.
alte utilizări. Astfel,' de exemp'lu, el
p'oate permite aprinderea unui bec,
aeschlderea unei uşi. etc. Într-o
cameră (pod, pivniţă, WC), chiar cU
bratele ocup.ate. Durata temporizării
va fi atunci aleasă În funcţie de
utilizarea care se va da aparatului.
Releul electromagnetic final poate
comanda o lampă, un motor efectric
sau alt consumator, tinând cont şi
de puterea de ruper:.~ a contactelor
"
.
sale.
Figura 5 prezintă o schemă
complementară, care se poate
adăuga la cele precedente. Montajul
se compune din mai multe circurt~
de temporizare, comandate de
tranzistorul T5. Dioda 05 şi
condensatorul C16 constituie un
circuit asemănător cu D3-C15.
Impulsurile
pozitive
Încarcă
condensatorul C16, care nu se
poate descărca prin rezistenta R28 ..
La bornele acestei rezistenţe se
obţine o tensiune ondulatorie;
Această tensiune, predominant
continuă, se aplică prin rezistenta
R29, .. de valoare foarte ridicată
pentru un montaj tranzistorizat, la.
bornele unui condensator de 47MF..
Acest condensator va trebui să fie
de bună calitate (p.referabil cu
tantal) sau, cu alte cuvinte, să aibă o
rezistenţă ohmică cât mai mare,
Altfel, Împrl?u~ă cu rezisţepta R29 1
va
constitUi
un
diVizor ŞI
condensatorul nu va putea să se
Încarce cu o tensiune suficientă
pentru a atinge. tensiunea Zenner
a diodei 06. Când sarcina acumulată În acest condensator devine
suficientăz., tranzistorul T6 (Be 109
sau BC1 (3) intră În conducţie §Î.
blochează. tranzistorul următor T7,)
p'rovocând Î:l Jltimă instanta
aeconectarea ,. releului
electromagnetic finaL In absenţa tensiunii,
tranzistorul
Ti: este saturat,
p'olarizarea bazei lui fiind făcută. prin
aivizorul R30 R31 şi R32. Condensatorul C 18 elimină impulsurile
care ar putea antrena o decanectare neaşteptată a releului.
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Fiz. Alexandru MĂRCULESCU
onstructorul amator se conadeseori cu necesitatea
de a efectua, cu o precizie
sa Isfăcătoare, unele măsurători În
domenii electrice (intensitate de
curent, tensiune etc.) pentru care nu
dispune de aparate adecvate. Soluţia
la care se ajunge frecvent În astfel de
situatii este aceea a construirii
aparatului de măsură necesar, fie În
varianta de adaptor (extensie de
domenii) pentru multimetrul .din
dotare, fie ca aparat de sine stătător,
pe care constructorul ÎI va perfecţiona
necontenit, cum ,;îi stă În fire". Şi - de
foarte multe ori - ajutorul îi vine de la
"bătrânele" amplificatoare operaţionale (AO), ale căror aplicaţii tipice,
cu mici inconveniente surmontabile,
"strălucesc" prin cel putin două calităţi
de i[lvidiat: simplitate şi siguranţă.
In cele ce urmează reamintim
celor interesaţi două astfel de situaţii
delicate împreună cu soluţiile lor În
varianta AO.
1. Convertor curent-tensiune
Primul exemplu se ref~r? la
măsurarea curenţilor foarte miCI (de
ordinul microamperilor sau chiar mai
mici) debitaţi de unele generatoare
sau traductoare electrice care
prezintă o rezistenţă internă foarte
mare. De pildă, atunci când dorim să
stabilim (să trasăm grafic) variaţia
curentului invers al unei fotodiode cu
siliciu în funcţie de gradul de
iluminare.
Soluţia problemei În varianta AO o
constituie adaptorul de impedanţă numit şi convertor curent-tensiune
reamintit schematic În figura 1. In
esenţă, rolul acestuia este de a
furniza la ieşire, sub impedanţă joasă,
o tensiune Uo direct proporţională cu
intensitatea I a curentulUi de măsurat.
Amatorului nu-i mai rămâne astfel
decât să măsoare această tensiune
cu un voltmetru obişnuit, a cărui scală
o poate etalona cu uşurinţă (fiind
vorba de liniaritate) direct în unităţi de
intensitate.
Generatorul (respectiv, traductorul) de curent a fost simbolizat prin
fruntă

A

R

I
+--

-

sursa de curent I / conectată Între
intrarea inversoare a AO şi masă
(punctul
median
al
tensiunii
diferenţiale de alimentare). Neglijând
curentul (infim) absorbit de intrarea
inversoare a AO, observăm că, de
fapt, curentul I debitat de sursă se va
"închide" prin rezistenţa de reacţie R.
După
cum
spune
teoria
amplificatoarelor operaţionale, În
acest caz nodul· N se comportă ca o
masă virtuală, având potenţial nul (În
raport cu masa). Deci, aplicând legea
lui Ohm pentru rezistenţa de reacţie
R, obţinem: Uo=-R·1.
Semnul
minus
indică
aicI
inversarea de polaritate a tensiunii de
ieşire, Uo, în raport cu tensiunea de
intrare produsă de curentul 1.
Observăm că intrarea neinversoare a AO a fost conectată la masă
nu direct, ci printr-o rezistenţă R1,
egală aproximativ cu rezistenţa de
reacţie R, scopul acestui artificiu fiind
acela de a compensa curentul de
polarizare de intrare. Am neglijat aici
efectul rezistenţei interne a sursei 1,
pe care am presupus-o infinit de mare
In raport cu rezistenţa de reacţie R.
Practic, vom avea grijă să alegem
pentru R o valoare mult 'mai mică
decât rezistenţa in~ernă a sursei de
curent.
Schema practică a convertorului
curent-tensiune este dată În figura 2.
Amplificatorul operaţional poate fi de
orice tip, dispunerea terminalelor fiind
indicată pentru modelul PA741 În
capsulă DIL (dual in line) cu 2x7
terminale. Alimentarea montajului se
face de la o sursă diferenţială de
tensiune continuă de ±9 V În raport cu
punctul median conectat la masă
(baterii, ca În figură, sau un redresor
dublu, cu tensiuni foarte bine filtrate,
nu neapărat stabilizate).
.
Sursa de curent o reprezinta aici
fotodioda cu siliciu FD, polarizată
invers de la minusul tensiunii
diferenţiale de alimentare. Desigur,
atunci când se impune În mod expres
(de pildă, pentru a putea varia
independent
acest
parametru),
Clr-----~----<Y
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polarizarea inversă a fotodiodei se
poate face şi dintr-!) sursă auxiliară de
tensiune, Up. In acest scop se
Întrerupe circuitul În ~unctul a şi se
conectează sursa auxiliară Up Între
anodul fotodiodei şi masă, cu plusul
spre masă, ca În detaliul reprezentaţ
cu linie punctată.
Aşa cum arătam mai înainte,
pentru a determina intensitatea I
curentului invers prin fotodiodă
diferite condiţii de iluminare a
"ferestrei" 'acesteia, este suficient să
măsurăm, . cu un voltmetru C.C:
adecvat, tensiunea de ieşire a.
operaţionalului (Între ieşirea AO şi
masă). De exemplu, să presupunem
că folosim un voltmetru V având 3 V
la cap de scală (scala divizată liniar
0-3, 0-30, 0-300 etc.). Alegând pentru
rezrstenţa
de reactie valoarea
R=100 kn, rezultă din relaţia amintită
că vom putea măsura liniar pe scala
instrumentului
intensităţl
ale
curentului I prin fotodiodă În plaja O301lA. AtunCI când lucrăm cu ifuminări
foarte slabe ale· fotodiodei, respectiv
când curentul invers prin aceasta este
de ordinul microamperului sau chiar al
zecimilor de microamper, putem lua
valori mai mari pentru R (şi R1) sau
putem mări corespunzător sensibilitatea voltmetrului V. De exemplu,
domeniul 0-3 !lA se obţine, cu acelaşi
voltmetru de 3 V, luând R=R1 =1 Mn,
dar şi păstrând valorile iniţiale
R=R1 =1 00 kn şi mărind sem~ibilitatea
voltmetrului la 0,3 V cap de scală.
Prin
alegerea adecvată a
componentelor (de altfel, putine şi
deloc pretentioase), J)1ontajul descris
poate fi adaptat pentru măsurarea
curenţilor
inverşi
ai
diodelor
redresoare, a curenţi/oc de "fugă" ai
condensatoarelor etc. In fond, este
vorba despre un microampermetru
care
folosind
electronic,
operationale mai performante, cu
intrare pe MOS-FET-uri - poate
deveni lejer nano sau chiar
picoampermetru.
Chiar
şi
cu
"bătrânul" 741 , pentru generatoare de
curent cu rezistenţa internă de cel
puţin 10 Mn, se pot obţine uşor
domenii de măsurare de până la
ordinul sutelor de nanoamperi.
2. Milivoltmetru
AI doilea exemplu reamintit aici se
referă la situaţia - la fel de delicată -

9V"::'"

O-=T
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avem de măsurat tensiuni
nue foarte mici ~ae ordinul
1Il1VOltlliOn şi nu dispunem În dotarea
tor personal decât de un
""1+...... "'+ .. " foarte ... insensibil. De pildă,
1V la cap de scală, cu scala
(precizie bună de citire) dar cu
"sensibilitatea" de doar 1-5 kfJ.N.
Pentru a transforma un astfel de
voltmetru În milivoltmetru electronic,
trebuie să-i ataşăm un circuit care să
asigure atât amplificarea necesară în
tensiune cât şi mărirea impedanţei
sub care se va face citirea. Adică,
tocmai ceea ce ştie face foarte bine
un amplificator operaţional În
configuraţia de amplificator inversor
cu reacţie, reamintită În figura 3.
După cum se ştie, rezistenţa de
intrare a acestui amplificator inversor
este chiar R1, rezistenţa conectată la
intrarea inversoare. Câştigul În
tensiune al amplificatorului inversor
cu AO este, în valoare absolută, egal
cu raportul R2/R1.
Să presupunem,' de exemplu, că
dorim să transformăm voltmetrul
nostru de 1 V Într-un milivoltmetru cu
cap de, scală pentru Ui=10 mV.
Aceasta Înseamnă că montajul
adaptor trebuie să asigure o
amplificare În tensiune de 1 V/10
mV=:100 de ori. Adică, Înseamnă că
trebuie să alegem pentru raportul
R2/R1 valoarea 100. Valoarea lui R1,
însă, este dictată de sensibilitatea pe
care vrem să i-o conferim milivoltmetrului. De pildă, pentru o
sensibilitate de 1 MfJ./V şi pentru. un
domeniu Ui=0-10 mV vom lua
R1 =Umax'1 MfJ.N= 1OmV·1 MQN=10kfJ..
Din' condiţia de amplificare rezultă

R4
1k

...."
--Ut---.--,-----<
.
.
~"'" o
cu=-

9V

lV -,

V min.lk/V

+

(O ... 10mV)

R2=1 00·R1 =1 MfJ..
Rezistenţa de sarcină, R3, la
bornele căreia se citeşte tensiunea de
ieşire, nu are o valoare critică.
Realizarea practică a montajului
este ilustrată În figura 4. Observăm, În
primu" rând faptul că instrumentul
Indicator este protejat Împotriva unor
eventuale supratensiuni excesive
accidentale pnn limitarea curentului
maxim debltat la ieşirea operationalului de către rezistenţa serie R4.
In al doilea rând, observăm că
intrarea neinversoare a AO este
conectată la masă prin R5:::::R11IR2, În
acelaşi
scop ca la montajul
precedent, . de cor:npensare
a

R6
470k
I
I

RS

-'-

1k

..,...
I

I

erificarea unui circuit cu
ajutorul ohmmetrului conduce uneori la concluzii
eronate," deoarece rezistentele,
şi
alte
semiconductoarele
TEHN/UM - mai1999

1-=-

47nF!

componente sunt incluse, prin
nebăgare de seamă, În măsurători
ce riscă să falsifice rezultatele. Mai
mult: tensiunea de măsură a
instrumentului
utilizat
poate

curenţilor de polarizare de intrare.
al treilea rând, observăm că În acest
caz se impune introducerea reglajului
de offset (potenţiometrul P), pentru a
putea ajusta zeroul milivoltmetrului
(cu
bornele
de
intrare
Ui
scurtcircuitate) .
Exemplul dat poate fi uşor
reproiectat şi pentru alte domenii ale
tensiunii de intrare, ca şi pentru alte
sensibilităţi
ale
v,oltmetrului
V
disponibil. Ca şi În cazul precedent,
s-a apelat la acelaşi amplificator
operaţional din familia 741, dispunerea
terminalelor fiind indicată per;1tru
modelul. ~A741 În varianta DIL cu '2x7
pini.

deteriora elementele sensibile ale
circuitului.
Verificatorul pe care vi-I
propunem
elimină
aceste
neajunsuri şi face deosebirea Între
scurtcircuite şi rezistentele a. căror
valoare este mai mare de 1Q.
Tensiunea de măsură a aparatului
nu depăşeşte 2 mV, iar diodele,
circuitele
integrate
şi
alte
componente de ,acelaşi fel nu mai
pot falsifica verificările. Intensitatea
maximă În circuitul de măsură
ajunge la 200 !lA. Afişarea
rezultatelor se face cu un LED.
Două baterii de 9V furnizează
curentul de alimentare.
Compensarea tensiunii de
offset (circa 8 mV) se face cu
ajutorul rezistorului semireglabil P1 .
Punerea la punct se face cu
intrarea
instrumentuiui
În
scurtcircuit, reglându-se P1 până ce
LED-ul Începe să lumineze. Dioda
electroluminiscentă se stinge Îndată
ce Încetează punerea În scurtcircuit
a electrozilor de măsură, În acest fel
un scurtcircuit adevărat fiind uşor
de depistat. Numărul .redus de
componente permite miniaturizarea
montajului. Circuitul imprimat poate
avea dimensiunile de 18x68 mm.

potenţialul Vi depăşeşte 5,6 V (V2
continuare sub acest prag şi. Ui B cu O
ieşire), UiA trece În ,,1" logic - peste
V - şi comandă aprinderea LED-ului
(V) prin T2 validat de Ui8.
validarea tranzistorului Ti este an
LED-ul DL 1 (R) nu mai lumi
D1 DRD2 are rolul de a menţine n"+onti:,,llIli:1iI
emitorului tranzistorului mai
circa 2 V sub cel al bateriei şi cu circa
sub cel al-ieşirii amplificatorului f\nj:lr::ll·il"ln:~I.\i,!1
Ui A, pentru cazul blocării
O dată cu creşterea
peste 14,2, V, ambele potentiale, V1
se vor situa peste pragul de 5,6 V
două amplificatoare operaţionale,
U18, vor avea la ieşirile lor
maximă (peste 12,5 V). În acest ultim
LED-ul DL2 (G) va lumina indicând
de "supraîncărcare", iar validarea
T2 este anulată, DL3 (V) şi DL 1
stinse.
Montajul se poate realiza sub
sugerată În figurile 2, 3 şi 4 (m;~rirrlp.!,W

Ing. Mihai-George CODÂRNAI
Starea tehnică necorespunzătoare a
amplificatoareloJoperationaleU1 A şi U1 8,
bateriei autoturismului poate genera multe
de tip ~M358N
neplăceri conducătorului de autovehicul,
Principial,
schema conţine
un
dacă acest lucru nu este prevenit din timp.
comparator cu hysterezis dublu ~M358N,
Dereglăr!le releului regulator de Încărcare
un divizor rezistiv (R3, R4 şi R5) şi o sursă
sau
funcţionarea
defectuoasă
a
de referinţă. Rezistenta R1 şi dioda
alternatorului, "scurgerile" de curent
Zenner DZ1 nu au decât rolul de a proteja
provocate de consumatori accidentali
montajul la supratensiuni (peste 18 V).
(consumatori uitati În functionare pe
Cele două tranzistoare Ti şi T2 au funcţii
autovehicul) pot conduce, În final, la
de "chei" comandate de operaţionalele
descărcarea acumulatorului, cu toate
U1 A şi U1 8.
Functionare.
Presupunem
că
consecintele ce decurg din aceasta pornire greoaie, uzura motorului etc.
tensiunea de intrare (de la baterie) este
sub limita minimă (13,2 V), bateria nefii'1d
Determinarea exactă şi continuă a
stării de încărcare a acumulatorului pe
totuşi complet descărcată (peste 10 V). In
autoturism poate fi obţinută uşor cu
acest caz, ambele potenţiale, şi V1 şi V2,
ajutorul unui dispozitiv optoelectronic
se găsesc sub pragul de 5,6 V dat de
sursa
de
referinţă,
iar
ieşirile
simplu şi ieftin ce se poate monta la bord.
Schema prezentată nu este decât o
.amplificatoarelor operaţionale sunt la
variantă din multitudinea de solutii
nivelul O V. LED-urile DL2 (G) şi DL3 (V)
electronice care se propun, ea nediferind
sunt stinse, tranzistorul T1 este în
cu mult de cele "clasice".
conductie, iar DL 1 (R) luminează, indicând
Aşa cum este cunoscut din literatura
starea de baterie descărcată.
de specialitate, tensiunea pe un element
Alegerea acestui tip de diodăZenner nu
este Întâmplătoare, ea având un coeficient
acumulator, În stare normală de încărcare
(cu densitatea de acid sulfuric la valoarea
de variatie cu temperatura al tensiunii la
normală 1,26 ... 1 ,28 - evident, functie de
borne foarte mic, iar valoarea tensiunii sale
anotimp - şi elementul fără scurtcircuite
de stabilizare este mult sub limita minimă
interne sau c,u pasta de pe plăci căzută)
admisă pentru a declara o baterie de
acumulatoare ca fiind inutilizabilă.
trebuie să se Înscrie Între anumite limite,
de minimum 2 V şi maximum 2,7 V. Mai
La creşterea tensiunii la bornele
bateriei peste 13,2 V, dar sub 14,2 V,
departe, dintr-un calcul simplu, rezultă că
bateria de acumulatoare nu
trebuie să aibă tensiunea la fSD8"'N~~~~
borne, În gol, mai mică de 12 .t..::..;;~....:..;..;~~~:..;...;
V şi nici mai mare 16,2 V. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acestea fiind extremele,
este necesar ca, pentru o
exploatare de lungă durată a
acumulatorului, tensiunea la
borne să se situeze undeva
Cl
220uF/2SV
În interiorul acestora cu circa
1,5 V. În general, diferenta de
potenţial este menţinută între
R3
13 V şi 14,5 V.
SI-7Sk
Supravegherea
ofVi
continuă a. stării bateriei se
RS
face cu ajutorul montajtJlui
10k
din figura 1, montaj care,
conectat
'Ia
bornele
acumulatorului, nu face
decât să semnalizeze, cu
DL 1 (R - roşu) şi DL2 (G galben), două praguri de
tensiune:
un
prag de
minimă
de
tensiune
descărcare de 13,2 Vşi un
prag de şupraîncărcare de
14,2 V. In cazul .atingerii
.unuia din pragurile extreme,
R4
299
se va verifica starea tehnică
a
elementelor
electroV2
mecanice .sau electronice
R6
care concură la Încărcarea
10k
bateriei (releu de Încărcare,
alternator, consumatori etc.).
aceste. valori,
Între
semnalizarea LED-ului DL3
(V - verde) indică o stare
normală a acumulatorului.
Cele două praguri extreme'
vor
fi
sesizate
prin
potentialele punctelor Vi şi
V2
de
la
intrările

ID

naturală).

În figura 2 este dat desenul de
văzut dinspre partea cu lipiturile.
prezintă desenul de cablaj de pe

parte,
iar
figura
4
amolasar~~aql
componentelor de pe faţa
împreună cu alte trei conexiuni.
Curentul absorbit de montaj
depăşeşte 25 mA, ceea c;;e nu prezintă
consum periculos pentru o baterie
acumulatoare care "staţionează" mai
timp şi nu sunt Încărcat~
autovehiculului.
+

+

+

+

+

+
.ţ

+ +++++

+

+
+

+

+

++
+

t

-t-+

+

+ + + ""'"'

++

++

:ţ

+

++
+ +
+ +

+

""+ +
+
+
+
+ +

-+-

I I

,-

• _,

....

_.....

•

-.-

"'~'_."

•

.'r' -

......................

calit
Constantin POPOVICI

M. STRATULAT

isulfura de molibden (MoS 2) se găseşte În stare· nativă În zăcămintele
din scoarţa Fământului SUD denumirea de molibdenit.
Molibdenitu este asemănător, ca aspect, CU grafitul, fiind compus din
foiţe subtiri, moi, de culoare neagră, CU aspect lucios. Are o structură
lamelară cristalină, cu legături covalente între atomii aceluiaşi strat şi cu
legături Van der Wals între atomii diferitelor straturi.
Uscat, măcinat şi adus sub formă de pulbere coloidală, molibdenitul
este folosit în uleiurile minerale ca fiind cel mai bun adi tiv antiuzură şi

CI Creşterea nivelului benzinei În camera de nivel
constant produce o majorare a consumului cu 8-10%.
Cauzele pot fi plutitor fisurat, ac de Îl1chidere (poantou)
ne~tanş, pâr~hii de reglare deformate. Poate tocmai
fiindcă defecţlunea se Înlătură foarte uşor, cei mai mulţi
posesori de automobile o ignoră.
.
O Controlul stării tehnice a plutitorului se face foarte
simplu: dacă, la imersarea lui În apă fierbinte, din
plutitor Încep să iasă bule de gaze, înseamnă că este
spart.
O La nevoie, plutitoarele confecţionate din alamă
pot ti reparate prin cositorire. Numai că după lipire
trebuie să se verifice ca masa lor să nu difere cu mai
mult de 4% faţă de valoarea nominală.
O Un ac de Închidere (poantou) care nu Închide
bine constituie o nebănuită sursă de risipă a benzinei.
Este bine să se reţină că tentativele de reconditionare a
perechii ac-sediu prin şlefuire cu pastă sau senuşă
(scrum de ţigară) se soldează în 90% din cazuri GU
nereuşite şi de aceea este mai sigură Înlocuirea lor. In
nici un caz nu folosiţi ace şi sedii obţinute prin
desperechere.
O Verificaţi atent strângerea pompei de benzină şi
starea membranei ei. O membrană fisurată, o ~arnitură
spartă sau o pompă insuficient strânsă şi fixată nu
numai că mijlocesc risipirea benzinei, dar permit şi
scăparea ei În carter, deteriorând calităţile lubrifiantului,
cu urmări dezastruoase.
O Curăţaţi periodic carburatorul, pompa de benzină şi filtrul de benzină (dacă există) de apă şi
impurităţi. In acest caz, neglijenţa produce consumuri
sporite de benzină şi prin creşterea probabilităţii de
producere a tentativelor de pornire infructuoase.
CJ Aşa-numitul "aer fals" care se strecoară pe
lângă galeriile de admisiune sau carburatorul strâns
imperfect este un duşman redutabil al ecoflOmiei de
combustibil şi al mersului normal al motorului.
Consumul poate creşte cu 23-27% dacă În motor
pătrunde aer parazit pe lânf;lă axul clapetei de
acceleraţie, flanşa carburatorulUi sau garnitura galeriei
de admisie.
.
O Nu este bine să uitaţi clapeta de aer (şocul) În
poziţie Închisă. Funcţionarea cu un amestec prea bogat
In benzină reduce calităţile dinamice ale maşinii şi
măreşte considerabil consumul de combustibil.
CJ
Verificaţi periodic eventualele scurgeri de
benzină prin neetanşeităţi, Începând cu rezervorul şi
racordurile lui şi terminând cu toate conductele de
legătură dintre organele instalaţiei de alimentare şi
conexiunile lor. Nu neglijaţi nici strânQerea capacului
carburatorului, nici starea garnitUri! sale şi nici
strângerea buşonului sitei de intrare a benzinei În
camera de nivel constant.
O ()n filtru de: aer cu elementul de filtrare Îmbâcsit
măreşte cu3-S%' consumul de benzină, datorită
creşterii, nedorite a debitului de benzină produs de
reducerea presiunii aerului pe traseul de admisiune.
Schimbaţi, deci, la timp elementul filtrant al filtrului de
aer!
"
CI Dacă motorul prezintă un grad de uzură avansat,
evitarea ancrasării bujiilor nu se poate face prin
desfiinţarea conductei de recirculare a gazelor din
carter. Prin această măsură, presiunea gazelor scăpate
În carter creşte (deoarece s-a anulat efectul de aerisire
a carterului), fapt care conduce la suprasolicitarea
tuturor~ elementelor de etanşare, care se vor deteriora
rapid. In plus, vaporii nocivi ai carterului vor fi trimişi În
atmosferă, mărind cota de poluare, iar consumul de
combustibil va creşte (deoarece gazele din carter contin
benz·ină rearsă, al cărei consum se perfectează prin
recir ,', ;
(j
,aţi exploatarea motorului cu termostatul
del.
tără acest element tehnic. Un termostat
bloc..
;reşte consumul cu 8-9%, iar Înlăturarea lui,
mai ales pe timpul iernii, face ca motorul să funcţioneze
la o temperatură de regim inferioară celei normale, cu
cedare excesivă de căldură În sistemul de răcire~şi deci,
implicit, cu un consum majorat de benzină. In plus,
timpul de Încălzire după pornirea motorului rece creşte,
ceea ce are acelaşi efect păgubitor.

B

antigripă.

Pulberea coloidală de molibdenit are următoarele proprietăţi:
- trece cu foarte mare uşurinţă prin orice fel de hârtie de filtru (filtrul de
ulei nu se colmatează);
- nu produce gomarea uleiului;
- prezintă rezistenţă mare la atacul agenţilor corozivi;
~- prezintă rezistenţă mare la presiune (7 000-10 000 daN/cm 2 );
- prezintă stabilitate chimică până la temperatura de ardere;
- are o aderenţă foarte mare la metale (de 70 de ori mai mare decât
.'
grafitul);
- o dată fixate de metal, straturile de lamele alunecă extrem de uşor una
deasupra alteia;
- nu-şi pierde proprietăţile. până la temperatura de 400 Q C;
- poate funcţiona temporar până la temperatura de 800 Q C;
- peste temperatura de 1 200 Q C se descompune şi arde, cenuşa având
şi ea proprietăţi de onctuozitate.
Praful coloidal de molibdenit se amestecă cu uleiul mineral şi se împarte
În acesta În microparticule, care stau în suspensie. Amestecat În proporţii
mici (0,S-1%) cu un ulei mineral multigrad, realizează un lubrifiant cu cele
mai bune proprietăţi antiuzură şi antigripaj, asi~urând o ungere
hidrodinamică perfectă a suprafeţelor cuplelor cmematlce din motoare cu
ardere internă şi din transmisii.
Este cunoscut faptul că un ulei mineral pur nu poate asigura ungerea la
temperaturi de peste2S0-300 Q C, Însă, dacă este aditivat şi .cu pulbere
Q
coloidală de molibdenit, poate unge temporar până la 800 C. In acest fel
este asigurată În mod cert şi ungerea la partea de sus a cilindrului motorului
(în zona .segmentilor "de foc"), unde microparticulele de molibdenit nu sunt
arse.
Prin folosirea ulei ului aditiv cu molibdenit se evită supraîncălzirile locale,
gripajele, deteriorarea suprafetei cuplelor motoare şi se protejează suprafeţele metalice la corozlune, datorită rezistentei chimice bune a aditivului.
Un alt avantaj al folosirii unui ulei aditivat şi cu pulbere coloidală de
molibdenit este reducerea considerabilă a uzurilor care au loc în primele
.20-60 de secunde de la pornirea la rece a motorului. Aceasta se explică prin
faptul că prezenţa microparticulelor de molibdenit pe suprafeţele metalice
provoacă şi o reţinere a uleiului, astfel că aceste suprafete nu se pot "usca"
fie şi la staţionarea îndelungată a automobilului.
Cu· ajutorul molibdenitului s-au făcut o serie de cercetări, dintre care
putem menţiona:
- un autoturism "Citroen 1.0.-19" a parcurs 10000 km cu ulei aditivat cu
molibdenit, după care baia de ulei a fost golită complet şi autoturismul a
parcurs SO km pe şosea cu viteza medie de 80 km/oră. Apoi s-a demontat
motorul, s-au examinat toate piesele lui, care au fost găsite în perfectă stare.
- un autoturism "Volkswagen", din baia cărL)ia s-a scurs uleiul aditiv:at
anterior cu molibdenit, a parcurs 80 km În condiţii de rampă, fără a. se
produce deteriorări mecanice în motor, ungerea fiind asigurată de
molibdenitul care aderase anterior la suprafeţele metalice.
Suspensia uleioasă concentrată cu pulbere coloidală de molibdenit este
comercializată În flacoane purtând diferite denumiri ca "Molycote", "Fimol",
"Rocol" etc.
Modul de utilizare pentru "Fimol" şi "Molycote" este următorul:
Locul unde se foloseşte

Unitatea de măsură

În baia de ulei
În cutia de viteze şi la diferenţial
În benzină, la motoare În patru timpi*)
În benzină, la motoare În doi timpi**)

cm 3/1
cm3/1

-

ulei
ulei
cm 3/10 I benzină
cm3/101 benzină
amestecată cu ulei

Cantitatea
"Fimol" "Molycote"
40
50
15

30
40
10

?

25

_. _.... -_. -- . -

*) IntroducE.
Jiui În benzină este indicată pent ..... asigurarea
ungerii "pe deasu~
.Indrilor În timpul de admisie şi compresie.
**) Adăugare,; . :Jului se face numai după ce benzina a fost
amestecată În preai~ .... i! cu 2-3% ulei M 40 sau M 30.
Rezultă că folosirea uleiurilor multigrad aditivate şi cu molibdenit
asigură cea mai bună ungere hidrodinamică În cupleie cinematice supuse la
eforturi mari, prelungind astfel durata de funcţionare a motorului şi
transmisiilor.
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rintre accesoriile folosite
curent de acvarişti se
numără
pompa pentru
aerisirea şi primenirea apei,
instalaţia de iluminare artificială,
constituită În general din tuburi
fluorescente, şi sita pentru
curăţirea, cel puţin săptămânal, a
apei.
Una din operaţiile curente de
întreţinere
a biotopului este
introducerea hranei necesare
vieţuitoarelor
din
acvariu.

comandat prin circuitul echivalent
al unui diac realizat din tiristorul
Th1 şi dioda 01. Intervalul de timp
În care hrana se scurge În acvariu
este determinat de capacitatea
C 1, care se Încarcă, prin
potenţiometrul
P1, până la
tensiunea de circa 8 V, când
diacul se deschide, facilitând
acţionarea releului
K1, care
Întrerupe alimentarea electromagnetului M1 şi se automenţine
până la dispariţia fluxului luminos

componentelor corespund unei
. tensiuni de amorsare de 9 V.
Pentru 12 V, rezistoarele R1 şi R2.
au o valoare de 3,3 kQ.
Mecanismul de executie (fig.
3) constă din cadrul metalic (3)
instalat deasupra acvariului,
rezervorul conic de hrană (1) şi
tija (5). Actionarea tijei, prevăzută
cu orificiul (6), prin care se scurg
particulele de hrană, este făcută,
de electromagnetul (4), rigidizaţ
pe 'cadru
prin
intermediul
şurubului (2). Revenirea tijei
pozitia initială, deci Întreruperea
alimentării cu hrană, este făcut~

Majoritatea specii/or de peşti
exotici se hrănesc În timpul zilei,
preferând
hrana
proaspătă
apărută În câmpul lor vizual. Dar
hrana introdusă periodic, chiar la
intervale de câteva zile, În
cantităţi apreciabile, se alterează
dacă nu este consumată şi
deteriorează
calităţile
apei,
periclitând viaţa peştilor.
Pentru Înlăturarea acestui
neajuns, se poate construi un
accesoriu electronic destinat
alimentării automate a acvariului
cu hrană uscată, În cantităţi
corespunzătoare capacităţii de
observaţie a peştilor, dependent
de gradul de iluminare a apei.
Montajul (fig. 1) constă din
amplificatorul de curent continuu
realizat cu tranzistoarele T2 şi T3,
care intră În conducţie când
rezistenţa
traductorului fotoelectric (DF3) se reduce datorită
9reşterii fluxului luminos incident.
In acest caz, releul electromagnetic K2 Închide contactul
care
alimentează
1k2
electromagnetul M1 şi releul
electronic cu anclanşare Întârziată şi automenţinere. Acesta
este format din tranzistorul T1

Temporizarea
se
cu ajutorul poten-.
P1, prevăzut cu un
cadran gradat În unităţi de timp.
Lp următorul flux luminos, se reia
ciclul de funcţionare descris mai
sus. Vibraţiile provocate de
funcţionarea electroniagnetului
împiedică tasarea hranei.
Circuitul
echivalent
al
dinistorului poate fi realizat şi
după schema din figura 2. Valorile

de resortul
boltul (8).
Pentru acvariile mari, se
instala pe acelaşi cadru
multe rezervoare cu hrană, iar
(5) va fi prevăzută cu câte
orifLciu (6) pentru fiecare reze
.~In locul fotodiodei DF3 se
folosi . fotorezistoare sau
tranzistoare. Releele utilizate
de tip RM-2 sau similare,
rezistenţa bobinajului de 300-500

iri

reglează
ţiometrului

În
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fectele specifice banjoului
(instrument ~ caracteristic
insulelor din sudul Oceanului Pacific) pot fi obţinute foarte
simplu cu ajutorul unui instru.,.
ment-jucărie echipat cu un singur
tranzistor, a cărui schemă este
Qrezentată În figura alăturată.
Transformatorul
se
poate
confecţiona bobinând pe un miez
de ferosiliciu sau permaloi (0,5 ... 1
cm 2) un număr de 2x500 de spire
în primar, cu conductor emailat de
0,15 ... 0,2 mm diametru, iar În
secundar 100 de spire cu
conductor emailat de 0,35 ... 0,5
mm. De fapt, se poate folosi orice
tip de transformator de ieşire de la
aparatele de radio cu tranzistoare.
Comanda frecvenţelor se face
cu ajutorul unui potenţiometru de
circa 20 kQ pe al cărui ax se
plasează un buton cu un diametru
de cel puţin 40 mm. Instrumentul
se poate executa dintr-o foaie de
.; placaj,.. decupată În formă de
banjo. In centrul părţii rotunde se
decupează un cerc pentru difuzor,
acoperind~-se cu o sită de metal
Transformatorul Tr1, cu o putere de
circa 1,5 W, are un miez magnetic
din tole de ferosiliciu tip E cu
secţiunea de 2 cm 2. Pe carcasa
acestuia se bobinează 3 300 de
spire din conductor de cupru emailat
cu diametrul de 0,1 mm pentru
Înfăşurarea primară şi 255 de spire
din cupru emailat cu diametrul de
0,6 mm pentru secundar.
Majoritatea speciilor de peşti
exotici necesită mentinerea unei
temperaturi constante a apei, mai
ales În perioada de reproducere.

sau plastic. Piesele
se fixează pe spatele
placajului şi se acoperă cu un capac din
carton
gros
sau
plastic.
Bateriile de alimentare (4,5-9 V) se
plasează În coada
mstrumentului, ca şi
Întrerupătoarele 11, 12
şi 13 construite din
lame je elastice de
tablă.
Apăsând

cu
degetele mâinii stângi
bufonul 11, banioul
Difuzor
emite sunete a caror
Înălţime
poate fi
schimbată prin mane==--___- - 1
vrarea
butonului
potenţiometnilui cu
se acoperă partea frontală a plăcii
mâna' dreaptă. La apăsare,
de placaj cu pânză de culoare
butonul 12 produce o Încnidere a deschisă, cu ţesătură rară. Pânza
timbrului sunetului,' iar 13 o se lipeşte parţial şi pe spatele
creştere a volumului audiţiei.
plăciI. Pe tot conturul lateral al
O dată montajul asamblat şi
banjoului se .poate' fixa un şnur
Încercat, se poate trece la decorativ răsucit. Fixarea se face
ornamentarea lui. Pentru aceasta prin coasere cu aţă.
1 . - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Acest lucru se poate realiza cu
ajutorul te,rmoregulatorului din
figura 4.
Dioda 02, traductorul termoelectric, este conectată într-o
punte, împreună cu R1, R2 şi R3,
alimentată la o tensiune constantă
furnizată de dioda Zenner 01.
Tensiunea de dezechilibru a punţii
se aplică circuitului integrat
operaţional A 1, care acţionează,
prin intermediul tranzistorului T1,
releul K1. Acesta, prin contactul
său de lucru k1, pune sub

Rs pentru
apei. Pentru alimentarea montajului cu o tensiune
de 12 V se poate folosi un
transformator de sonerie prin
Înserierea Înfăşurărilor \1 (5 V) şi III
(3 VJ dublate prin redresare.
In cazul utilizării unei rezistenţe
de Încălzire (Rs) dimensionate
pentru tensiuni nepericuloase,
transformatorul Tr1 va fi prevăzut
cu înfăşurarea IV, figurată punctat
pe schemă, calculată corespunzător puterii electrice disipate.

2x1NI,.001
R1
I,.k7

R3
1,k7

oi-

[2 100)1

R6
1k2

[1
8D138 100Y

D1
PL

T1

... ~~~"

IV

I

i.k1· RS

I

I

I

1k

rezistenţa

tensiune

încălzirea

D2

:
l.. -

I

1

-c::::::J- - - .J

iorafata

Ing. Mihai-George CODÂRNAI
enţinerea Între anumite
limite a nivelului unui
lichid Într-un recipient
este o problemă care se ~ poate
rezolva În mai multe feluri. Unul ar
fi umplerea şi evacuarea lichidului
comandate de traductoare de
nivel cu plutitoare fixate la niveluri
prestabilite, dintre care unul
blochează admisia de lichid, iar
celălalt
comandă
evacuarea
acestuia prin intermediul unei
pompe. Un alt procedeu ar fi
comanda' optoelectronică
a
umplerii şi evacuării, În funcţie de
nivelurile. dorite, prin intermediul
unui tub transparent montat lateral
şi comunicând cu recipientul
.principal.
Metodele tehnice de rezolvare
a acestei probleme nu se Încheie
aici. Mai pot fi amintite cele cu
ultrasunete, cu microunde cu efect
Doppler etc. Dacă lichidele ale
căror niveluri sunt controlate
prezintă şi riscul de aprindere
(sunt inflamabile), atunci numai o
parte din procedeele amintite
anterior sunt direct aplicabile În

practică.

" In cazul particular al lichidelor
neinflamabile şi uşor conductive
electric se poate aplica o metodă
electronică simplă de menţinere
Între anumite limite a nivelului
acestora. În cazul specific al apei,
soluţia descrisă În
cele ce
urmează poate fi utilizată cu
succes deplin.
Dacă, din diferite motive legate
de modalităţi tehnologice de
utilizare a apei, aceasta trebuie
menţinută Între două niveluri
prestabilite
cu
alimentare
permanentă de lichid (fig. 1), se
"poate utiliza schema din figura 2,
În care releul Rei trebuie să aibă
minimum o pereche de contacte
normal deschise. Utilizarea unui
releu cu o pereche de contacte
rezultă din necesitatea de a se
folosi
un
contact
pentru
automentinere, iar celălalt pentru
comanda propriu-zisă a unei
electropompe
de
evacuare
(eventual, o electrovalvă de
evaCU1.re prin partea inferioară a
recipientului).
Montajul este foarte simplu şi
contine două componente active,
respectiv două tranzistoare de tip
MOS complementare de putem.
Folosirea
acestui
\tip
de
tranzistoare este justificată, pe de

m

EVACUARE

•
lic:hid
ne.in'1 amab.i1

- - -
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electrozllor senzoruiui ae nivel ŞI
cu distanta dintre ei. Ca factori
care mai determină mărirea sau
micşorarea rezistentei măsurate
Între doi electrozi cufundaţi În apă,
se mai amintesc temperatura
acesteia şi concentratia de săruri
şi minerale solubile dizolvate.
Fără a intra În alte amănunte
fizico-ch~mice, comanda tranzistoarelor se face prin "Închiderea"
contactelor senzorilor de nivel
maxim I şi nivel minim II, care, .Ia
rândul lor, mentin coborât,
respectiv ridicat, În raport cu
sursele,
potentialul
grilelor
tl:anzistoarelor T2, respectiv T1.
Prin' aceasta,
tranzistoarele
amintite sunt comandate În
conductie, practic, totală, iar releul
va fi anclanşat.

Funcţionarea automatului din
figura 1 este

RECIPIENT

DETALIU SENZOR DE
NIVEL

~~=~ "";lectrozi
d • • • • iz.,..

r

-- - ....-

t--

lichid
neinf'lam.bil

<1-

izolato,..

următoarea:

1. Robinetul de alimentare (de
umplere) funcţionează "deschis
permanent (se presupune că,
initial, recipientul este gol);
2. La atingerea nivelului minim
de apă, senzorul II, conectat Între
bornele m1 şi m2, asigură intrarea
În conductie a tranzistorului T1 ;
3. La atingerea nivelului maxim
admis al apei În recipient, senzorul
1, conectat la bornele M1 şi M2;
comandă Închiderea contactorului
static T2, care, la rândul lui,
determină actionarea' releului, Rei;
acesta din urmă, printr-unul dintre
contactele lui (cel normal deschis) ,

o pa ,
I consum
ridicat al elementului de executie scurtcircuitează
drenă-sursă
(releul) şi, pe de altă parte, de tranzistorul T2; celălalt contact
comoditatea comenzii În tensiune,
(normal deschis) se Închide la
la care se mai poate adăuga anclanşarea releului şi comandă
robustetea contactoarelor statice direct (Ia bornele AUX1 şi AUX2)
de putere de tip MOS.
sau prin intermediul unui alt sistem
Intrând putin În descrierea de actionare un motor de
schemei, se poate spune că, pe
electropompă
de
evacuare;
lângă
releu şi cele două debitul electropompei de evacuare
tranzistoare T1 şi T2, aceasta mai trebuie să fie mai mare decât cel al
contine componente de protectie a robinetului de umplere;
grilelor
R3-DZ1,
R5-DZ2,
4. La scăderea nivelului apei
rezistQare de descărcare sarcinii
sub cel minim, senzorul II se
statice dintre grilă şi sursă, , deschide şi comand~ blocarea
respectiv R4· şi R6, precum şi un tranzistorului T1 ~.În acest moment
divizor de tensiune din sursa de contactoarele statice se deschid
alimentare, potential fată de care
datorită Întreruperii alimentării
se face comanda Închiderii şi a lantului serie T1-Rel-T2, acum
deschiderii contactoarelor statice
având loc şi "căderea" contactului
(R1-R2).
de
automentinere;
motorul
Comanda tranzistoarelor MOS electropompei se opreşte, iar
de putere se face prin intermediul
nivelul apei din recipient creşte
conductivitătii electrice a apei din
până la nivelul maxim admis; din
recipient,
care
prezintă
o acest moment ciclul se reia.
rezistentă cuprinsă Între câtiva kn
Dacă releul Rei este de curent
şi câteva zeci de kn. Această
mic (sub 100 mA), În locul
rezistenţă
variază
invers două tranzistoare MOS se

a
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utiliza chiar şi tranzistoare de mică
putere de tipul BC190, BC254 sau
echivalente (fig. 3). Singura
condiţie impusă acestora este să
aibă un factor de amplificare În
curent relativ mare la curenţi de
colector apropiaţi de cel maxim
admisibil. In acest caz se poate'
utiliza ca releu unul de tipul R113,
a cărui bobină funcţionează la
24 V curent continuu şi care are
avantajul suplimentar al unui
număr
sporit
de
contacte
comutatoare.
Funcţionarea acestui tip de
automat este similară cu a celui
'descris anterior.
Dacă nu există posibilitatea
utilizării
unui
contact
de
automenţinere a lanţului serie T1Rel-T2, se poate recurge la un
artificiu electronic care suplineşte
acest neajuns. Montajul propus În
acest scop este cel din figura 4.

Structura conectării tranzistoarelor Întreruperea alimentării serie de
T2 şi T3 poate sugera fie un
către c9mutatorul static (T1) de la
"tiristor" simulat, fie un bistabil cu
"parter.
tranzistoare
"complementare"
Sistemul comandat poate fi tot
(MOS-P şi tranzistor bipolar NPN).
un releu sau un contactor a cărui
bobină funcţionează la curenţi
Şi Într-un caz, şi In celălalt"
funcţionarea este asemănătoare
mari, până la 1A, sau un alt sistem
primului montaj. Rolul contactului
ele,ctric sau electronic, care la
de automenţinere este preluat de
rândul lui .pune În mişcare
tranzistorul T3. Când s-a sesizat electropompa, dar care este
atingerea nivelului maxim de apă,
străbătut de un curent de lucru de
minimum 5 mA. Polaritatea de
intră În conducţie tranzistorul T2,
al cărui potenţial de drenă se alimentare a sistemului este cea
indicată În figură.
apropie de cel al sursei şi, prin
rezistorul R7, forţează intrarea În
Dacă sistemul comandat nu
conducţie şi a tranzistorului T3. O
consumă mai mult de 1OO~mA, se
dată comutat În saturaţie, T2 - prin ' poate utiliza schema din figura 5,
intermediul rezistorului R8 - care are acelaşi mod de
menţine coborât potenţialul grilei
funcţionare ca şi cel descris
tranzistorului T2, indiferent de anterior.
Dioda 02 are rolul de
starea de "conducţie". sau de
Întrerupere a senzorului 1, şi Înlăturare a riscului de blocare
structura de la "etaj" rămâne
(Continuare În pag. 20)
blocată În această stare până la

I

Il
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(Urmare din pag. 19)
accidentală

a tranzistorului de la
"parter" (T1) la trecerea În
conducţie a tranzistorului T3,
acesta din urmă având tendinţa,
dacă nu ar fi dioda 02, de a şunta
rezistorul R1 cu rezistorul R6.
Drept consecinţă imediată, s-ar
produce scăderea potenţialului de
mijloc al divizorului R1-R2 şi
eventuala blocare a tranzistorului
T3, cu ieşirea din functiune a
automatului.
Toate schemele conţin dioda
D1 de tip 1N4001 (F112) ca
protecţie
Împotriva
supratensiunilor ce apar la Întreruperea
alimentării sarcinilor inductive.
Curenţii de comandă prin lichid
între electrozii senzorilor sunt
foarte mici, de maximum 1-2 mA În
cazul montajelor cu tranzistoare
bipolare alimentate la 24 V şi de
5-61lA în cazul montajelor cu
tranzistoare MOS, la aceeaşi
tensiune de alimentare. Prin
aceste valori reduse de curenţi În
senzorii de nivel se evită apariţia
fenomenului
de
electroliză
pronunţată pe electrozi şi, implicit,
deteriorarea acestora."
Tranzistoarele MOS cu care
s-au experimentat montajele au
fost cele specificate în figurile
respective. Acestea acoperă un
interval de curenţi de drenă mult
mai mare fată de cei specificaţi, de
circa 1 A. Evident că montajul
poate acţiona şi consumatori mai
mari de curent, dar, În cazul
releelor sau al contactorilor de
forţă comandaţi de la tensiunea de
24 V curent continuu la un curent
mai mare de 1 A şi pentru o
aplicaţie de actionare a unui motor
de 1kVA, consumul pe bobină nu
depăşeşte decât rareori valoarea
amintită. Aceasta nu, Înseamnă eă
montajele cu tranzistoare MOS de
putere nu pot fi utilizate şi pentru
sarcini mai mari de 1 A, mergând
până la 10-15 A, respectiv până
aproape de curentul maxim admis
de cel mai "slab" tranzistor din
structură (T2). În acest caz trebuie
modificat circuitul de protecţie la
sarcini inductive (se va Înlocui
dioda 01 cu un alt tip de montaj de
protecţie, care nu face obiectul
acestui articol) În vederea obţinerii
unui timp mic de cădere a releului
sau
a
contactorului
prin
"disiparea" rapidă a energiei
magnetice acumulate În bobină.
Nu există restricţii asupra tipurilor

de tranzistoare MOS de putere
utilizate, cu conditia ca acestea să
suporte un curent de drenă mai
m?re decât cel cerut de sarcină,
respectiv releul Rei, şi să aibă
tensiunea drenă-sursă maximă
admisibilă
mai mare decât
tensiunea de lucru a montajului
(minimum 25 V). La curenţi de
sarcină uzuali (sub 3 A) nu sunt
necesare radiatoare de căldură
pentru tranzistoarele MOS de
putere.
Valorile componentelor pasive
(rezistoare) nu sunt critice,
acestea putând fi modificate sau
varia cu până la aproape 25% din
valorile din scheme.
Tensiunea
de
alimentare
necesită o filtrare care să asigure
un riplu mai mic de 10% din
valoare tensiunii nominale de 24 V.
Bineînţeles că montajul poate
funcţiona şi la tensiuni de până la
48 V, cu respectarea cerintelor
anterioare. Limita inferioară de
tensiune este 10-12 V, caz În care
diodele Zenner pot lipsL La
montajele cu tranzistoare bipolare,
valorile rezistoarelor se vor reduce
la jumătate. Simultan trebuie
Îndeplinită şi condiţia ca releul să
poată fi acţionat la tensiunea de
alimentare fixată şi să. o admită
fără să aibă loc Încălziri excesive
ale bobinei (Ia tensiuni mai mari,
de şxemplu la 48 V).
In cazul În care nu există
probleme
deosebite
de
electrosecuritate sau de izolare
suplimentară a recipientului, iar
peretii acestuia sunt metalici, cu
contact bun la apă (nevopsiti sau
fără tratamente speciale prin care
s-ar fi putut obţine o izolare
electrică a acestora faţă de apă),
potenţialul comun mi-Mi se poate
conecta direct la peretele metalic al
recipientului, rămânând să fie
izolati numai electrozii m2 şi M2.
Se recomandă ca electrozii
senzorilor de nivel' să fie executati
din oţel inoxidabil, iar montarea să
se facă rigid, Într-un material
izolator nehigroscopic (duramid,
teflon etc.), Întreg ansamblul de
senzori urmând să fie fixat pe
recipient În condiţii În care să se
asigure şi o bună etanşeitate.
In cazul În care recipientul este
din material plastic, electrozii se
vor monta direct În peretii lui,
problema izolatiei dintre electrozi
fiind eliminată.
.
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În figură vedeţi un tip de masă mai
din două module
identice. Pot fi folosite fie separat, fie
împreună,
alăturate,
aşa
cum
observaţi. Cele două cadre de
rezistenţă pot fi din metal (aluminiu,
fier zincat) sau lemn bine uscat
(pentru a nu se curba ulterior).
Lucraţi astfel:
a) Stabiliţi singur dimensiunile
unui modul (înălţime, lăţime), apoi
grosimea barelor şi lăţimea barelor,
care sunt toate de acelaşi profil. Tăiaţi
piesele (pentru ambele module) şi
vopsiţi-Ie cu vopsea alchidică. Dacă
deosebită, alcătuită

sunt din fiE}r,
sudură. In
aluminiului,

asamblaţi-Ie

prin
folosirii
montaţi-Ie cu
şuruburi şi piuliţe din acelaşi
metal. Materialul lemnos îl
ungeţi cu aracetin la părţile
de contact fix şi consolidaţi
rezistent
îmbinările
cu
şuruburi pentru lemn (NU
cuie!). Vopsiţi lemnul cu două
straturi suprapuse (după ce
primul strat s-a uscat bine).
b) Feţele (blaturile) pot fi
din sticlă colorată, groasă de
60-80 mm, sau placaj melaminat, ori
scândură groasă de 25-30 mm, bine
cazul

finisată

la suprafaţă

incolor.

şi acoperită

cu lac

II

spaţiul

1

Puteţi locui confortabil Într-o
cameră de numai 12-14 mp prin
utilizarea raţională a spaţiului de
păstrare a cărţilor,
aparatelor
audiovizuale şi altor lucruri pe
Înălţime şi la Îndemână. După cum
observaţi În figură, este vorba

despre un dulap care are forma unui
U răsturnat, aşezat lângă cel mai
lung perete (fără uşă şi fereastră).
Interesant este şi faptul că sub acest

-

5

---2

.~?;'
.',

- - - 'j,,,{~;-

1/

a o canapea
extensibil sau un fotoliu-pat, alături
de o masă joasă şi o veioză, ~lică
ori lampadar. Mobila este alcatuită
din două coloane reunite, În partea
ei de sus, printr-o piesă orizontală,
care cuprinde câteva casete.
Fireşte,
veţi
alege
singuri
dimensiunile mobilei, In funcţie de

ROTILE PENTRU
GEAMANTAN
-

~

Un geamantan greu şi de mari
dimensiuni poate fi transportat lesne
Îndeosebi pe suprafeţe netede (asfalt,
mozaic, dale de beton etc.) dacă este
dotat cu o pereche de rotile pe rulmenţi
şi un mâner, aşa cum obseNaţi În colţul
din stânga figurii.
Rotilele pot fi recuperate de la
patine pentru circulat pe asfalt, uzate
de
.. sau
se
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În care o veţi instala.
Materiale şi mod de lucru.
Dulapul este făcut În Întregime din
material lemnos ieftin, care poate fi
achiziţionat
din depozite cu
materiale de construcţii şi se
lucrează acasă, mai ales dacă
dispuneţi de un bun ferăstrău de
mână sau electromecanic. Schema
de construcţie: pereţii (1) sunt din
pal melaminat gros de 18 mm,
uşiţele (2) şi panourile (3) din placaj
gros de 8 mm, pereţii verticali (~) din
placaj gros de 4 mm; piesele (5)
sunt tacheţi metalici sau ploturi
(dopuri) cilindrici Adin lemn, care
susţin rafturile. In coloana din
stânga vedeţi, Însă, că acestea pot
fi aşezate şi pe nişte stinghii (6) din
scândură groasă de 20 mm.
Urmărind figura, vedeţi că multe
piese sunt identice şi lucraţi astfel
cele două coloane de la margini,
care cuprind rafturi libere şi casete
cu uşi (2) fixate pe balamale
metalice, care permit să fie deschise
fie lateral, fie În sus. Aceste uşi pot
avea un geam decorativ În locul
marcat cu linii paralele.
Montarea pieselor componente
se face numai cu şurubUri pentru
lemn, care, la nevoie, vor permite şi
o demontare uşoară. Părţile vizibile
nemelaminate vor fi vopsite cu
vopsea alchidică, În culoarea dorită,
asortată la restul mobilei din

Încăpere.

~

rup adesea la mijloc), ori pot fi
lucrate anume, folosindu-se ca
piese principale doi rulmenţi
circulari (cu bile sau cilindri)
achiziţionaţi de la magazinele cu
articole de fierărie, fixate la
capetele unui ax de oţel sau fier.
Piesa de legătură dintre rotile şi colţul
geamantanului o ve~ lucra, aşa cum se
din tablă
de
vede În

L - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-...l

1 mm. Restul pieselor şi modul de
asamblare apar în partea din dreapta a

mi

_ţ'Mâ§MIt4jl_

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

Poartă
Desenele alăturate vă prezintă modul
În care vă puteti construi singuri o poartă
(Ţnaltă de 1 500 mm) şi mai multe modele
de gard, toate simple şi relativ puţin
costisitoare (în raport cu cele metalice sau
din beton), care au ca material de bază
lemnul fasonat sau chiar brut.
In cele trei desene ale primei figuri!
vedeţi detaliile de construţţie a două tipun
de porti, alcătuită fiecare din câte cinci feluri
de piese: Astfel, la modelul p: (1) = stâ~ii
din lemn de stejar, dud ori salcâm; (2) şi 4)
= piese de fixare a scândurilor verticale ( ),
care au mici spaţii libere între ele;
(5) = mâner sau broască metalică.
Stâlpii (1) se fixează bine în sol, în
cuburi cu latura de 400 mm turnate din
beton (în interiorul unui cofraj). După
Întărirea betonului, se scoate cofrajul şi, ~
stâlpul din stânga, se montează două-trei
balamale metalice rezistente. Asamblarea
pieselor lemnoase se face folosindu-se
cuie sau şuruburi pentru lemn. Scândurile
pot fi din esenţe de răşinoase, frasin sau
stejar (care este Însă mai costisitor), bine
finisate şi egale ca lăţime (pe tip de piesă),

cu grosimea de circa 30 mm. Toate părtile
din Temn vor fi bine uscate, date cu un strat
de grund, apqi vopsite cu două straturi de
vo~ea alchidică.

La modelul r(desenul din stânga): (1)
= baTamale
metalice; (3) =scânduri verticale pe care
se montează cele mai scurte, (4), cu spaţii
între ele; (5) = mâner sau broască. In
desenul central sunt prezentate cotele
pieselor şi detalii de montare. Fireşte,
aimensiunile pieselor pot fi modificate
proporţional
potrivit
dorintei
constructoruiui. Tot astfel, scândurile (3) de
la modelul p sau (4) de la rpot fi înlocuite
cu plăci (fOI) din tablă de aluminiu groase
de 0,3-0,5 mm. Aceasta este mai durabilă!
nu se oxidează, scade greutatea portii ŞI
nu permite a se vedea În spatele el.
Eventual, poate fi lăsată natur, nevopsită.
= stâlp de sus~nere; (2)

Garduri

Pentru o poartă de tipul celor de mai
sus, este de preferat construirea unui gard
bazat (în principal) tot pe esenţă
lemnoasă. In desenele Aşi B vedeţi modul
de pregătire a pieselor componente potrivit fOrmelor ŞI cotelor din desenul B -,
A

(care C::UV<::!.lUIIt;;~\.<
doarpufin
fortat, una lângă
Materialele sunt (desen A): (1) =
stâlp. vertical de sustinere din stejar, dud,
salcâm ori brad (nu fag! fiindcă acesta se
curbează uşor sub aCţiunea af)E?i); (2) =
scânduri subţiri de brad sau frasin (dacă
nu.. trunchiuri".tinere de salcâm, dud sau
salcie); @) = ţevi sau bare de fier; (4) =
scândura groasă de 25-30 mm, În care
se dau orifidi pentru introducerea fortată
a barelor.1:3).
Cum se lucrează
Potrivit lungimii gardului pe care vreţi
să-I construiti, pregătiti tot materialul, gata
fasonat, după detaliile din desenul B su~ După care montaţ; stâlpii În baze
cubice din beton cu latura de 400 mm,
introduse În sol. Pe aceştia fixaţi (cu
şuruburi sau cuie) scândurile (4), Iar În
ele introducelj cele trei bare metalice
orizontale (3). Scândurile (4) care
alcătuiesc gardul propriu-zis, le veti
monta fortat, ca În desenul B. Pentru a fi
mai maleabile, ele pot fi tinute Înmuiate În
apă timp de 10-12 ore. Ulterior se vor
usca uşor la soare. Piesele metalice (3)
vor fi acoperite mai întâi cu un strat de
deruginol sau mini.u de plumq.. Sţâlpii (1)
vor fI, de asemen~a\ grunfiulţl ŞI vopslti
cu vopsea alchldlca, In timp ce
scândurile (2) pot rămâne natur, fiind
pulverizate apoI cu un lac incolor ori cu
motorină În care a fost dizolvată puţină
smoală (bitum). Acest amestec previne
putrezirea şi Înlătură atacul plantelor şi
Insectelor fitofage.

MODELJjLC
Este mai simplu de lucrat şi mai ieftin.
Piesele lui de bază sunt stâlpii (G) cu
profil dreptunghiular, având latura de 80100 mm (care pot fi înlocuiţi cu trunchiuri
de arbori bine uscaţi) şi vergelele (H),
groase de 10-15 mm. Stâlpii se
Instalează în solia distanţe de 750-1 000
mm, În baze de beton, după care se
montează vergelele aşa cum se vede În
desenul C. Ele pot fi Inlocuite. cu ramuri
de salcie, dud, salcâm, tei. La punctele
de Îmbinare (vezi detaliull) se bat cuie.
Inăltimea gardului depinde doar de
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materialul de care se dispune şi,
de dorinţa constructorului.

MODELUL O

fireşte,

Uneori se poate ivi surpriza ca aceste
trunchiuri tăiate să... revină la viaţă,
dând rămurele.

Poate fi lucrat din trei tipuri de piese:
MODELULK
stâlpii verticali de rezistenţă, barele
Este un gard cu pronunţat aspect
orizontale şi şipcile Încrucişate În formă decorativ. Se amplasează pe o placă
de X pe barele orizontale) bătute În cuie. SUP9rt din beton selivisit (neted), notată
Constructorul va stabili singur înă~imea În desen cu i, groasă de 100 mm, cu
gardului. Distanţa dintre sfâlpi va fi de lăţimea (eventuală) de 500+500 mm,
i 000-1 200 mm, iar grosimea şipci/or pe care se pqate circula cu piciorul ca
de 15-25 mm. Acestea se vor finisa cu pe o alee. Gardul este alcătuit din
rindeaua, se vor da cu grund şi se vor panouri (pregătite dinainte), .lucrate din
vopsi ca, de altfel, toată lemnăria. stâlpii n, În care se montează (prin
Şipcile pot fi bătute una lângă alta sau . semiîncastrare) barele t. Fixarea se
cu mici spaţii libere Între ele. Dacă se face cu. ajutorul cuielor. Desigur,
folosesc două culori diferite pentru ca~tele inferioare ale stâlpilor n vor fi
laturile lat~ ale şipcilor, se obţine un mai lungi cu circa 200 mm (decât cele
efect estetic plăcut.
superioare), pentru a fi introduse În sol
prin placa de beton proaspăt turnată
MODELULE
(umedă). Piesele n şi tpot fi jumătăţi de
Este utilizat, de r€5JuIă, În spaţiul trunchiuri (crengi) de arbon tăiate pe
interior al curţilor şi al graainilor, pentru a lungime.
Dacă
se
foloseşte
delimita suprafeţe cu destinaţii diferite: mesteacănul, as~ul estetic este mai
floricole, legumicole, livadă, pepinieră, evident,
vie, plante medicinale, loc de agrement moale. dar acest lemn este de esenţă
etc.
In figura de jos, vă prezentăm
Stâlpii verticali a au profilul pătrat, cu (concentrat)
patru modele de gard care
latura de 80-100 mm, ori circular diferă
atât ca material de construcţie şi
(trunchiuri de arbori); barele orizontale n cost cât
sunt scânduri groase de 25-30 mm, iar Astfel: şi ca formă, aspect decorativ.
şipcile tscânduri (sau crengi) groase de
o = gard scund din şipci de lemn
15-20 mm. Aceste trei tipun de piese se
finisate;
pregătesc dinainte, În număr suficient
= gard din bare de fier fodat cu
faţă de lunfJimea gardului; ceea ce
profi ciliridric sau pătrat, cu sau fără
Înseamnă: talere la dimensiuni identic~\
finisare prin şlefuire, acoperire cu gruna ornament la partea superioară. Stâlpii
pentru lemn ŞI vopsire. Montarea de susţinere verticală şi fixare a
stâlpi/or a se face În baze de beton, iar panourilor metalice sunt din beton
armat, deasupra cărora se poate monta
restul pieselor cu ajutorul cuielor.
ŞI un ornament;
r= gard lucrat În întregime d.in piatră
MODELULF
de râu (bolovani) sau bucăţi de stâncă
Reprezintă un gard "solid, format din
trunchiuri de arbori nefinisate (lăsate în ori chiar spărturi de cărămidă, zidite cu
beton. Temelia gardului va fi începută
scoa~a lor naturală), dar având capătul
supenor ascuţit. Aceste trunchiuri fie se Într-un şanţ săpat anume la adâncimea
de 250 mm, În care se aşază un strat de
Îngroapă direct în sol, la o adâncime de
circa 500 mm, pe un strat de piatră de pietriş şi nisip;
s :: gard din plante vii (lemn
râu sau stâncă spartă, fie se
câinesc, măceş, liliac etc.), (:?Iantate una
Încastrează într-o centură de beton
lângă alta şi tunse În fiecare an.
înaltă de 400 mm, din care 150 mm
deasupra solului (pentru a întârzia Eventual, puteţi combina gardul viu cu
putrezirea la bază). De-a lungul gardului unul scund de tip o (pentru a împiedica,
se montează trei rânduri (fire) din sârmă În mod sigur, trecerea câinilor, păsărilor
ghimpată fixată în cuie în formă de V.
de curte etc.).
.
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